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Golfbaan Zuid-Drenthe 
 

Privélidmaatschap 
 
Golfbaan Zuid-Drenthe is volgens Leadingcourses de beste 9 holes golfbaan van Nederland met een 
A-status. De baan wordt getypeerd als een Inland Links Course en gezien als een van de meest 
uitdagende golfbanen van Drenthe. Het ontwerp is van Michiel van der Vaart van Jol Golf Design. Naast 
een 9 holes ‘Championship Course’ beschikt het resort over een prachtige Par 3 baan, mooie chipping- 
en puttinggreens en een verlichte driving range.  
 
In september 2015 ontvangt Golfbaan Zuid-Drenthe het prestigieuze GEO Certificate voor 
duurzaamheid. GEO verifier Paul van Kan is erg enthousiast over -zoals hij het ziet- "één van de 
duurzaamste banen van Nederland." Met name de zuivering van eigen afvalwater en het hergebruik 
van afval- en regenwater bij de beregening van de baan noemt hij als belangrijke punten. “Een andere 
belangrijk punt is dat vanaf het ontwerp en bij de aanleg van zowel de baan als de accommodaties 
duurzaamheid altijd het leidende principe is geweest.” 
 
Baan  
De variatie in holes is zo breed dat er telkens een nieuwe uitdaging wordt gecreëerd. Naast de 9 holes 
golfbaan beschikt Golfbaan Zuid-Drenthe over een 12 holes Par 3 baan, die bij uitstek geschikt is voor 
het oefenen op het korte spel voor alle handicap niveaus. De baan is gelegen op een uitloper van de 
Drentse Hondsrug en toont zich als een glooiend landschap met een natuurlijk karakter. De golfbaan 
typeert zich door rust, ruimte, natuurlijkheid en een centrale ligging. Spelers worden gastvrij ontvangen 
en er wordt gedurende het jaar zo lang mogelijk op de zomergreens gespeeld. De golfbaan profileert 
zich als een natuurlijke, rustig gelegen baan, die het hele jaar door bespeelbaar is voor jong en oud, 
beginner of professional. 
 
Hotel / clubhuis 
Het hotel heeft een prachtig uitzicht over het resort. Waterpartijen en natuurlijk vormgegeven bunkers 
en de aanwezige cultuurhistorische elementen verfraaien de golfbeleving. Resort Zuid-Drenthe is het 
meest duurzame viersterrenhotel van Nederland en biedt golfers de kans om na een ronde golf heerlijk 
te ontspannen en te genieten van een lunch of diner. 
 
Vereniging 'Golfclub Zuid-Drenthe' 
Resort Zuid-Drenthe is de thuisbasis voor golfvereniging ‘Golfclub Zuid-Drenthe’. Met het privé-
lidmaatschap verkrijgt u speelrecht op het complex van Golfbaan Zuid-Drenthe. Daarnaast kunt u als lid 
meedoen aan verenigingswedstrijden en participeren in de N.G.F. competitie voor teams. Tevens bent 
u lid van de Nederlandse Golf Federatie. De contractuele relatie tussen de vereniging en de exploitant 
volgt het nieuwe model van de Nederlandse Golf Federatie, zodat de rechten naar de leden toe 
professioneel gewaarborgd zijn.  
 
Informatie  
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de baan: www.golfbaanzuiddrenthe.nl. 
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken: 0591-324466. Mocht u Resort Zuid-Drenthe willen 
bezoeken dan bent u uiteraard van harte welkom!  
 
Aanmelding  
Mocht u zich willen aanmelden als privélid dan kunt u bijgevoegd antwoordformulier invullen en opsturen 
of afgeven. 

 

  



 

 
 

FINANCIËLE VOORWAARDEN 
 
Standaard privé-lidmaatschap  
Op Golfbaan Zuid-Drenthe betaalt u géén entreegeld en hoeft u géén renteloze lening af te sluiten. 
Indien een lid in het contributiejaar verjaart, waardoor deze in een andere categorie komt, zal de 
contributie voor de nieuwe categorie in rekening gebracht worden. Ongeacht wanneer de verjaring in 
het contributiejaar plaatsvindt.  
 
Type      Jaarlijkse bijdrage 
Privélidmaatschap standaard*   € 700,00*     
(29  jaar en ouder) 
 
Privélidmaatschap Partnerkaart   € 525,00*   
(Mits getrouwd of samenlevingscontract) 
 
Buitenlidmaatschap    € 420,00*   
(Voor leden van 29  jaar en ouder) 
 
Studenten- en jongerenlidmaatschap  € 300,00*   
(Voor leden van 18 t/m 29  jaar) 
 
Jeugdlidmaatschap    € 165,00* 
(Voor leden tot 18 jaar) 
 
Par-3 lidmaatschap    € 200,00 
(Incl. gebruik oefenfaciliteiten) 
 
Starterslidmaatschap 4 maanden  € 195,00 
(Incl. 10 golflessen, gebruik materialen en Par-3 baan - eenmalig af te sluiten) 
 
Proeflidmaatschap 3 maanden   € 130,00 
(Eenmalig af te sluiten) 
 

− De NGF ad. € 18,50 bijdrage is inbegrepen  
− Wij berekenen geen entreegeld en geen renteloze lening 

 
* Mag voldaan worden in maandelijkse termijn. Informeer naar de mogelijkheden. 
 
Procedure 
Na ontvangst van uw lidmaatschapsaanvraag ontvangt u van Golfbaan Zuid-Drenthe een bevestiging. 
Vervolgens ontvangt u een nota met verzoek het verschuldigde bedrag over te maken. Na betaling van 
deze nota bent u speelgerechtigd. Tevens ontvangt u uw lidmaatschapskaart en uw taslabel. Uw EGA 
handicap / GVB kaartje kunt u zodra deze door de Nederlandse Golf Federatie is aangemaakt, afhalen 
bij het secretariaat. Bij het maandlidmaatschap ondertekend u een formulier waarmee u akkoord gaat 
met maandelijkse automatische incasso.   
 
Uitschrijving  
Tot maximaal één maand voor het einde van het kalenderjaar (vóór 1 december) kan het standaard 
privélidmaatschap schriftelijk (per e-mail of brief) worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd, dan 
is het lid gehouden tot het betalen van de contributie voor het nieuwe speeljaar. 
    
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER PRIVÉLIDMAATSCHAP     2020 

 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Golfbaan Zuid-Drenthe 
 
Naam:                                  :………………………………………………………………………………………………………………...... 

Voornamen                         :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres                                    :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode                              :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats                         :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon                               :………………………………….   Emailadres    :………………………………………………………. 

Man/Vrouw                         :…………………………             Geboortedatum    :………………………………………………. 

Bent u momenteel lid van een golfclub                      ja / nee  * 

Indien ja, welke golfclub                                                :……………………………………………………………………………. 

Wat is uw huidige EGA / Exact handicap                    :……………………………………………………………………………. 

Wordt Golfbaan Zuid-Drenthe uw homecourse        ja / nee * 
Indien ja, handicap mutatie / stamkaart van uw vorige club meesturen. 
Type lidmaatschap O     Privélidmaatschap                              O    €  700,00      
                                   O     Privélidmaatschap partnerkaart      O    €  525,00      
                                   O     Buitenlid,  voor leden > 29 jaar        O   €  420,00       
                                   O     Jongerenlidmaatschap t/m 29 jaar  O   €  300,00       
                                   O     Jeugdlidmaatschap tot 18 jaar**     O  €  165,00       
                                   O     Par 3 lidmaatschap                             O   €  200,00 
                       
NB. Wij verzoeken u om uw keuze in het vakje O aan te vinken. 

Aanvangsdatum lidmaatschap  :……………………………………..      
Ondergetekende is op de hoogte van de financiële verplichtingen en voorwaarden. 
 
Datum                                            :……………………………………..     Handtekening     :…………………………………… 
 
Formulier graag ondertekend opsturen of afleveren bij: 
                                                        Barker en Johnson B.V. 
                                                        T.a.v. Golfsecretariaat 
                                                        Amsterdamsche Veldlaan 9 
                                                        7887 VD Erica 
                                                        E-mailadres: administratie@zuiddrenthe.nl 
*Doorhalen  wat niet van toepassing is. 
**Indien u minderjarig bent verzoeken wij u dit formulier te laten ondertekenen door ouder/voogd. 
 

 

 

 



 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER PROEFLIDMAATSCHAP  2020 

 
 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als proef-lid van Golfbaan Zuid-Drenthe 
 
Naam:                                  :………………………………………………………………………………………………………………...... 

Voornamen                         :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres                                    :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode                              :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats                         :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon                               :………………………………….   Emailadres    :………………………………………………………. 

Man/Vrouw                         :…………………………             Geboortedatum    :………………………………………………. 

Bent u momenteel lid van een golfclub                      ja / nee  * 

Indien ja, welke golfclub                                                :……………………………………………………………………………. 

Wat is uw huidige EGA / Exact handicap                    :……………………………………………………………………………. 

 
 
       O     proeflidmaatschap   3 maanden          €  130,00       
               (Eenmalig af te sluiten) 
                               
 

Aanvangsdatum proeflidmaatschap  :……………………………………..      
Ondergetekende is op de hoogte van de financiële verplichtingen en voorwaarden. 
 
Datum                                            :……………………………………..     Handtekening     :…………………………………… 
 
Formulier graag ondertekend opsturen of afleveren bij: 
                                                        Barker en Johnson B.V. 
                                                        T.a.v. Golfsecretariaat 
                                                        Amsterdamsche Veldlaan 9 
                                                        7887 VD Erica 
                                                        E-mailadres: administratie@zuiddrenthe.nl 
 
 
Indien u minderjarig bent verzoeken wij u dit formulier te laten ondertekenen door ouder/voogd. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

AANMELDINGSFORMULIER STARTERSLIDMAATSCHAP  2020 

 
 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als starter van Golfbaan Zuid-Drenthe 
 
Naam:                                  :………………………………………………………………………………………………………………...... 

Voornamen                         :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres                                    :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode                              :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats                         :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon                               :………………………………….   Emailadres    :………………………………………………………. 

Man/Vrouw                         :…………………………             Geboortedatum    :………………………………………………. 

 
 
       O      Starterslidmaatschap  4 maanden       €  195,00       
                (Inclusief 10 golflessen, gebruik materialen en Par 3 Baan – eenmalig af te sluiten) 
  

                               
 

Aanvangsdatum lidmaatschap  :……………………………………..      
Ondergetekende is op de hoogte van de financiële verplichtingen en voorwaarden. 
 
Datum                                            :……………………………………..     Handtekening     :…………………………………… 
 
Formulier graag ondertekend opsturen of afleveren bij: 
                                                        Barker en Johnson B.V. 
                                                        T.a.v. Golfsecretariaat 
                                                        Amsterdamsche Veldlaan 9 
                                                        7887 VD Erica 
                                                        E-mailadres: administratie@zuiddrenthe.nl 
 
 
Indien u minderjarig bent verzoeken wij u dit formulier te laten ondertekenen door ouder/voogd. 
 


