
 
 

 

 
 

 

 

 

 

TARIEVEN CONTRIBUTIE EN SPEELRECHT 2023    

       Specificatie totaal   Eenmalig  

    
 

 Totaal  
Contributie 
KGC         1) 

 Speelrecht 
SGK       2) 

Bijdrage 
NGF    

 Particpatie  
9)   

Lid 30-79 jaar                     
(incl. najaarsaanbieding) 

met 
participatie 

 €    1.189,00   €       110,00   €    1.056,00   €        23,00   €    1.500,00  

met afkoop 
participatie* 

 €    1.414,00   €       110,00   €    1.281,00   €        23,00    

Seniorlid 80 jaar en ouder 

met 
participatie 

 €       976,00   €       110,00   €       843,00   €        23,00   €    1.500,00  

met afkoop 
participatie* 

 €    1.201,00   €       110,00   €    1.068,00   €        23,00    

Jong volwassene lid              
25 tot 30 jaar 

   €       720,00   €         52,00   €       645,00   €        23,00    

Juniorlid  21 tot 25 jaar 
Indien 1 van 
de ouders lid, 
gelden de 
volgende 
kortingen op 
het speelrecht: 
1e kind 25%, 
2e en 
volgende kind 
50% 

 €       575,00   €         52,00   €       500,00   €        23,00    

Jeugdlid 14 tot 21 jaar  4)  €       395,00   €         52,00   €       333,00   €        10,00    

Jeugdlid tot 14 jaar   3)  €       312,00   €         52,00   €       250,00   €        10,00    

Handicapregistratie  5)    €         91,00   €         68,00     €        23,00    

 
Buitenlidmaatschap  7) 

Volledig 
speelrecht, 
geen lid van 
de vereniging 

 €       645,00     €       645,00      

Kennismakingsarrangement 6)     €       342,00     €       319,00   €        23,00    

Theelidmaatschap*    €         25,00          

 
    Faciliteiten 

           

Lockerverhuur tarieven  8) 

Benedenlocker  €       109,00         

Beneden met 
elektra 

 €       125,00         

Bovenlocker  €         86,00         

 

1) Vereniging Keppelse Golfclub. 

2) Stichting Golfsport Keppel. 

3) Inclusief bijdrage van € 200,- voor lessen bij de Keppelse Golfacademie 

4) Inclusief lessen voor leeftijden 14-18 jaar. 

5) Inclusief voucher 1x18-holes of 2x9-holes; en 10% korting op de standaard greenfees. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

6) Periode van 3 maanden, onbeperkt speelrecht, u bent geen lid van de KGC maar heeft wel  
recht op deelname aan wedstrijden buiten mededinging.  

Zie ook www.keppelse.nl/club/kennismakingsarrangement 

7) Zie ook bij www.keppelse.nl/club/buitenlidmaatschap. 

8) Excl. € 25 borg voor een toegangstoken. 

9) Zie toelichting hieronder. 
 

Speelrecht 

Bij toetreding in de loop van het jaar wordt het speelrecht berekend pro rata vanaf de eerste dag van de 

maand waarin het lidmaatschap wordt aangegaan. 

 
Participatie 

Leden van 30 jaar en ouder die nieuw zijn toegetreden tot de vereniging zijn verplicht te participeren in 

het vermogen van de Stichting Golfsport Keppel (SGK). De participaties worden thans uitgegeven tegen 

€ 1500. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt de op dat moment geldende waarde van de 

participatie gerestitueerd, mits toewijzing van deze participatie aan een nieuw lid tezelfdertijd mogelijk is. 

In de praktijk is dat altijd binnen een half jaar gebeurd. Nieuwe leden kunnen er ook voor kiezen om het 

betalen van de participatie af te kopen door een hoger jaarlijks speelrecht te betalen van € 225. Deze 

bijdrage wordt bij beëindiging van het lidmaatschap niet terugbetaald. Deze bijdragen zijn ook niet 

verrekenbaar met een mogelijk alsnog storten van de participatie. 

 

                          Entreegeld 

                          Er bestaat geen entreegeld bij de Keppelse. 

 

                          Automatische incasso 

                          Voor alle leden bestaat de mogelijkheid de jaarlijkse nota per maand te betalen middels automatische                 

                          incasso. Men dient hiertoe vóór 1 december van het lopende jaar een aanvraag in te dienen. Het  

                          aanvraagformulier is op de website beschikbaar en dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te  

                          worden bij het secretariaat. De kosten voor de automatische betaling bedragen € 30,00 per jaar en worden  

                          tegelijk met de eerste maandtermijn geïncasseerd. 

 

                          Opzeggen 

                          Volgens de statuten van de Keppelse Golfclub, artikel 6.3, dienen leden het lidmaatschap vóór 1  

                          oktober schriftelijk op te zeggen voor het volgende kalenderjaar. 

 

                          Handicap registreren bij de Keppelse Golfclub 

                          Als u in het bezit bent van minimaal clubhandicap 54 kunt u bij de Keppelse Golfclub (KGC) de registratie  

                          van uw handicap onderbrengen zonder lid te worden van de vereniging. U staat als vrije golfer  

                          geregistreerd bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF). 

                          De KGC geeft uw gegevens door aan de NGF en verwerkt de door u gespeelde qualifying kaarten.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keppelse.nl/club/kennismakingsarrangement


 
 
 

 

 

 

 

 

                          U ontvangt via het secretariaat van de KGC jaarlijks een NGF-pasje met uw handicapregistratie en  

                         één voucher om naar keuze één maal 18 holes of twee maal 9 holes te spelen. Daarnaast  

                         ontvangt u 10% korting op de standaard greenfee. De registratie is inclusief het NGF-lidmaatschap  

                          met deelname aan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF. U ontvangt jaarlijks  

                          een factuur van de KGC. Uw registratie wordt automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk opzegt  

                          vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar. 

 

 

 


