Sint-Joris-Winge,

Betreffende: Uw aanvraag lidmaatschap 2019
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Welkom in onze familiaire club waar sfeer en étiquette bijzonder geapprecieerd worden.
Gelieve hieronder de procedure te willen vinden voor aanvraag tot lidmaatschap.




Aanvraag invullen en pasfoto toevoegen.
Naam van peter of meter niet vergeten aub.
Kort na deze ontmoeting ontvangt u een brief van de Raad van Bestuur over uw
aanwerving.

Hopend U hiermee van dienst te zijn geweest, blijven wij te uwer beschikking voor eventuele
bijkomende vragen.
Met de meeste hoogachting,

Chris Morton en het Winge Golf Team
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Lidnr.:
FOTO
Foto

Fed.nr.:
I-pass :

AANVRAAG LIDMAATSCHAP 2019
NAAM : ………………………………………………………………………………………..
VOORNAAM : …………………………………………………………………………….…
ECHTGENOOT OF ECHTGENOTE VAN : ………………………………………………..
BURGELIJKE STAAT :………………………………………………………………………
GEBOORTEPLAATS & GEBOORTEDATUM : ………………………………………….
AANTAL KINDEREN :………………………………………………………………………..
NAAM & GEBOORTEDATUM KINDEREN :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
NATIONALITEIT : …………………………………………………………………………….
TEL. PRIVAAT : ………………………………………...…………………………………….
TEL. GSM : ………………………………………...………………………………………….
ADRES PRIVAAT : ……………………………………………………………………….….
….……………………………………………………………………….
EMAIL : ……………………………………………………………………………………….
NAAM FIRMA : ……………………………………………………………………………….
ADRES BUREEL : ……………………………………………………………………….…..
….……………………………………………………………………….
TEL. BUREEL : …………………………………...………………………………………….
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Had graag mijn bedrijfsgegevens gepubliceerd op de bedrijvenpagina van de website
□ ja
□ Nee

LID ANDERE GOLFCLUB(S) :

ja

-

nee

HCP :………………………………

Ik vraag toegelaten te worden als lid van de Winge Golf & Country Club
□ Premium Member
□ Regular Member
□ Play Golf


Heeft kennis genomen van de voorwaarden tot toetreding club en het reglement
van inwendige orde waarin de privacyverklaring van de club werd opgenomen.
□ Ja
□ Neen



Deze kandidatuur dient uitdrukkelijk aanvaard te worden door de Raad van
Bestuur, na mondeling onderhoud en schriftelijke bevestiging van de
aanvaarding.



Uw kandidatuur zal slechts bestudeerd worden wanneer dit formulier volledig
ingevuld en ondertekend is (1 formulier per persoon)



De toetredingsaanvragen van kandidaten in leeftijd jonger dan 18 jaar dienen
vergezeld te zijn van de toelating van hun ouders.

Datum:

………………………………………………….

Handtekening:

………………………………………………….

Voorgesteld door

Datum

Handtekening

…………………………………
(naam peter/meter)

……………………..

……………………...

Winge Golf nv - Leuvensesteenweg 254 - B-3390 Sint-Joris-Winge - Belgium
T +32 (0)16 63 40 53 - F +32 (0)16 63 21 40 - info@wingegolf.be - www.wingegolf.be
BTW BE 0432 304 551 – IBAN BE95 3300 3211 7158 – BIC BBRUBEBB

