
 

Marine Golfclub “Nieuwediep” 
 

Adres Kortevliet 1 BB 
Postcode, Plaats 1786 PK  Den Helder 

Secretaris 06 15 00 19 54 

E-mail secretaris@marinegolfclub.nl 

Website www.marinegolfclub.nl 

Clubhuis 0223 65 86 75 

IBAN NL89 RABO 0303 1045 38 

Banknaam Rabobank 

 

Aanmelding voor het lidmaatschap 

Geslacht  *man/vrouw 

Initialen, Roepnaam :  __________________________________  

Naam/meisjesnaam :  __________________________________  

Straat :  __________________________________  

Postcode en Woonplaats :  __________________________________  

Geboortedatum :  __________________________________  

Telefoon :  __________________________________  

E–mailadres :  __________________________________  

Bent u reeds lid van een andere golfclub? 

 *Nee     (Marine Golfclub “Nieuwediep” wordt uw Home Club) 

 *Ja, nl.: ________________________________________________  

 Home Club: 

 *Ja, dit blijft mijn Home Club. 

 *Nee, m.i.v. _______________ wordt de MGC mijn Home Club. 
 (Secretariaat huidige club inlichten) 

 Bent u Witte/Vrije Golfer?  Ja/Nee 

Wanneer bent u met golf begonnen? Datum:  ______________________  

Heeft u Regelexamen gedaan? Ja, datum:   ______________________  

Heeft u een NGF-nummer? Ja:  __________________________________ 

 

 

 
 

 

 

Bovenstaande gegevens zijn nodig voor het NGF centraal 

adressenbestand en móeten worden ingevuld. 
 

zie ommezijde     zie ommezijde     zie ommezijde     zie ommezijde 
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www.marinegolfclub.nl


 

versie: januari 2017 

• Pasfoto (JPEG bestand) 

 ___ Ik mail mijn pasfoto 

 ___ Ik stuur mijn pasfoto op 

• Militairen en burgerambtenaren werkzaam bij de Defensie 

organisatie in actieve dienst 

 (Laatste) Rang:  ________________________________________  

 (Laatste) Functie:  ______________________________________  

 Gezinslid van Militair of burgerambtenaar werkzaam bij de 

Defensie organisatie in actieve dienst? 

 *Nee/Ja 

• Voor hen die niet in dienst zijn bij de Defensie organisatie 

 Beroep:  ______________________________________________  

 Referenties binnen MGC:  _________________________________  

  _____________________________________________________  

• Bent u eerder lid geweest van de Marine Golfclub “Nieuwediep”? 

 *Nee/Ja, van _______________ tot _______________ 

Ik wens voor het volgende lidmaatschap in aanmerking te komen: 

• Ledencategorieën Defensieleden: 

 ___ Gewoon Lid Gespreide betaling?  Ja/Nee   

 ___ Niet-Regiolid  (U woont meer dan 80 km van de golfbaan) 

 ___ Jeugdlid   (U bent jonger dan 21 jaar) 

 ___ Buitenlandlid  (U woont in het buitenland) 

 ___ Proeflidmaatschap 

• Ledencategorie Niet-Defensieleden: 

 ___ Gewoon Lid Gespreide betaling?  Ja/Nee 
     
 

Ik wens Geassocieerde van de vereniging te worden. 
 ___ Geassocieerde 
 

Datum:  ________________  Handtekening:  ____________________  

(*doorhalen wat niet van toepassing is) 
____________________________________________________________ 

Secretariaat:  Bevestiging ontvangst  Overschrijving ontvangen  

 E-Golf4U   NGF  RHC   

 Kassasysteem   Nieuwssite  Bagtag  

 Inrouleren: 
 


