Golfclub Oude Maas
Veerweg 2a. 3161 EX Rhoon.
Postbus 877. 3160 AB Rhoon.
Telefoon 010 – 5015135
Email adres: golfcluboudemaas@kabelfoon.nl

HANDICAPREGISTRATIE VOOR DE VRIJE GOLFER
Abonnementhouders van Rhoon Golfcenter en golfers zonder abonnement willen wij graag attent maken op de
mogelijkheid om uw handicap als vrije golfer via Golfclub Oude Maas te laten registreren. Golfclub Oude Maas draagt
dan zorg voor registratie, administratie en afhandelingen van uw actuele handicap en aanmelding bij de Nederlandse
Golf Federatie (NGF). Verder verzorgen wij aan het begin van een nieuw kalenderjaar ook de uitgifte van uw NGFhandicap kaartje. De kosten hiervoor bedragen € 60,00 p.p.p.j. Hiervoor wordt u dan opgenomen in het
handicapregistratiesysteem van golfclub Oude Maas en ontvangt u tevens 6 x per jaar het door de NGF uit te geven
blad Golf Journaal en ook heeft u dan via de NGF een WA - golfverzekering met werelddekking. Verder kunt u
Qualifying kaarten gelopen op Rhoon Golfcenter zelf via de Telegolfzuil in de hal van het clubhuis gelijk registreren.
Na afloop voert u de resultaten in en deponeert uw kaart vervolgens in de rode brievenbus onder de zuil. Kaarten
niet gelopen op Rhoon Golf Center, kunt u in die zelfde rode brievenbus deponeren en worden dan door GC Oude
Maas verwerkt. 2 maal per jaar wordt er een wedstrijd georganiseerd voor de NGF registratie leden
Spreekt dit u aan dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@golfcluboudemaas.nl
U vult onderstaande gegevens in en stuurt het op naar Golfclub Oude Maas, zie voor adres gegeven boven of
deponeer het inschrijfformulier in de rode bus onder de Telegolfzuil
Man/vrouw (doorhalen).
Voorletters

:

Achternaam

:

Meisjesnaam

:

Adres :
Postcode met woonplaats

:

Geboortedatum en plaats

:

Telefoonnummer
Email adres

:

:

Fotokopie van GVB of handicapkaartje bijvoegen S.V.P.
Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat open op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van
09:00 to 12:00 uur of bij de HC&Rcie Marianne Plaat 06-44768714 / 0180411981
DATUM

:

PLAATS

:

HANDTEKENING

:

Bank: ABN/AMRO te Rhoon nr. 48.01.96.680 t.n.v. Penningmeester Golfclub Oude Maas. K.v.K. Rotterdam nr. 40341321

