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➢ NNPV Afdeling Golf in Gelderland of Utrecht! 
 
Beste (oud-)collega's, 
Met deze mail willen wij polsen onder de (oud-)NN-medewerkers, die wonen in de omgeving van Arnhem en Ede, of zij interesse 
hebben om lid te worden van de NNPV Golf, wanneer in Gelderland of Utrecht op nog nader te bepalen golfbaan gespeeld kan worden. 
Daarnaast ontvangen wij graag suggesties voor gewenste banen.  
 
Hoe werkt het lidmaatschap van NNPV Golf? 
 
Als lid van NNPV Golf kan je gebruik maken van; 
-  de golfbanen Cromstrijen, Hitland, De Oude Maas in Rhoon, De Rijswijkse, Burggolf Zoetermeer en RG&CC Liemeer; 
-  je mag 4 keer per maand spelen op één van de 6 genoemde banen;  
-  8 keer per jaar kun je deelnemen aan wedstrijden tegen gereduceerd tarief, de wedstrijden worden op golfbanen door het hele land georganiseerd; 
-  2 keer per jaar is er een knock-out competitie (Zomer en Winter); 
-  elke jaar wordt een buitenland weekend en een buitenlandse reis georganiseerd; 
-  elk jaar wordt de NNPV golfdag (golfwedstrijd, borrel en diner) tegen sterk gereduceerd tarief georganiseerd; deelnemers spelen een “Texas scramble” wedstrijd, 
waarin samengestelde teams tegen elkaar strijden;   
-  elk jaar worden lessen georganiseerd op één van de golfbanen; 
-  je mag een in huis wonend familielid (partner of kind) ook lid maken, tegen dezelfde contributiekosten. 
 
De contributie voor NNPV Golf is € 16,00 per maand, waarbij we vanwege incassokosten het liefst per jaar de contributie in rekening brengen. 
Wij zijn erg benieuwd hoeveel medewerkers hier gebruik van willen maken en welke banen dan de voorkeur genieten? 
 
Laat het ons weten door een mail te sturen naar nnpvgolfadm@gmail.com en geef daarbij je voorkeur aan voor Gelderland of Utrecht en of je overweegt lid te worden 
en/of met een familielid. 
Bij een aantal van minimaal 20 personen is het mogelijk om ook in Utrecht of Gelderland op een golfbaan speelrechten aan te schaffen voor onze leden. 
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het bestuur van NNPV Golf 

 

➢ NNPV Info gemist? Kijk op NNPV.nl 
Eerdere NNPV Info’s zijn te vinden op NNPV.nl onder NNPV Info’s:                        NNPV Info’s 
Voor foto’s van een NNPV activiteit! nnpv.mijnalbums.nl 
Wachtwoord: mail naar nnpv@nn.nl 

 

Info: nnpv@nn.nl |Twitter | Facebook | NNPV op SharePoint | www.nnpv.nl 
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