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Hallo , 

 

Sinds onze vorige nieuwsbrief hebben we natuurlijk niet stil gezeten en is er heel 

hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor het eind van dit jaar.  

 

Zo waren er onder andere de succesvolle, online informatiesessies waar we ons 

project hebben voorgesteld en waar we ook een leuke interactie met velen onder 

jullie hebben gehad. Meer dan 120 mensen hebben onze sessies bijgewoond. De 

vele vragen en toffe feedback op ons project helpen ons enorm vooruit. We zijn een 

overzicht van alle vragen en antwoorden aan het maken. In onze volgende 

nieuwsbrief zal je zien waar je deze informatie kan nalezen.  

 

Als er vragen zijn of suggesties voor onderwerpen kunnen jullie ons natuurlijk nog 

steeds contacteren via de website of via hallo@golfparktervuren.be. In de volgende 

nieuwsbrieven zal trouwens telkens één bestuurslid zich voorstellen. Zo leren jullie 

alvast beter kennen.    

 

Sportieve groeten,  

 

Golf Park Tervuren 

 

Hoeveel gaat het kosten om lid te worden? 
Innovatie is één van onze basiswaarden. Ook voor de lidgelden zullen we 

vernieuwende concepten toepassen. We vinden het niet meer dan normaal dat je 

lidgeld afhankelijk is van het aantal keren dat je gebruik maakt van onze infrastructuur. 

Maar welke formule je ook kiest, de prijzen blijven altijd zeer democratisch.  

Klik hier voor alle informatie over onze formules en kortingen. 
Informatie lidgelden  

 

 
 
 

Reserveer nu je plaats voor 2021 
Na onze online informatiesessies kregen we al vaak de vraag of je vandaag al lid kan 

worden. Dat kan nog niet... maar je kan vanaf nu al wel je plaats reserveren voor 

2021. Als je je hier inschrijft, zullen we je als eerste contacteren wanneer je effectief 

lid kan worden en ben je zeker van je plaats voor het volgende seizoen.  
Reserveer nu je plaats voor 2021  
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