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LIDMAATSCHAPPEN

Extra Services

Kast kleedkamer groot 40 €
Kast kleedkamer klein 25 €
Huur standplaats Buggy * 840 €
Huur standplaats Bravo * 470 €

Huur Buggy 9 / 18 holes 21 € / 36 €
Huur Bravo  9 / 18 holes 10 € / 20 €

* Inclusief onderhoud (met uitzondering van wisselstukken)

Prijzen van kooien in het practice gebouw zijn te 
raadplegen op de website.

* Alle prijzen zijn jaarlijkse bijdragen en inclusief btw (tenzij anders vermeld), 
 de federale bijdrage is niet inbegrepen. Bij berekening van de leeftijd wordt
 het geboortejaar genomen. 

  YOUNG MEMBER (8 JAAR – 39 JAAR)

De toekomst van onze Club ligt bij de jongste generatie golfers. 
Als Young Member geniet u van alle faciliteiten en tevens ook 
van onze bruisende clubwerking. 
U betaalt geen toetredingsbijdrage. Kinderen onder de 16 jaar, 
waarvan (groot-)ouders geen lid zijn, betalen de bijdrage van 
een 16-jarige.  

<  8 jaar: 20 € <  29 jaar: 868 €
<  15 jaar: 250 € <  33 jaar: 996 €
<  21 jaar: 429 € <  35 jaar: 1.225 €
<  27 jaar: 592 € <  39 jaar: 1.593 €

  INTRODUCTIE MEMBER

Heeft u na het Start 2 Golf pakket de smaak te pakken dan 
kan u aansluiten als introductiemember. Een interessant 
membership dat direct dient aan te sluiten op het Start 2 
Golf pakket. Het jaar waarin uw Start 2 Golf pakket eindigt 
berekenen we pro-rata. Daarna geniet u nog een vol jaar van 
het introductiemembershiptarief. Als introductiemember 
kiest u voor een éénmalige toetredingsbijdrage van 1.700 € 
die we over twee jaar spreiden of de overname van een 
aandeel. Na uw periode als introductiemember stapt u over 
naar een full membership.

Introductiemember: 1.303 €
Introductiemember - samenwonende partner: 1.042 €

  FULL MEMBER 

Als full member (vanaf 40 jaar) heeft u volledig speelrecht, 
toegang tot alle faciliteiten van onze club en mag u deelnemen 
aan alle wedstrijden. 
Bij toetreding kiest u voor een éénmalige toetredingsbijdrage 
van 1.700 € die we over twee jaar spreiden of de overname van 
een aandeel. Uw samenwonende partner geniet een korting op 
het lidmaatschap.

Full member: 2.012 €
Full Member - samenwonende partner: 1.593 €

  SUPER SENIOREN

Golf is een sport van alle leeftijden. Als Super Senior, ouder dan 
80 jaar, geniet u van een ruime korting op uw lidmaatschap en 
behoudt u alle rechten van een full membership.

Super senioren lidmaatschap: 1.307 € 
Samenwonende partner: 1.045 €

  ENTREPRENEURS CLUB MEMBER 

U steekt het niet onder stoelen of banken dat golfen en 
ondernemen voor u samengaan? Dan is ons Entrepreneurs 
Club membership echt iets voor u. Alle rechten van een full 
member aangevuld met de toegang tot een netwerk van 
golfende ondernemers. De Entrepreneurs Club omvat een 
reeks exclusieve wedstrijden in Golfclub De Palingbeek met 
ontvangst, receptie en diner. Een pitch & netwerk moment op 
elke bijeenkomst, extra visibiliteit op ons Entrepreneurs bord en 
een vermelding op een aparte pagina op onze website. 

Entrepreneurs Club Member < 35 jaar: 2.000 € (excl. BTW)

Entrepreneurs Club Member > 35 jaar: 2.500 € (excl. BTW)
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zondag 14.03  Golf Initiatie  15u

zondag 18.04 Start to Golf 10u, 11u, 14u,
 Golf Vlaanderen en 15u

zondag 09.05 Golf Initiatie  15u en 16u

zondag 06.06  Golf Initiatie  15u en 16u

zondag 04.07 Golf Initiatie 15u en 16u

woensdag 21.07 Golfer invites Non-Golfer

zondag 22.08 Golf Initiatie  15u en 16u

zondag 12.09  Golf Initiatie  15u en 16u

Deelname 15 €
Duurtijd initiatie is twee uur met theorie en praktijk van kort en 
lang spel, terreinverkenning met wedstrijdsimulatie, uitleg op de 
Championship Course, infomap en een drankje 

www.golfpalingbeek.be/initiatiedag

INITIATIEDAGEN
2021

STARTEN MET 
GOLF 
Interesse om te leren golfen? Van maart tot september 
organiseren wij maandelijks een kennismakingsmoment met een 
twee uur durende initiatie in de golfsport. Heeft u na die initiatie 
de smaak te pakken dan kan u bij ons terecht voor een Start 2 
Golf pakket. 

Het Start 2 Golf pakket is er om u te laten kennismaken met de 
golfsport en onze Golfclub gedurende een periode van 4 maanden. 
Het Start 2 Golf pakket omvat 9u les waarvan 5 groepslessen van  
telkens 90min. en 90min. privéles. U krijgt toegang tot alle facilitei-
ten van de club en bent ook lid van onze Startersclub. U kan deel-
nemen aan de specifieke activiteiten op maat van onze starters. 
Als starter kan u vrij snel de toelating krijgen om op onze Compact 
Course te spelen en beleven wat golf zo leuk maakt.

Prijs bedraagt 550 € voor een periode van 4 maanden.  

SPORTIEF EN SOCIAAL 
ENGAGEMENT
We willen een club zijn waar zowel de gevorderde golfer als 
de starter zich thuis voelt. Met wekelijks meerdere wedstrijden 
op de Compact Course en op de Championship Course, 
groepslessen voor alle aparte categorieën en stages voor 
junioren en volwassenen mikken we op een onderbouwd 
sportief beleid.
Maar golf is ook een sociale sport. Verschillende activiteiten 
vinden plaats in en rond de Club. 

De Startersclub brengt alle leden samen om elkaar te leren 
kennen en om vlot geïntegreerd te worden in het clubleven. 

Daarnaast worden er door de verschillende Captains gans het 
seizoen door activiteiten georganiseerd.  
Ons Junior team, van 6 tot 18 jaar, vormt op Golfclub De 
Palingbeek een levendige groep. Groepslessen, wedstrijden, 
stages en uitstappen staan het hele jaar door op hun agenda. 

Sinds 2020 bieden we, uniek voor Vlaanderen, ook groepslessen 
aan die specifiek voor de verschillende handicap categorieën 
zijn ontwikkeld. In een kleine groep met golfers van hetzelfde 
niveau zal één van onze pro’s jullie gaan begeleiden.  



ONS CLUBHUIS 
In ons clubhuis, voormalig kasteel van Voormezele, 
verwelkomen we u in onze bar en restaurant met 
een onvergetelijke uitzicht op hole 18 en op hole 9. In 
het clubhuis kan u gebruik maken van onze ruime en 
verzorgde faciliteiten. Daarnaast bieden wij ook ruimtes 
aan waar bedrijven en groepen terecht kunnen voor 

seminaries, vergaderingen, diners, etc. Met verschillende 
vergaderzalen en polyvalente ruimtes kunnen we u 
zeker en vast helpen om van uw evenement een succes 
te maken. Onze huiscateraar ECM staat borg voor een 
kwalitatieve service.

KORTRIJK

ROESELARE

IEPER
GOLFCLUB
DE PALINGBEEK

B E R E I K B A A R H E I D

Golfclub De Palingbeek
Eekhofstraat 14 
8902 Ieper
 
T 057 20 04 36
E info@golfpalingbeek.be
w  www.golfpalingbeek.be

Vanuit Roeselare naar Palingbeek: 25 min
Vanuit Kortrijk naar Palingbeek: 25 min

Volg ons op Facebook 
en Instagram

Golfclub De Palingbeek ligt in de groene, heuvelachtige 
rand rond de Historische stad Ieper. Uitgestrekt over 85 
hectare beschikken we over een 18 holes Championship 
Course, een 4 holes Compact Course, een putting green 

en een short game area. Nieuw vanaf april 2021, een 
nieuw practice gebouw met 18 afslagmatten die allen zijn 
voorzien van een Top Tracer, 2 pro-lokalen en een indoor 
putting green.    

Ook in Golfclub De Palingbeek is er een ondernemende 
“vibe” waar te nemen. Onze Entrepreneurs Club vormt 
een sportieve en ondernemende groep binnen onze club.  

De activiteiten van de Entrepreneurs Club omvatten zowel 
verschillende wedstrijden als een Pitch & netwerkmoment 

op elke bijeenkomst. Maar we geven onze members ook 
extra visibiliteit die zichtbaar is voor al onze leden en onze 
partners. 

Interesse om toe te treden tot onze Entrepreneurs Club?  
Contacteer Christophe@golfpalingbeek.be

GOLFCLUB DE PALINGBEEK

BUSINESS & PLEASURE


