
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 2023
RECENTE

DIT FORMULIER GEHEEL INGEVULD, VOORZIEN VAN EEN PASFOTO
RECENTE FOTO,  RETOURNEREN AAN HET SECRETARIAAT, 
WOUDENBERGSEWEG 13-A, 3953 ME  MAARSBERGEN. s.v.p. naam 
of per email sturen naar secretariaat@golfclubanderstein.nl achterop vermelden!

Inschrijving ontvangen d.d. -2022 Nr.
1. Voorletters en achternaam M/V*

2. Roepnaam

3. Geboortedatum Leeftijd op 1-1-2023

4. Adres**

Postcode en woonplaats

5. Afstand tot GC Anderstein Kilometer enkele reis

6. Telefoonnummer

7. E-mailadres

8. Bent u eerder lid geweest van GC Anderstein? Ja/nee *
Zo ja, van wanneer tot wanneer?

9.

10. Bent u al lid van een golfclub Ja/nee *
Zo ja, bij welke?

11. Indien 'ja' bij 10: wordt GC Anderstein uw Homecourse? Ja/nee *

12. Ja/nee *

13.

14. Wat is uw huidige WHS Handicap

15. Wat is uw NGF nummer/GSN (beginnend met NL)

 * S.v.p. doorhalen wat van toepassing is

** Evt. het adres van de ouders, indien het eigen adres een studentenhuis betreft en >20 km van GC Anderstein is

Heeft u een gezinslid en/of partner die lid is van GC 
Anderstein?
Indien 'ja' bij vraag 12, wat is/zijn de na(a)m(en) en wat 
is (per persoon) de exacte gezinsrelatie

Bij eerder vertrek: wat was daar destijds de reden voor?



16. Wat is uw motivatie om lid te willen worden van GC Anderstein?

17.

18.

19. Kent u leden van GC Anderstein? Zo ja, wie?

20.

21.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Op onze website, www.golfclubanderstein.nl, staat ons privacybeleid
Tarieven lidmaatschap: www.golfclubanderstein.nl/lidmaatschap-2023

Heeft u ter voorbereiding op het gesprek met de Nieuwe Leden Commissie 
vragen over het lidmaatschap, verenigingsleven of anders?

Op welke wijze wil u een bijdrage leveren aan het verenigingsleven van GC 
Anderstein?

Bent u eerder actief geweest in commissies of bestuur? Zo ja, kunt u een 
toelichting geven?

Heeft u voorkeur voor een mentor bij aanvang van het lidmaatschap? Zo ja, 
dan hier graag de naam vermelden.


