golf in
FLanderS
FieldS
PA L I N G B E E K B R O C H U R E L E D E N 2020

LIDMAATSCHAPPEN
JONG-LEDEN / YOUNGSTERS

SUPER SENIOREN

De toekomst van onze club ligt bij de jongste generatie
golfers. Als Jong Lid / Youngster geniet u van een bruisende
jeugdwerking en alle Youngsters activiteiten. U betaalt geen
toetredingsbijdrage.

Golf is een sport van alle leeftijden. Als Super Senior, ouder
dan 80 jaar, geniet u een ruime korting op uw lidmaatschap. U
behoudt verder alle rechten van een Full Member.
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8 jaar:
15 jaar:
21 jaar:
27 jaar:

20 €
247 €
424 €
586 €
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29 jaar:
33 jaar:
35 jaar:
39 jaar:

859 €
985 €
1.212 €
1.576 €

INTRODUCTIEMEMBERSHIP
Heeft u na uw Start 2 Golf package de golfmicrobe echt te
pakken ? Indien u direct aansluit als lid van de club geniet
u een heel interessant Introductiemembership. Het jaar
waarin uw Start 2 Golf package eindigt, berekenen we uw
lidgeld pro rata. Daarna geniet u nog 2 jaar ten volle van
het Introductiemembership. Als introductiemember kiest
u voor de eenmalige aankoop van een aandeel of voor een
toetredingsbijdrage van 550 € gedurende 3 jaar.
Introductiemembership: 1.293 €
Samenwondende partner: 1.034 €

FULL MEMBERS
Als Full Member (vanaf 40 jaar) heeft u volledig speelrecht
op onze club en mag u deelnemen aan alle wedstrijden. Uw
samenwonende partner geniet een korting op het lidmaatschap.
Bij toetreding kiest u voor de aankoop van een aandeel of voor
een toetredingsbijdrage van 550 € gedurende de eerste 3 jaar
van uw lidmaatschap.

Super senioren lidmaatschap: 1.293 €
Samenwondende partner: 1.034 €

BUSINESS MEMBER
Golfclub De Palingbeek biedt uw bedrijf dé gelegenheid relaties
sportief te onderhouden. Met een Business Membership zet u uw
bedrijf in de kijker en breidt u uw zakelijk netwerk uit. Contacteer
onze Golf Manager, Thibault Werbrouck voor alle informatie :
thibault@golfpalingbeek.be

Extra Services
Kooien
Huur kooi

66 €

Huur kooi XL beneden

110 €

Huur kooi XL boven

95 €

Huur oplaadkast

110 €

Kasten kleedkamer
Huur grote kast

40 €

Huur kleine kast

25 €

Buggy
Full members lidmaatschap: 1.990 €
Samenwondende partner: 1.576 €

Huur standplaats

717 €

Huur buggy
• 18 holes

35 €

• 9 holes

20 €

Huur bravo

* Alle tarieven zijn jaarlijkse bijdragen en worden vermeld exclusief federale bijdrage.
Bij berekening van de leeftijd wordt het geboortejaar als referentie genomen.

• 18 holes

20 €

• 9 holes

10 €

INITIATIEDAGEN
2020

INITIATIE
Is golfen voor u volledig nieuw? Op 19 April 2020 organiseert
Golf Vlaanderen, de Vlaamse federatie voor de golfsport, haar
jaarlijkse initiatiedag. Bij Golfclub De Palingbeek kan u die dag
in een amicale sfeer, gratis kennis maken met het kleine witte
balletje.
Daarnaast organiseren we zelf ook nog enkele initiatiedagen.
Tijdens onze Start 2 Golf-dagen proeft u gedurende 2 uur van de
golfsport. Onze professionals leggen de basisprincipes van golf
uit en u slaat uw eerste balletjes op de driving range.

zondag 15.03

Golf Initiatie

15u

zondag 19.04 Golf Vlaanderen
		

10u, 11u, 14u,
en 15u

zondag 10.05

Golf Initiatie

15u en 16u

zondag 07.06

Golf Initiatie

15u en 16u

zondag 05.07

Golf Initiatie

15u en 16u

dinsdag 21.07

Golfer invites Non-Golfer

zondag 23.08

Golf Initiatie

15u en 16u

zondag 20.09

Golf Initiatie

15u en 16u

Deelname 15 €
Duurtijd initiatie = 2 uur, uitleg van korte en lange slagen +
terreinverkenning met wedstrijdsimulatie - Uitleg op de baan Infomap – Drankje

www.golfpalingbeek.be/initiatiedag

START 2 GOLF PACKAGES
Met het Start 2 Golf pakket ontdekt u of golfen ook iets voor u is.
Gedurende 4 maanden ontdekt u deze fantastische sport in het

prachtige en historische kader van Golfclub De Palingbeek.
Wij stellen u onze 2 Start 2 Golf Packages 2020 voor:

START 2 GOLF BASIC – 200 €
• Onbeperkt gebruik van de oefenfaciliteiten
• Lidmaatschap + verzekering Golf Vlaanderen
• Onbeperkt toegang tot het Clubhouse

• 4 maanden lidmaatschap
• Onbeperkte deelname aan alle activiteiten van de
Startersclub

START 2 GOLF PREMIUM – 450 €
Alle voordelen van Start 2 Golf Basic maar inclusief 12 uur les, bestaande uit 6 privélessen van 30’ en 6 groepslessen van 90’.
Zo raakt u snel vertrouwd met het golfspel.
* De prijzen worden vermeld exclusief federale bijdrage

DE S TARTERSCLUB
De startersclub brengt alle startende leden samen om elkaar te leren kennen en om vlot geïntegreerd te worden in het clubleven en de
golfsport. De startersclub wordt ongeveer maandelijks georganiseerd op zaterdag.

PALINGBEEK BROCHURE LEDEN 2020

GO L F AC AD EM Y
Bij Golfclub De Palingbeek staan 3 gekwalificeerde golfinstructeurs in voor de begeleiding van zowel startende golfers en
junioren maar ook van ervaren spelers. Privé- en groepslessen kunnen gereserveerd worden via het secretariaat, i-Golf of de
app van Golf Vlaanderen. Startende leden genieten voor privé- en groepslessen een aantrekkelijk tarief via het Start 2 Golf
Premium-pakket.

J UN I O R TEAM
De juniors, van 6 tot 18 jaar, vormen op Golfclub De Palingbeek een actieve en levendige groep. We organiseren van september
tot en met mei lessen op zaterdag- en zondagvoormiddag en stages tijdens schoolvakanties. Regelmatig staan juniorwedstrijden
met andere clubs en verschillende uitstappen op de agenda. Bij ons hoort elke jonge golfer erbij: jongen of meisje, starter of
single handicap,… Fun komt op de eerste plaats.

GOLFEN IN FLANDERS FIELDS
GOLFCLUB DE PALINGBEEK
Golfclub De Palingbeek ligt in de groene, heuvelige rand rond de
historische stad Ieper.

huist nu het Golfrestaurant. Hier genieten zowel golfspelers als
niet-golfers van onze uitstekende keuken.

Met 18 holes, uitgestrekt over 85 hectare, biedt ons terrein
uitdaging voor spelers van elk niveau, zowel starters als
gevorderde golfers. In wat ooit het Kasteel van Voormezele was,

Het golfterrein is aangelegd op de gronden waar in de Grote
Oorlog van 1914-1918 hevige veldslagen werden uitgevochten.

BEREIKBAARHEID

Golfclub De Palingbeek
Eekhofstraat 14
8902 Ieper
T 057 20 04 36
E info@golfpalingbeek.be
w www.golfpalingbeek.be
Volg ons op Facebook
en Instagram

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

IEPER
GOLFCLUB
DE PALINGBEEK

KORTRIJK

