
Vergoeding G-golf initiaties en/of G-golf lessenreeksen 

 

ACTIE I : G-GOLF ONTDEKKEN 

 

G-golf initiatie 

Totaal budget: € 7.500  

 € 5.000 aangepast golfmateriaal en buggy’s (de initiatie zelf)  

 € 2.500 transport van deelnemers 

 

Forfaitair bedrag van € 200 (incl. BTW) per G-golf initiatie*. 

Club factureert rechtstreeks aan Golf Vlaanderen. Gelieve onderstaande omschrijving te vermelden 

op uw factuur. Voor elke initiatie een aparte lijn maken en de omschrijving herhalen aub. 

       

 

 

Als bewijs dat de G-golf initiatie heeft plaatsgevonden, geldt een inschrijvingslijst van de deelnemers 

aan de initiatie als bijlage bij het factuur. 

 

*G-golf initiatie = Eénmalige activiteit voor G-golfers om kennis te maken met de sport. Ze krijgen de 

eerste bewegingen aangeleerd en krijgen de kans om te oefenen en uit te maken of golf voor hen 

een haalbare en leuke sport kan zijn of niet. Eén initiatie duurt minstens 1u en wordt gegeven aan 

minimum 1 tot maximum 10 personen. Vanaf de 11e deelnemer wordt dit beschouwd als een 2e 

initiatie. (Zie ook document “Project G-golf: Info + Reglement 2018”.) 

 

 

Omschrijving factuur:   
 

 
Golf ontdekken: G-golf initiatie – gebruik aangepast  
golfmateriaal en buggy’s.  
 

- Datum initiatie: … 
- Aantal deelnemers: … 

 
 



ACTIE II : G-GOLFER WORDEN 

 

G-golf lessenreeks 

Totaal budget: € 10.000 

 

Forfaitair bedrag van € 20 (incl. BTW) per deelnemer per les van een G-golf lessenreeks*. 

Bv. een lessenreeks bestaande uit 5 lessen met 4 deelnemers = € 20 x 5 x 4 = € 400 

Club factureert rechtstreeks aan Golf Vlaanderen. 

Gelieve onderstaande omschrijving te vermelden op uw factuur. Voor elke lessenreeks een aparte 

lijn maken en de omschrijving herhalen aub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als bewijs dat de G-golf lessenreeks heeft plaatsgevonden, geldt een inschrijvingslijst van de 

deelnemers aan de lessenreeks als bijlage bij het factuur. 

 

*G-golf lessenreeks = Meerdere opeenvolgende lessen voor G-golfers, individueel of in groep, waarin 

de belangrijkste technieken uitvoerig aan bod komen. Eén lessenreeks bestaat uit minimum 5 lessen 

van minstens 1u. (Zie ook document “Project G-golf: Info + Reglement 2018”.) 

 

 

Omschrijving factuur:   
 

 
Golfer worden: G-golf lessenreeks – huur 
accommodatie en golfmateriaal. 
 

- Datum 1e les lessenreeks: … 
- Aantal lessen per lessenreeks: … 
- Aantal deelnemers: … 

 
 


