
Aan de leden van Golfvereniging Golfhorst 
 
De speelrechthouders van “De Golfhorst” ontvingen kort geleden 
een brief van de baaneigenaar Bodemzorg Limburg en een brief van 
de gebroeders Swinkels, die per 1 januari 2016 huurder en 
exploitant worden van ons golfcomplex. 
De huur/exploitatie overeenkomst is gesloten voor de duur van 10 
jaren met een optie van nog eens 10 jaren. 
 

Natuurlijk zijn wij als vereniging verheugd over de vele positieve reacties van onze 
leden, omdat hiermee ook een einde is gekomen aan veel onduidelijkheid en onrust. 
 
Vanaf 2016 zijn de speelrecht tarieven voor onze golfbaan als volgt: 
 
Jaarlijks speelrecht grote 18 holesbaan en de Americabaan  € 825,00  
Eenmalige administratiekosten / inschrijfgeld    € 175,00 
Jaarlijks speelrecht voor de Americabaan    € 400,00 
Eenmalige administratiekosten / inschrijfgeld    € 125,00 
 
Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe exploitant geen enkele verplichting heeft naar de 
certificaathouders van De Golfhorst BV, maar deze heeft desondanks, in overleg met 
de vereniging aan de houders van de verschillende certificaten een ruimhartig 
aanbod gedaan om speelrechthouder te worden van BV Golfbaan De Golfhorst. 
 
(A) De speelrechthouders die een niet verhandelbaar certificaat bezitten betalen voor 
het speelrecht van de grote baan inclusief de Americabaan in 2016 een bedrag van   
€ 750,00. 
Daarnaast ontvangen zij eenmalig een voucher voor 10 greenfees voor de                     
18 holesbaan. 
 
(B) Speelrechthouders van de Americabaan die ook in het bezit zijn van een niet 
verhandelbaar certificaat, betalen voor het speelrecht van de Americabaan in 2016 
een bedrag van € 325,00. 
Daarnaast ontvangen zij eenmalig een voucher voor 10 greenfees. 
 
(C) Speelrechthouders die in het bezit zijn van een verhandelbaar certificaat betalen 
voor het speelrecht van de grote baan inclusief de Americabaan in 2016 een bedrag 
van € 750,00. 
Zij ontvangen eenmalig een voucher voor 5 greenfees voor de grote baan. 
 
Houders van zowel verhandelbare en niet verhandelbare certificaten krijgen bij 
inschrijving als speelrechthouder geen administratie / inschrijfkosten in rekening 
gebracht. 
 
Voor A en B (houders van een niet verhandelbaar certificaat ) geldt dat alle daarop 
volgende jaren ook een korting zal worden gegeven van € 75,00 op het speelrecht. 
 
Speelrechthouders van de Americabaan kunnen met een korting van 20% op de 
greenfee, ook spelen op de 18 holes baan. 
 



Alle speelrechthouders kunnen onbeperkt personen introduceren ( met een 
maximum van 3 personen per keer ) tegen een korting van 20% op de kosten van de 
greenfee. 
 
Er kunnen door de nieuwe exploitant momenteel nog geen toezeggingen worden 
gedaan over kortingen op de greenfee kosten op andere banen, maar wij zullen al 
het mogelijke doen om de afspraken die in het verleden golden weer voor elkaar te 
krijgen. 
  
De nieuwe exploitant heeft ons meegedeeld dat het speelrecht in de volgende jaren 
niet zal worden verhoogd, behoudens een eventuele consumenten prijsindex 
aanpassing. 
 
De greenfeevouchers behouden een onbeperkte geldigheid. 
 
Opgebouwde tegoeden op het pasje bij de Golfhorst BV zoals prijzengeld, loyalty 
punten, horeca tegoed en giftcarts worden niet overgenomen door de nieuwe 
exploitant. Het advies is, deze vóór 31 december a.s. te besteden in de shop, voor 
lessen of in de horeca. 
 
Omdat niemand automatisch wordt ingeschreven, moet het aanmeldingsformulier 
worden ingevuld en gestuurd naar De Golfhorst, Raamweg 8   5966 RM te America, 
of afgegeven worden bij de receptie. 
Aan de achterzijde zijn voorwaarden vermeld. Hier kunt u het voor u van toepassing 
zijnde bedrag van de speelvergoeding aanpassen en de laatste alinea m.b.t. 
inschrijfkosten doorhalen.  
 

 
America, 11 november 2015 
 
Manus Poels 
Voorzitter Golfvereniging Golfhorst 
 


