Golf Cirkel
2018
De Golf Cirkel is een samenwerkingsverband tussen zes golfbanen in of nabij Flevoland. De zes golforganisaties, die
zijn aangesloten bij de Golf Cirkel bieden hun leden met onbeperkt speelrecht een lucratieve mogelijkheid om ook
eenmaal te spelen op de andere deelnemende golfbanen.
De golfbanen die mee doen aan de Golf Cirkel 2018 zijn:
Golfbaan Dorhout Mees
Golf4All Harderwijk
Openbare golfclub Dronten
Golfbaan Hoogland
Golfbaan Emmeloord
Golfresidentie Dronten

Waarom lid worden?
Deelnemers aan de Golf Cirkel kunnen tussen 1 januari en 31 december 1 keer per jaar spelen (18 holes) op
iedere deelnemende golfbaan voor maar € 99,- per jaar.

Exclusief
Iedere deelnemende golfbaan mag maar 100 leden voor de Golf Cirkel accepteren. Wacht dus niet te lang met lid
worden. Van dit aantal wordt dit jaar niet afgeweken!

Voorwaarden Golf Cirkel
Uiteraard zijn aan het lidmaatschap van de Golf Cirkel een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U kunt maximaal 1x per jaar op iedere golfbaan, die is aangesloten bij de Golf Cirkel, spelen
Deelname is mogelijk voor leden met 5- 6- 7 daags lidmaatschap
Het abonnement loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De jaarlijkse bijdrage is € 99,00 (01-01-2018 – 31-12-2018) en wordt jaarlijks bezien.
Indien de bijdrage niet tijdig is voldaan, wordt een lid tijdelijk uitgeschreven, tot het moment dat de
betaling is ontvangen.
Een lidmaatschap geeft het recht om, zonder extra betaling, gebruik te maken van de
aangesloten golfbanen.
Een lid en speler op de andere golfbanen heeft dezelfde rechten en plichten als greenfee spelers.
Een starttijd kan maximaal één week van te voren worden gereserveerd.
Als lid van de Golf Cirkel bent u een overeenkomst aangegaan met uw eigen golfbaan. Eventuele
klachten, vragen of opmerking dient u bij hen neer te leggen.
Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw NGF-pas en een geldig identificatiebewijs.

1.

http://www.dorhoutmeesgolf.nl/

2. http://www.golf4all-harderwijk.nl/
3. http://www.golfenindronten.nl/openbare-golfclub-dronten/
4. http://www.gcha.nl/
5. http://www.golfclub-emmeloord.nl
6. http://www.golfresidentiedronten.nl

Met Sportieve groet.

Golf Cirkel Team.

Bij misbruik en/of het verlenen van medewerking daaraan, wordt direct uw lidmaatschap, zonder enige
compensatie, beëindigd. Het is mogelijk dat dit royement voor meerdere jaren geldt.
Indien u daar aanleiding toe geeft, kan uw golfbaan eenzijdig uw lidmaatschap per direct beëindigen.

F.A.Q. - Golf Cirkel
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de Golf Cirkel. Heeft u een vraag waarop u hier
het antwoord niet vindt? Neem dan contact op met uw “homecourse”.
1. Kan ik echt voor € 99 euro op al die golfbanen spelen?
Jazeker, u koopt feitelijk 5 greenfees voor € 99,-, terwijl de waarde daarvan (bij een aanname van een
gemiddelde greenfeeprijs van € 40,- voor een 18-holes ronde) op € 200,- kan worden gesteld. Een greenfee
kost u derhalve € 19,80.
2. Welke banen doen mee aan de Golf Cirkel?
Kijk op de website van Golf Cirkel voor de huidige deelnemende banen.
3. Waarom werken deze golfbanen hier aan mee, het levert ze toch bijna niets extra’s op?
De aangesloten golfbanen willen hiermee het lidmaatschap van hun golfbaan een stuk interessanter maken
ten opzichte van een lidmaatschap van de golfbanen in hun directe omgeving. Ze verwachten hiermee extra
leden te kunnen werven en meer leden te kunnen behouden. Tevens zullen de meeste gasten die via Golf
Cirkel hun golfbanen bezoeken, extra horecaomzet genereren.
4. Met al die extra gasten zal onze golfbaan overspoeld worden. Kan ik nog wel terecht op mijn eigen
golfbaan als ik daar wil spelen?
Natuurlijk kunnen de golfbanen extra gasten verwachten. Dat is immers ook de bedoeling. Niettemin zal de
baanbezetting niet significant veranderen, immers, meer leden van uw golfbaan zullen ergens anders gaan
golfen en daarmee uw golfbaan ontlasten.
5. Waarom deze golfbanen en geen golfbaan dichter in de buurt?
De aangesloten golfbanen willen dat het lidmaatschap van hun golfbaan interessanter is dan dat van de
golfbanen in hetzelfde verzorgingsgebied.
6. Blijft het bij deze golfbanen of komen er nog meer bij?
De Golf Cirkel staat er voor open om het aantal golfbanen verder uit te breiden.
7. Wordt de gemiddelde prijs per greenfee hoger als er meer golfbanen aansluiten?
Nee.
8. Hoe moet ik als lid een starttijd reserveren op een andere golfbaan?
U belt naar met de desbetreffende golfbaan en meldt bij reservering dat u lid bent van de Golf Cirkel.
9. Hoe wordt gecontroleerd dat ik lid ben van Golf Cirkel?
Op de ontvangende golfbaan meldt u zich bij de caddie master of receptie. U biedt uw NGF-pas aan, een
geldig identificatiebewijs en uw strippenkaart. Uw deelname aan Golf Cirkel wordt ter plekke gecontroleerd
in de ledenadministratie van Golf Cirkel.

10. Ik ga meestal samen met enkele andere golfers op “vreemde” golfbanen spelen. Kan ik ook voor andere
spelers starttijden reserveren?
Ja, dat kan, echter de golfers die zich niet hebben aangesloten bij Golf Cirkel betalen het normale greenfee
tarief.
11. Is dit een eenmalig initiatief, blijft dit de volgende jaren ook bestaan?
We hebben dit gecreëerd met het idee om er jaren gebruik van te maken, echter, individuele golfbanen
kunnen jaarlijks beslissen er mee te stoppen.
12. Als ik met een groep ergens anders ga golfen, zijn we dan verplicht om te blijven lunchen of dineren?
Nee, maar als u dat wel doet draagt u wel bij aan het succes en de continuïteit van dit initiatief.
13. Worden er nog speciale evenementen georganiseerd voor de abonnees?
2018 Staat in het licht van oprichting en ervaringen opdoen. Voor 2018 voorzien we wedstrijden voor Golf
Cirkel leden op enkele aangesloten golfbanen.

