
 

Algemene Voorwaarden Jeugdjaarkaart 2020-2021 
 

De jeugdjaarkaart is er voor kinderen van 7 tot 21 jaar 
De jeugdjaarkaart loopt van 1 september t/m 31 augustus 

 
Application form in English is to be found on the Rozenstein website 

 

 

 
 
Er worden teams samengesteld onderverdeeld in een gele, oranje, rode- en competitielijn van ieder maximaal 7 
kinderen. Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd (tussen 7 en 21 jaar) en golfervaring. De teams worden 
begeleid door teamleiders die het team niet alleen tijdens de trainingen maar ook bij wedstrijden en andere 
golfactiviteiten begeleiden. De trainingen worden gegeven door de pro’s. De trainingen sluiten naadloos aan bij de 
ontwikkeling en leeftijd van het kind. De trainingsdagen zijn overwegend zondag, maar worden voor de 
competitiejeugd doordeweeks gegeven.  
De kosten verbonden aan de jeugd jaarkaart bedragen € 470,- per jaar. Voor het totaalplaatje met kosten (o.a. 
teamkleding) verwijzen wij naar www.rozenstein.nl en dan het JEUGD-tabblad.  
Inbegrepen zijn:  
• Training o.l.v. pro en teamleider, gratis ballen tijdens de trainingen  
• Gebruik van de oefenfaciliteiten (driving range, putting/chipping green, Par 3 baan)  
• Gebruik van de grote baan door jeugd in bezit van een EGA-handicap van 54 of lager  
• Dagelijks ongeveer 160 driving range ballen (recht vervalt per dag)  
• Jeugd in bezit van een EGA-handicap van 55 kan onder begeleiding van een teamleider, een volwassene in het 
bezit van een EGA handicap van 54 of lager of een jeugdlid met een EGA handicap lager dan 36, gebruik maken van 
de baan.  
 
Een EGA-handicap van 54 dient op Rozenstein behaald te worden. Indien deze elders is behaald, zal in overleg met 
de pro’s worden vastgesteld of er sprake is van voldoende golfvaardigheid van de jeugdjaarkaarter.  
De Jeugdcommissie selecteert op basis van leeftijd en optimale samenstelling van de teams en draagt potentiële 
jaarkaarters aan bij het bestuur. Over beslissing tot deelname aan het jeugdplan wordt niet gecorrespondeerd.  
 
De voorwaarden voor deelname aan het plan en verlenging van de jaarkaart zijn:  
1. Positieve instelling en inzet  
2. Aanwezigheid bij tenminste 75% van de groepstrainingen  
3. Actieve deelname aan de jeugdwedstrijden en jeugdactiviteiten  
4. Voor kinderen in het bezit een EGA-handicap van 54 en lager: het spelen van minimaal 4 qualifying kaarten, 
waarvan er minstens 2 gespeeld dienen te worden in door de club georganiseerde wedstrijden  
5. Naleving van de golfregels, etiquette en spelregels.  
 
Na het blijvend voldoen aan de voorwaarden kan een uitnodiging voor het jeugdlidmaatschap volgen. De 
Jeugdcommissie behoudt zich het recht voor om op ieder moment gedurende het jaar de jaarkaart in te trekken 
indien het betreffende kind zich naar de mening van de Jeugdcommissie niet of onvoldoende houdt aan de 
bovengenoemde voorwaarden. Alvorens echter tot een beslissing tot intrekking van de jaarkaart te komen zal een 
gesprek met het kind en de ouders plaatsvinden. Indien de jaarkaart wordt ingetrokken vindt er geen restitutie 
plaats van de kosten verbonden aan de jeugdjaarkaart.  
 
Opzeggingen per email voor het volgende jeugdjaarkaart seizoen dienen uiterlijk 1 juli binnen te zijn. Vindt de 
opzegging niet tijdig plaats dan wordt het bedrag van een volledig contributiejaar in rekening gebracht. Wanneer 
de jaarkaart wordt opgezegd dient het materiaal dat door de club beschikbaar wordt gesteld -zoals de e-range key 
en de rode schijf- te worden geretourneerd aan het secretariaat. Bij niet retourneren hiervan worden kosten in 
rekening gebracht. 
 
Instromen gedurende het jaar is mogelijk in overleg met de jeugdcommissie, het secretariaat en de pro’s. 
Facturatie gebeurt dan pro-rata voor de variabele kosten.  
 
De Jeugdcommissie is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die graag mee willen helpen met diverse activiteiten 
gedurende het jaar. Bij wedstrijden, bij de trainingen en dergelijke wordt de hulp van ouders zeer gewaardeerd. 
Graag aanmelden bij jeugdcommissie@rozenstein.nl.  
 
Mocht u verdere vragen hebben over het jeugdplan en de jeugdjaarkaart van Rozenstein, neemt u dan contact op 
met secretariaat@rozenstein.nl. 
 


