SEVE Damesclub
INFORMATIE
Met ingang van 1 juni 2017 is er een Seve Damesclub.
Het Lidmaatschap
De Damesclub is toegankelijk voor dames die lid zijn van SEVE en in het bezit zijn van een
EGA handicap of golfvaardigheidsbewijs (GVB) van de Nederlandse Golf Federatie.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar damesclub@seve.nl
Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt iedere deelnemer gratis een Damesclubpolo
ter waarde van EUR 69,00. Het lidmaatschap is een jaar geldig en wordt zonder opzegging
automatisch verlengd.
Een lidmaatschap van de Seve Damesclub kost EUR 70 en is inclusief deelname aan alle
wedstrijden conform het jaarprogramma en de hole-in-one verzekering.
Voor leden van de Damesclub met een Seve Silver/of Gold Lidmaatschap zijn alle
wedstrijden gratis.
Dames met een Seve Basislidmaatschap (witte kaart) betalen voor de Greenfee bij
wedstrijddeelname EUR 15,00.
Damesclubleden hoeven zich voor de wedstrijden niet aan te melden omdat wij er vanuit
gaan dat leden bij alle wedstrijden aanwezig zijn. Bij verhindering graag wel tijdig
afmelden.
Ben je geen lid van de Damesclub en wil je toch graag meedoen, dat kan. Dan ontvangen
we graag je aanmelding uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Er wordt voor
deelname dan wel kosten in rekening gebracht. Dames met een Silverkaart EUR 17,50; met
basiskaart EUR 25,00. Hiervan kan maximaal 2 keer gebruik worden gemaakt.
Ledencapaciteit
De capaciteit van de Seve golfbaan met 9 holes, laat om praktische redenen voor de Seve
Damesclub niet meer dan 9 flights van 3 personen toe. Bij een ledenaantal van 36 zal
worden overgegaan tot een ledenstop en het instellen van een wachtlijst.
Overig
Individueel genuttigde consumpties vóór en tijdens wedstrijden zijn voor eigen rekening.
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Heb je vragen of ideeën, laat het ons weten via een berichtje aan damesclub@seve.nl
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