
Volledig ingevuld en ondertekend formulier sturen naar jeugd@golfcub-zeewolde.nl of 
afgeven in het postvakje van de Jeugd Commissie op de Golfclub 
 

Talentklasse – Spelerscontract 
 
De Talentklasse is een initiatief van Golfclub Zeewolde om de ontwikkeling van haar 
jeugdspelers naar een hoger niveau te tillen. Deelname aan de Talentklasse betekent dat 
de club geld investeert en hiervoor een tegenprestatie verwacht. Zie voor de 
voorwaarde waaraan deelgenomen kan worden de bijlage bij dit spelerscontract. 
 

Wat mag de speler van de golfclub verwachten 
Omschrijving Specifiek 
Talentklasse training 36 uur training (24x 90min) per seizoen (januari t/m december) 
Ballenkaarten Tegoed ter waarde van €75 
Clubkleding 1 trui en 1 polo met logo van Golfclub Zeewolde 
Gastheerschap 
competitie 

Kosten voor gastheerschap van de competitie voor rekening van 
de golfclub 

Begeleiding • Extra begeleiding door Talentcoaches tijdens trainingen.  
• Per Talentklasse groep wedstrijdbegeleiding door de pro bij 

1 door de Jeugd Commissie te selecteren Nationale (Open) 
Wedstrijd. Tevens zal de Jeugd Commissie het inschrijfgeld 
van deze wedstrijd betalen. 

Regeltraining Regeltraining van de leden van de H&R commissie 

 
Wat mag de golfclub van de speler verwachten 

Omschrijving Specifiek 
Deelname aan 
Talentklasse trainingen 

• Verplichte deelname aan de Talentklasse trainingen 
• Maximaal 5 te missen trainingen per seizoen 
• Afmelding verplicht melden aan Jeugdcommissie / 

Professional 
Dragen van clubkleding • Verplicht dragen van clubkleding tijdens wedstrijden 
Deelname aan 
wedstrijden 

• Verplichte deelname aan wedstrijden georganiseerd door de 
Jeugd Commissie van Golfclub Zeewolde 

Deelname aan de 
jeugdcompetitie 

• Verplichte deelname aan de NGF jeugdcompetitie 
• Team indeling wordt bepaald door de Jeugdcommissie en 

Talentklasse Pro. 
NGF Golfacadamie • Verplicht gebruik en bijwerken van de NGF Golfacadamie 
FAIR PLAY • Naleving van het NGF Zero Tolerance beleid en FAIR PLAY 

 
Deelname aan de Talentklasse wordt pas van kracht na ondertekening van zowel de 
jeugdspelers als de golfclub en is bindend. Bij niet nakomen van het contract door de 
speler worden de gedane investeringen verhaald op de jeugdspeler. 
 
Opgemaakt op ………………………………… te Zeewolde. 
 
Speler:……………………………………………. 
 
 
De Jeugdcommissie    Speler/Ouder/Voogd 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Commissielid     Naam 
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