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Etterbeek, 12 februari 2021 

 

Beste Vrienden,  

Wij willen met deze mailing uw aandacht vestigen op een recente beslissing die de federaties in onderling overleg hebben 

genomen aangaande de federatiekaarten van het type C.  

Zoals u weet kunnen clubs die enkel beschikken over oefenfaciliteiten (driving range, putting & chipping green) uitsluitend 

een C-kaart aanbieden. Dit zijn de clubs van het zogenaamde type C. De C-kaart kan echter ook door clubs van het type A 

of B aangeboden worden. Het laat deze clubs toe om aangepaste lidmaatschap formules aan te bieden in hun club.  

Voorbeeld: met een C-kaart lidmaatschap bent u lid van uw club. U hebt hierbij enkel het recht om gebruik te maken van de 

oefenfaciliteiten van uw club (driving range, putting & chipping green…), maar u hebt geen speelrecht op de baan van uw 

club. Dit is het grote verschil tussen een C-kaart lidmaatschap en een A/B-kaart lidmaatschap. Met andere woorden, de C-

kaart kan binnen een A/B-club een doeltreffende lidmaatschap formule zijn voor de sporadische golfer of de golfschool-

golfer. Het tarief van dergelijk lidmaatschap zal in principe een stuk lager liggen dan een gewoon lidmaatschap en u betaalt 

telkens een greenfee wanneer u daadwerkelijk een rondje speelt op je eigen of op een andere club.  

Dit principe willen we nu ook doortrekken voor wedstrijden georganiseerd door de nationale en regionale federaties. 

Houders van een C-kaart lidmaatschap zullen met name vanaf dit seizoen voor deze wedstrijden gevraagd worden om 

naast de wedstrijdfee ook een greenfee van 30 euro te betalen ten gunste van de hosting club. Houders van een A/B-kaart 

lidmaatschap worden vrijgesteld van deze greenfee omdat zij via hun lidmaatschap reeds substantieel bijdragen tot het 

onderhoud van de banen en infrastructuur van hun respectievelijke clubs. Op deze manier wordt het C-kaart lidmaatschap 

consistent toegepast op vlak van speelrecht, ook in federale of regionale wedstrijden. De deelnamevoorwaarden in de 

wedstrijdreglementen van de betrokken wedstrijden zullen conform het Reglement Inwendige Orde van de KBGF aangepast 

worden in deze zin.  

Concreet: 

Federale Interclubs 

• Men/Ladies: C-clubs zullen vanaf dit seizoen een extra inschrijvingsgeld van 450 euro betalen per ploeg die zij 

wensen laten deel te nemen aan de interclubs. Dit komt overeen met 5 spelers per ploeg die elk 3 wedstrijden 

spelen à 30 euro per wedstrijd.  

• Seniors: C-clubs zullen vanaf dit seizoen een extra inschrijvingsgeld van 540 euro betalen per ploeg die zij wensen 

laten deel te nemen aan de interclubs. Dit komt overeen met 6 spelers per ploeg die elk 3 wedstrijden spelen à 30 

euro per wedstrijd. 

• Aan het inschrijvingsgeld van A of B clubs verandert er niets. Echter, interclub spelers van A of B clubs die een C-

kaart lidmaatschap hebben zullen de greenfee van 30 euro individueel betalen bij de “hosting club” voor de 

aanvang van hun interclub wedstrijd.  

• De greenfee voor eventuele oefenrondes voorafgaand aan de wedstrijden blijft voor volwassenen vastgesteld op 

30 euro, ongeacht het lidmaatschap type A, B of C. Voor juniors (<=18 jaar) is dit 15 euro.  
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Federale en regionale wedstrijden 

• Deelnemers aan een federale wedstrijd betalen een wedstrijdfee. Ook voor sommige regionale wedstrijden is dit 

het geval. Hieraan verandert er niets en de wedstrijdfee wordt online betaald.  

• Echter, spelers die een C-kaart lidmaatschap hebben en die deelnemen aan een regionale of federale wedstrijd 

moeten voortaan ook een greenfee van 30 euro per ronde betalen, bovenop de wedstrijdfee. Deze greenfee van 

30 euro zal samen met de wedstrijdfee bij de online inschrijving/betaling voor de wedstrijd betaald worden aan de 

organiserende federatie. De federatie zal dan achteraf de verrekening doen van de greenfee met de “hosting club”.  

• De greenfee voor eventuele oefenrondes voorafgaand aan de federale wedstrijden worden vastgesteld op 30 euro, 

ongeacht het lidmaatschap type A, B of C . Voor juniors (<= 18 jaar) is dit 15 euro. Het greenfee tarief voor 

eventuele oefenrondes voorafgaand aan regionale wedstrijden wordt vrij bepaald door de club waar de wedstrijd 

plaats vindt. 

 

Deze beslissing wordt genomen om consistent het C-kaart lidmaatschap toe te passen, ook in federale of regionale 

wedstrijden. We ondersteunen hiermee verder de ontwikkeling van het C-kaart lidmaatschap en stellen met genoegen vast 

dat heel wat clubs deze mogelijkheid ontdekken om doelgerichte lidmaatschap formules aan te bieden aan hun leden, zeker 

aan die doelgroepen die slechts sporadisch de golfsport beoefenen.  

We rekenen dan ook op uw bereidwillige medewerking om deze richtlijn toe te passen in de praktijk.  

 

Met sportieve groeten, 

 
 
 
 

 
 

Luc Feremans       Emmanuel Rombouts       
Voorzitter Golf Vlaanderen      Voorzitter KBGF  
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