
 

 

 
 

 

PROEFLIDMAATSCHAP Sallandsche Golfclub "de Hoek" in 2021 
 

 
Het proeflidmaatschap is bedoeld om kennis te maken met de Sallandsche Golfclub (S.G.C.) en/of met 
de golfsport. Een proeflidmaatschap houdt het volgende in: 
 

• Het proeflidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden (voor beginners, zonder 

handicap) of 6 maanden aaneengesloten en ingaand bij aanvang van de maand naar keuze. Het 

proeflid is de afgelopen 5 jaar geen lid van de S.G.C.  geweest . 

• Een proeflid meldt zich aan door het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier bij het 

secretariaat. Het aanmeldformulier kan worden verkregen bij het secretariaat of via de website 

worden gedownload: https://sallandsche.nl/clubinformatie-sallandsche/lidmaatschap-sallandsche  

• De kosten van het proeflidmaatschap bedragen: 

€ 424,00 voor   6 maanden, incl. NGF-bijdrage van € 18,50  en 2 golflessen t.w.v. € 50,00. 

€ 826,00 voor 12 maanden, incl. NGF-bijdrage van € 18,50 en 12 golflessen t.w.v. € 260,00. 

Na betaling van de factuur ontvangt een proeflid een tijdelijk tassenlabel en men heeft daarmee 

toegang tot de baan en oefenfaciliteiten, onder de op de S.G.C. geldende condities.    

• Tijdens het proeflidmaatschap kan onder begeleiding van de golfprofessionals een EGA-handicap 

worden gehaald met het bijbehorende theorie-examen. Slagingsgarantie kan niet worden 

gegeven.   

• Tijdens de duur van het proeflidmaatschap kan het proeflid, onder begeleiding van de pro’ s van 

de S.G.C., worden opgeleid voor behalen van een EGA-handicap en het daarbij behorende examen. 

Examengarantie kan uiteraard niet worden gegeven.  

• Een proeflid dat 'Golfbaanpermissie' heeft verkregen van de pro mag op de daarvoor bestemde 

tijden in de baan spelen. Voor deze leden is er ook de mogelijkheid begeleid te worden door de 

Handicapbegeleidingscommissie. 

• Een proeflid met een EGA-handicap mag de baan in om te spelen en kan deelnemen aan 

wedstrijden om de clubsfeer te leren kennen; de clubkampioenschappen horen hier niet toe. 

• Een proeflid wordt begeleid door een SGC-clublid als mentor. 

• Een proeflid is geen volledig verenigingslid. Hij of zij heeft geen stemrecht op de ledenvergadering 

en geen mogelijkheid om tegen het voordelige introductietarief andere golfers mee te laten spelen 

op de S.G.C.  

• Na het proeflidmaatschap kan het proeflid een volledig lidmaatschap aanvragen.  

Bij een proeflidmaatschap van 6 maanden in de winterperiode (= oktober t/m maart), is bij het 

aangaan van een volledig lidmaatschap over de eerste maand geen contributie verschuldigd.  
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