
 

 
 

GOLF PARK TERVUREN 
Vernieuwend. Uitdagend. Ontspannend. 

Hallo 

Hier is de volgende update over de voorbereidingen van de start van Golf Park Tervuren. 

In deze nieuwsbrief zullen we drie onderwerpen behandelen. Het eerste artikel geeft een intro over 
de veelgestelde vragen die we ondertussen op onze website gepubliceerd hebben. In het tweede 
artikel gaan we even dieper in op de 12,5% die extra aangerekend wordt aan de leden die niet in 
Tervuren wonen en hoe we dit zullen compenseren. En tenslotte zullen we, zoals we dat hebben 
aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, ons eerste bestuurslid al even virtueel voorstellen. 

Het is nog steeds onze bedoeling om jullie ook zo snel mogelijk in levende lijve te ontmoeten maar 
gezien de uitzonderlijke omstandigheden blijft dat op dit moment nog moeilijk. Aarzel in ieder geval 
niet om ons te contacteren als je vragen of suggesties hebt.  

En vergeet niet dat je nu je plaats voor 2021 al kan reserveren door je te pre-registreren op onze 
website: www.golfparktervuren.be/pre-registratie. 

Sportieve groeten,  

Golf Park Tervuren 

 

Veelgestelde vragen - FAQ 

Vele vragen, vele antwoorden. Bij de opstart van onze club zijn er uiteraard veel vragen bij iedereen. 
Gaan we het parcours veranderen, welke zijn de openingsuren van het clubhuis, worden er nog 18-
holes competities georganiseerd, … 

We hebben alle mogelijke vragen opgelijst en er een duidelijk antwoord op gegeven. Jullie vinden deze 
“veel gestelde vragen” nu terug op onze website. https://www.golfparktervuren.be/faq 

Mochten jullie nog andere vragen hebben dan horen we dat graag. 

 

Moeten niet-Tervurenaren meer betalen? 

We worden vaak aangesproken met de vraag of het waar is dat niet-Tervurenaren meer moeten 
betalen. 

 

Dat klopt inderdaad. Dit was zo door de gemeente voorzien in hun lastenboek en in het contract. De 
12,5% extra lidgeld wordt door Golf Park Tervuren doorgestort naar de gemeente die dit geld zal 
gebruiken voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de sport site. We geven jullie 
ook graag mee dat de gemeente zeer binnenkort netten zal plaatsen aan de afslag van hole7. 

https://www.golfparktervuren.be/faq
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Om deze meerprijs te compenseren, hebben we beslist dat we de niet-Tervurenaars die een full 
abonnement nemen 2 gratis greenfee’s geven waarmee ze niet-leden kunnen uitnodigen. We beseffen 
dat dit de meerprijs niet volledig compenseert maar we hopen dat deze compensatie toch 
geapprecieerd wordt.  

 

Ontmoet het bestuur al virtueel - Filip Versluys 

Functie: verantwoordelijke commissies 

Wat is het belangrijkste aspect van je rol in het bestuur? De GPT vrijwilligers en captains in de 
commissies ondersteunen, verschillende initiatieven goed op mekaar afstemmen en uiteraard ook 
mee werken aan een fijne sfeer en samenwerking.... 

Ben je benieuwd naar de rest van de vragen en wil je Filip beter leren kennen? 

Klik dan hier 

 

 

http://www.golfparktervuren.be/filip

