
Logo

Beeldmerk en naam niet los van elkaar gebruiken.

Kleurgebruik Logo

Full colour opbouw
C = 11,5% 
M = 0% 
Y =  0% 
K  =  65% 

Steunkleur
PMS 431C

Grijswaarde
K  =  70% 

Full colour opbouw
C =  0% 
M =  100% 
Y =  60% 
K  =  35%

Steunkleur
PMS 201C 

Bij gebruik van een steunkleur: altijd 
rood te combineren met zwart.

Zwart - wit
K  =  100%

Voor gebruik in zwart wit en diap.

Jeugd
   lidmaatschap

Zo mooi kan golf zijn.

2017

€ 99,-

Graag krijg ik meer informatie over:
O     Jeugdlidmaatschap op Het Rijk van Nijmegen

O     Jeugdlessen op Het Rijk van Nijmegen

Voornaam:                                                                    Jongen/meisje

Achternaam:

Straat:                                                                  Huisnummer:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Leeftijd:

Wil je eerst nog een gratis kennismakings groepsles? 
Neem dan gerust contact op met jeugdcommissie@gcrvn.nl



Als jeugdlid kun je meedoen aan:Wist je dat?
•  Jeugdbekerwedstrijden

•  Summer en winter trials

•  Summer Experience feest

•  Glow in the dark-golf

•  Uitje naar het KLM Open

•  Clubkampioenschappen

•  Jeugdcompetitie in de zomer

•  Golf echt een super leuke sport is?

•  Jij veel sneller kunt leren golfen dan je ouders?

•  Je golf heel goed kunt combineren met een andere sport zoals hockey of voetbal?

•  Het Rijk van Nijmegen 106 jeugdleden heeft die samen heel veel plezier maken?

•  Je als jeugdlid van Het Rijk van Nijmegen zoveel als je wilt mag komen golfen?

•  De beste golfers ter wereld wel 60 miljoen euro per jaar verdienen?

•  Golf vroeger alleen voor rijke mensen was?

•  Je de rest van 2017 jeugdlid kunt worden van Het Rijk van Nijmegen voor maar € 99,-?

•  Dit t/m 12 jaar zelfs gratis is als je ouders ook lid van Het Rijk van Nijmegen zijn?

Gol� essen voor de jeugd
Op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen worden natuurlijk ook hele leuke groepslessen 

voor de jeugd gegeven. Onze ervaren golfprofessionals doen dit samen met een 

aantal jeugdcoaches, zodat er voor iedereen genoeg begeleiding is. Het volgen van 

20 jeugdlessen kost € 400,-. Als je jeugdlid bent van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen 

is dit maar € 199,-!


