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GOLFCLUB
DE PALINGBEEK
In de groene, heuvelachtige rand rond de historische stad

Bovendien telt onze gloednieuwe Driving Range 16

Ieper ligt onze Golfclub De Palingbeek. Uitgestrekt over 85

afslagmatten, elk voorzien van een high-end Toptracer,

hectare, grenzend aan het grootste provinciedomein van

2 pro-lokalen (ook uitgerust met Toptracer) en een indoor

West-Vlaanderen, beschikken we over een 18 holes

putting green. Een droomlocatie voor uw practice.

Championship Course, een 5 holes Compact Course,
een putting green en een short game area.

ONS
CLUBHUIS
Centrale trefpunt is ons clubhuis, het voormalig kasteel van
Voormezele. Vanuit deze charmante locatie hebben leden
& bezoekers in de bar en het restaurant een uniek zicht op
hole 9 en 18. Bovendien zijn ook bedrijven en groepen meer
dan welkom voor seminaries, vergaderingen, teambuildings
of diners in een van onze discrete & gezellige vergaderzalen
of polyvalente ruimte. Huiscateraar ECM staat in voor een
succesvol evenement.

START
2 GOLF
HOE STARTEN MET GOLF?

INITIATIEDAGEN 2022

Voelt u de kriebels om te leren golfen? Van april tot september
organiseren we maandelijks een twee uur durende golfinitiatie.

Zondag

03.04

Golf Initiatie

14u en 15u

Zondag

15.05

Golf Initiatie

14u en 15u

Zondag

12.06

Golf Initiatie

14u en 15u

Donderdag

21.07

Golfer invites
Non-Golfer

Zondag

21.08

Golf Initiatie

14u en 15u

Zondag

18.09

Golf Initiatie

14u en 15u

Dit is een zeer laagdrempelige manier om kennis te maken met
de golfsport. Heeft u de smaak na de initiatie te pakken?
Dan is een Start 2 Golf pakket ideaal!
4 maanden lang geniet u met Start 2 Golf van een
voordeeltarief. U leert stap voor stap meer over de golfsport
en verbroedert met de leden in onze familiale club.
Het Start 2 Golf pakket omvat 9u les (waaronder 5 groepslessen
van 90 min. en 3 privélessen van 30 min.). U krijgt toegang tot
alle faciliteiten van de Club en u bent lid van onze Startersclub.
Hierdoor kan u deelnemen aan specifieke activiteiten op maat
van onze starters. Eenmaal op de Compact Course beleeft u
Deelnemen kost € 15.

waarom golf zo plezant is.
Start 2 Golf (periode van 4 maanden)

Een initiatie duurt 2u. Hierin krijgt u theorie en praktijk van kort en lang

€ 550

spel, terreinverkenning met wedstrijdsimulatie, uitleg op de Championship
Course, een infomap en een drankje.

Inschrijven

Interesse?

info@golfpalingbeek.be

Inschrijven kan via:

of www.golfpalingbeek.be/start2golf

www.golfpalingbeek.be/initiatiegolf

Sportief & sociaal engagement

PRIJZEN LESSEN

Onze club streeft ernaar dat zowel starters als gevorderde
golfers zich thuis voelen. Wekelijks organiseren we meerdere

Privé les (pro)

€ 32,5 / 30 min.

Privéles (initiator)

€ 20 / 30 min.

Groepsles (initiator)

€ 30 / 90 min.

wedstrijden op de Compact Course en Championship Course,
groepslessen en stages. Hierdoor zet ons team in op een
onderbouwd sportief beleid.
Golf is een sociale sport waardoor er verschillende activiteiten
in en rond de Club plaatsvinden.
De Startersclub kent een sterke werking en brengt alle leden
samen om elkaar te leren kennen. Zo worden nieuwe leden
vlot geïntegreerd in ons clubleven. Onze Captains organiseren

Extra Services
(huurprijs per jaar)

voor onze leden het hele seizoen door tal van wedstrijden,

Kast kleedkamer groot			

€ 41

stages en uitstappen. Ook ons Junior team (van 6 tot 18 jaar)

Kast kleedkamer klein			

€ 26

vormt een levendige & talrijke groep op Golfclub De Paling-

Standplaats Buggy *			

€ 859

beek.

Standplaats Bravo *				

€ 481

Uniek in Vlaanderen zijn onze groepslessen die specifiek voor

* Inclusief onderhoud (met uitzondering van wisselstukken)

verschillende handicap categorieën zijn ontwikkeld. Onze initiators begeleiden u telkens zeer persoonlijk in een kleine groep.

LIDMAATSCHAPPEN
2022
YOUNG MEMBER (8 jaar – 39 jaar)

SUPER SENIOR (ouder dan 80 jaar)

Als Young Member geniet u van alle faciliteiten en onze

Golf is een sport van alle leeftijden. Als Super Senior geniet u

bruisende clubwerking. U betaalt geen toetredingsbijdrage.

van een ruime korting op uw lidmaatschap en behoudt u alle

Kinderen onder de 16 jaar waarvan de (groot-)ouders geen lid

rechten van een Full Member.

zijn, betalen de bijdrage van een 16-jarige.
≤ 8 jaar

€ 21

≤ 29 jaar

€ 889

Super Senior

€ 1.337

≤ 15 jaar

€ 255

≤ 33 jaar

€ 1.019

Super Senior - samenwonende partner

€ 1.070

≤ 21 jaar

€ 439

≤ 35 jaar

€ 1.254

≤ 27 jaar

€ 606

≤ 39 jaar

€ 1.630

ENTREPRENEURS CLUB MEMBER
Golfen en ondernemen gaan hand in hand volgens u? Dan is
ons Entrepreneurs Club Membership echt iets voor u. Naast
alle rechten van een Full Member, heeft u ook toegang tot een

INTRODUCTIE MEMBER
Na een Start 2 Golf pakket kan u zich aansluiten als Introductie

netwerk van golfende ondernemers.

Member. Dit voordelige membership dient direct aan te sluiten

De Entrepreneurs Club omvat een reeks exclusieve

op het Start 2 Golf pakket. We berekenen uw lidgeld pro rata in

wedstrijden in Golfclub De Palingbeek inclusief ontvangst,

het jaar waarin uw Start 2 Golf pakket eindigt.

receptie en diner. U krijgt ook extra visibiliteit op ons

Daarna geniet u nog een vol jaar van dit budgetvriendelijke
tarief. U kiest als Introductie Member voor een eenmalige
toetredingsbijdrage van € 1.700 (waarvan we de betaling
spreiden over 2 jaar) of voor de overname van een aandeel.
Uw samenwonende partner geniet een korting op het
lidmaatschap. Na uw periode als Introductie Member stapt u
over naar een Full Membership.

Partnerbord en op een dedicated pagina op de site.
Interesse om lid te worden van onze Entrepreneurs Club?
contacteer Henk via henk@golfpalingbeek.be.

Entrepreneurs Club Member ≤ 35 jaar
Entrepreneurs Club Member > 35 jaar

€ 2.046
(excl. BTW)

€ 2.558
(excl. BTW)

Alle prijzen zijn jaarlijkse bijdragen en inclusief btw (tenzij anders vermeld).

Introductie Member

€ 1.337

Introductie Member - samenwonende partner

€ 1.070

FULL MEMBER (vanaf 40 JAAR)
Als Full Member heeft u volledig speelrecht en toegang tot
alle faciliteiten van onze club en mag u deelnemen aan alle
wedstrijden.
Bij toetreding kiest u voor een eenmalige toetredingsbijdrage
van € 1.700 (waarvan we de betaling spreiden over 2 jaar)
of voor de overname van een aandeel. Uw samenwonende
partner geniet een korting op het lidmaatschap.
Full Member

€ 2.058

Full Member - samenwonende partner

€ 1.630

De federale bijdrage is niet inbegrepen. Het geboortejaar is het
referentiepunt bij de berekening van de leeftijd.

BUSINESS
& PLEASURE
In Golfclub De Palingbeek is een sterke ondernemingsvibe voelbaar.
Onze Entrepreneurs Club vormt een ambitieuze, sportieve groep binnen onze
golfclub. Naast de exclusieve wedstrijden, geven we onze Entrepreneurs Club
Members extra visibiliteit aan leden, bezoekers en partners.

Interesse?
Bekijk zeker onze formules in deze brochure of
contacteer Henk via henk@golfpalingbeek.be
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Overtuigd van
de golfsport
en onze unieke club?
Aarzel dan niet om ons te contacteren
via www.golfpalingbeek.be/contacteerons

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

