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Categorie Individuele Greenfeespelers 

 
Tarief Maximum per werkdag Toelichting 

Greenfeespelers algemeen: 
 
Let op: Bij volledige tijdelijke greens 
(wintergreens) reductie 

€ 100 
 
 
€ 50 

6 per dag gemiddeld tot een maximum 
van 30 per week op werkdagen 
 
 
 

Toelatingseisen: Exact EGA-Hcp max 24.0 / Lid A/B club NGF 
Is inclusief tarief voor teereservering. 

Hospitalityregeling voor leden van de “Oude 
Negen” 

€ 35 Krijgen eerste voorkeur binnen die 6 
per dag 

Oude Negen zijn: Broekpolder, Eindhovensche, Haagsche, Hilversumsche, 
Kennemer, Noordwijkse, de Pan, Rosendaelsche en Toxandria 
 

Hospitalityregelingen met vijf andere clubs € 35 Krijgen tweede voorkeur binnen die 6 
per dag 
 

Hospitalityregeling met: Noord-Nederlandse, Sallandsche, Twentsche 
Keppelse en Hattemse 

Categorie 
Voorspelers NGF-competitie 

 

Tarief Maximum per werkdag Toelichting 

 Voor alle teams geldt hetzelfde tarief 
 
 

 Voor selectieteams (tegenstanders H1, 
D1, HS1, DS1 en Jeugd1) is het tarief vrij 
uitsluitend op basis van wederkerigheid 

 
 

€ 50 In periode eind maart – medio mei: 
max 12 per dag indien baanbezetting 
dat toelaat  
 
Dit komt boven op de max 30 
individuele GF-ers per week 
 

Voorspeelafspraken moeten via het secretariaat gemaakt worden! 
Deze worden uitsluitend in de week voorafgaand aan de deelname aan de 
betreffende wedstrijd toegekend.  
 

Categorie 
Introducées RG – leden  

 

Tarief Maximum per dag Toelichting 

Individuele Introducees € 35 Gehele week: geen maximum tot aan 
9 spelers per dag totaal. Daarboven 
uitsluitend na goedkeuring door 
secretaris of secretariaat. 
 

Ieder lid mag maximaal 2 gasten per keer introduceren per ronde.  
Een en dezelfde gast mag maximaal 6 x per jaar worden geïntroduceerd. 
Tot maximaal 3 Rosendaelers met 6 (resp. 4 met 5) introducees is geen 
starttijd nodig, maar is er ook geen standing. (Start loopt via de 
ballengoot). Wordt niet in het baanbezettingsschema opgenomen. 
 

Groep van 10 of meer spelers van louter RG-
leden met hun introducés  

€ 35 per introducé 
+ in principe € 10 
starttijdgeld voor 
alle spelers 

In principe maximaal één groep per 
dag. Dan worden geen andere GF-ers 
e.d. toegelaten. 

Alleen bij vooraanmelding, in beginsel niet in het weekend  en in principe 
altijd teereservering betalen. 
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Categorie groepen, waaraan (veel of weinig) 

GF-ers deelnemen 
 

Tarief Maximum per werkdag Toelichting 

Gemengde groep van 10 of meer 
Rosendaelers met introducees en één of meer 
GF-ers 
 

RG-leden: € 10 
Introducees: € 45 
GF-ers: € 100 

Maximaal één zo’n groep per dag. 
Dan worden geen andere GF-ers e.d. 
toegelaten. 

Groep dient zich ruim van te voren te melden en krijgt alleen starttijd 
wanneer de baanbezetting dat toelaat. Die GF-ers tellen mee voor het 
maximum weekaantal. 

Groepen (10 of meer spelers) van louter 
externen of extern samengestelde groep 
waarin (mogelijk) ook RG-leden meespelen 
 

Tarief bepaald door 
secretaris of 
voorzitter 
Sponsorcommissie 

Maximaal één zo’n groep per dag. 
Dan worden geen andere GF-ers e.d. 
toegelaten. 

Maximaal 18 groepen per jaar. In tariefstelling is rekening gehouden met 
teereservering en eventueel aantal deelnemende Rosendaelers .   
Toelating door secretaris / secretariaat of via tussenkomst voorzitter 
sponsorcommissie.  
Geen andere GF-ers op zo’n dag. 

Categorie Bedrijfsdagen / Sponsorvents  Tarief Maximum per werkdag Toelichting  

Bedrijfsgolfdagen Tarief bepaald door 
voorzitter 
Sponsorcommissie  
Binnen mandaat 
bestuur 

In beginsel geen maximum Maximum 8 per jaar, exclusief de Holesponsordag. 
Alleen via de Sponsorcommissie  
 
 
 
 
 

 


