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Waarom wordt de looptijd van speelrechten aangepast? 

De huidige looptijd is een kalenderjaar. Dit heeft vele redenen: het is altijd zo geweest in de 
golfwereld, het speelrecht is vaak gekoppeld aan een clublidmaatschap dat per kalenderjaar 
gaat, het is administratief het makkelijkst en het geeft zekerheid van inkomsten voordat het 
golfseizoen gaat beginnen. 
Maar hoe logisch al deze redenen ook zijn, we vinden het niet echt eerlijk. En aangezien we 
voorstander zijn van eerlijke tarieven, vonden we het tijd om de looptijd te veranderen in 12 
maanden. 
 
 
Wat zijn de voordelen van een speelrecht met een looptijd van 12 maanden? 
 
• Iedereen kan nu optimaal gebruik maken van de kwantumkorting in de speelrechten. 

Wanneer je ook instapt, dus ook als je halverwege het jaar begint met golfen. 
Bij speelrechten met een kalenderjaar als looptijd zal je waarschijnlijk voor de restant van 
het kalenderjaar te weinig rondes spelen om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
kwantumkorting, of om überhaupt een speelrecht te kopen. 

 
• Als je rondes op zijn, kun je meteen kiezen voor elk nieuw speelrecht met een looptijd 

van 12 maanden. Waarbij je dus ook (weer) voor de grote speelrechten (met maximale 
kwantumkorting per ronde) kunt kiezen. 
Bij speelrechten met een kalenderjaar als looptijd zul je als je rondes op zijn moeten 
kiezen voor een speelrecht dat past bij het aantal rondes dat je verwacht tot het eind van 
het kalenderjaar nog te spelen. Dit zal waarschijnlijk nog maar een klein speelrecht zijn. 
Of je kunt je rondes afrekenen tegen het gereduceerd tarief. 
 
 

Wanneer gaan deze nieuwe speelrechten in? Moet je nu al kiezen? 
 
Het is eigenlijk nog niet de tijd om nieuwe speelrechten te introduceren, aangezien we nog 
werken aan de tarieven voor volgend jaar. Maar wij denken dat deze aanpassing voordelig 
kan zijn voor een groot aantal golfers; dus nu we weten dat we het gaan doen….willen we 
het zo snel mogelijk bekend maken en alvast (een beetje houtje touwtje) invoeren voor 
iedereen die het nu al wil. Hierbij gaan we dan uit van voorlopige tarieven. De definitieve 
tarieven voor 2023 worden pas later bekend gemaakt.  
 
Voor de meeste golfers geldt dat ze nog voldoende rondes in hun speelrecht hebben om tot 
het eind van het kalenderjaar te blijven golfen. Op onze websites is dan binnenkort alles te 
lezen over de nieuwe speelrechten en de tarieven voor 2023 en kan iedereen een keuze 
maken.  
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Welke tarieven gelden voor deze nieuwe speelrechten die doorlopen tot in 2023?  
 
Vanaf volgend jaar geldt dat voor speelrechten die vanaf 1 november ingaan de tarieven 
voor het nieuwe jaar worden gehanteerd. 
Omdat we in 2022 al vanaf oktober speelrechten met deze nieuwe looptijd aanbieden, geldt 
voor al deze speelrechten dat we voorlopige tarieven voor 2023 in rekening zullen brengen. 
 
 
Verandert er nog meer aan de speelrechten?  
 
Ja! Vanaf volgend jaar neemt HGE de exploitatie van golfbaan De Kurenpolder over. 
We gaan dus van 3 naar 4 golfbanen.  
En op De Loonsche Duynen wordt er momenteel hard gewerkt aan de aanleg van een kleine 
golfbaan. Ruim 1.300 meter, dus niet zo heel klein. En ook heel mooi! 
We kunnen onze golfers dus nog meer aanbieden! 
 
Voor de speelrechten betekent dit dat we vanaf 2023 op alle golfbanen een HGE-speelrecht 
aanbieden, waarbij golfers een speelrecht kunnen kiezen om op alle HGE-golfbanen te 
spelen. Zo’n HGE-speelrecht is er dan voor alle max. rondes (20/60/120/200) en voor de 
grote en kleine baan. 
 
Daarnaast krijgt elke golfbaan een lokaal speelrecht, waarmee op één bepaalde golfbaan 
gespeeld kan worden. Ook hier weer de bekende speelrechten met de max. rondes 
(20/60/120/200) en een dalurenvariant voor de grote baan. 
 
Het HGE-speelrecht wordt qua prijsniveau gebaseerd op het hoogste geldende speelrecht; 
dit is het speelrecht van De Loonsche Duynen.  
 
Misschien geeft dit al vragen…maar binnenkort zijn al onze flyers klaar en staat alle 
informatie op de websites. 
 
 
Kun je zelf bepalen wanneer een speelrecht ingaat? 
 
De speelrechten met een looptijd van 12 maanden gaan de eerste van een komende maand 
in. Je kunt er ook voor kiezen om het speelrecht de eerste van de huidige maand in te laten 
gaan, dus met terugwerkende kracht. 
Elke dag van de maand is administratief niet wenselijk. 
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Wat wordt de looptijd van het clublidmaatschap? 
 
Met de besturen van de golfclubs (Almkreek en De Loonsche Duynen) is afgesproken dat het 
clublidmaatschap ook een looptijd van 12 maanden zal krijgen. Het clublidmaatschap is 
immers gekoppeld aan het speelrecht. Dit kan betekenen dat er golfers zijn die in november 
een speelrecht afsluiten en dan 2 maanden clublidmaatschap ‘te veel’ betalen.  
Voor elke maand dat er dubbel clublidmaatschap is betaald, wordt er € 5 gecrediteerd. Dit 
gebeurt als het inschrijfformulier wordt verwerkt door Backoffice; deze restitutie wordt dus 
niet meteen bij betaling bij de receptie verrekend. 
 
 
Wordt de looptijd van het Handicapregistratielidmaatschap van de Hollandsche Golfclub 
ook 12 maanden?  
 
Het Handicapregistratielidmaatschap van de Hollandsche Golfclub blijven we per 
kalenderjaar factureren. Dit is niet gekoppeld aan een speelrecht en de extra administratieve 
handelingen wegen dan niet op tegen het voordeel voor de golfers. 
Dit lidmaatschap bestaat uit een NGF-bijdrage (2023: € 23) en 2 rondes golf. Instappen 
gedurende het jaar geeft naar onze mening geen echt nadeel, aangezien je altijd 2 rondes 
golf ontvangt. Daarbij is er al de een aparte regeling voor golfers die vanaf november 
instappen. Voor hen geldt dat het lidmaatschap dan doorloopt tot eind van het volgende 
jaar.  
 
 
Gaan de aanvullende diensten, zoals lockers, ook per 12 maanden? 
 
Ja. We gaan ervan uit dat golfers een locker nodig hebben, als ze golfen. Dus ook lockers 
gaan we gelijk met de speelrechten factureren.  
 
 
Kan ik nog steeds per maand betalen? 
 
Tuurlijk! Net als voorheen kan er met een automatische incasso per maand worden betaald 
(met een opslag van 5%). En toch even…het is wel een contract voor 12 maanden.  
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