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Nieuwe leden zijn ieder jaar van harte welkom. Op dit moment hanteert de golfclub een 
wachtlijst voor geïnteresseerde golfers. De sfeer op de club is ongedwongen en zeer vriendelijk. 
Wat ons onderscheidt van andere 9-holes banen is de professionele organisatie. Zo wordt u 
altijd snel en adequaat geholpen. Daarnaast vindt u onze baan in de top-5 van alle Nederlandse 
9-holes banen met A-status. 

De vereniging maakt deel uit van De Golfalliantie met negen 9-holes banen. De aangesloten 
golfclubs bieden hun voltijdleden gratis speelrecht op elkaars golfbanen. Dat betekent 81 holes 
voor de prijs van 9. 

https://krommerijn.nl/golfclub/golfalliantie
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De Golfbaan 

Op LANDGOED DE BRAKEL ligt de baan van Golfbaan Kromme Rijn. Goed bereikbaar en 
gesitueerd tussen Bunnik en Zeist, in een prachtige landelijke omgeving. Ver genoeg verwijderd 
van lawaaiige snelwegen. Met uitdagende holes die nooit vervelen. Ontworpen door de 
bekende golfarchitect Gerard Jol. Negen holes waar u altijd tijd voor vrij wilt maken. 

Het Clubhuis 

Het eigenzinnig vormgegeven clubhuis biedt alle noodzakelijke voorzieningen aan de leden. Met 
een sfeervol ingerichte bar en brasserie, gezellige terrassen en een zaal voor gezelschappen, 
groepsdiners en presentaties of vergaderingen. Leden van Golfclub Kromme Rijn maken er 
graag gebruik van. Al dan niet met een rondje golf, voor- of achteraf. 

De Natuur 

De golfbaan is indertijd aangelegd met veel aandacht voor het milieu en de natuur. De Golf 
Environment Organisation erkent dit respect voor de leefomgeving en waardeert het 
onderhoudsbeleid dat erop afgestemd is met het GEO GOLD certificaat. 

De geïnteresseerde natuurliefhebber geniet bij Golfclub Kromme Rijn van de grote 
verscheidenheid aan flora en fauna. 

Het spel 

Leden van Golfbaan Kromme Rijn kunnen deelnemen aan verschillende wedstrijden 
georganiseerd door diverse commissies. 

Voor de dames wordt er op elke dinsdag in het seizoen (april t/m oktober) een damesmiddag 
georganiseerd, voor de senioren is dat op donderdagochtend en voor de heren op 
donderdagmiddag/avond. 

In diverse weekends vinden nog meer (fun)wedstrijden plaats en uiteraard de 
kampioenschappen. Na afloop van wedstrijden wordt er altijd geanimeerd na beschouwd, soms 
met een afsluitende lunch, diner of barbecue. 

De Jeugd 

Op Golfbaan Kromme Rijn heeft een heel actief bestand aan jeugdleden. Vanuit de 
jeugdcommissie worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. Maandbekers, fun-
wedstrijden, golfreis en een traject voor baanpermissie met regellessen. 

Elke vrijdagmiddag (zomers) en zondagmiddag (winter) is het jeugdmiddag, dit geeft de 
mogelijkheid om met andere jeugdleden onder begeleiding van een jeugdcoach te trainen. Het 
motto is: de jeugd meer plezier in het golfspel te laten beleven, door veel te spelen en 
gezamenlijk te trainen. 

Alliantiebanen 

Als voltijdlid van Golfclub Kromme Rijn geniet u gratis speelrecht op de negen banen van  
De Golfalliantie. Dat betekent 81 holes spelen voor de prijs van 9 op maximaal een uur reistijd 
van uw club.  
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De Golfschool 

Bij Golfschool Kromme Rijn bent u aan het juiste adres voor het volgen van golflessen. Of u nu 
fit wilt blijven, uw handicap wilt verbeteren of het golfen nog wilt leren. Chantalle Lens is PGA-A 
pro en head pro en gecertificeerd om ook golfers met een fysiek handicap te begeleiden. 

Business Club 

Golfbaan Kromme Rijn kent verschillende lidmaatschappen voor bedrijfsleden. Jaarlijks vindt er 
een bedrijvencompetitie plaats. Tijdens zes 9 holes wedstrijden met aansluitend diner wordt de 
jaartrofee uitgevochten. Voor meer informatie neemt u contact op met het baanmanagement. 

Reserveren 

Reserveren kunt u online of telefonisch 7 dagen van te voren. Golfbaan Kromme Rijn houdt 
naast de starttijden die online ter beschikking worden gesteld, ook starttijden vrij voor leden die 
spontaan willen spelen. 

Handicart 

Indien u moeite heeft met lopen kunt u lid worden van de Stichting Handicart.  Met een bewijs 
van uw behandelend arts vraagt u een pas aan voor een handicart. Bij inleveren van deze pas bij 
de receptie kunt u een handicart huren, de tarieven hiervoor staan vermeld bij de balie van de 
receptie en op de website.  

Trolley 

De baanstatus geeft aan of trolley’s in de baan (met of zonder winterbanden) zijn toegestaan. 
Indien de baanstatus een trolley met winterbanden voorschrijft kunt u deze bij de receptie 
tegen een kleine vergoeding huren. U mag ook uw eigen trolley gebruiken, mits deze is voorzien 
van winterbanden.  

Introducees 

Eenzelfde gast mag onbeperkt geïntroduceerd worden. De kosten voor een introducee kunt u 
terugvinden op onze website. 

Tassenberging  

Op de club zijn lockers te huur om uw golftas in op te bergen.  

Vrijwilligers 

In de diverse commissies van Golfbaan Kromme Rijn zijn in totaal ruim 100 leden actief. Deze 
vrijwilligers zijn van groot belang voor de Golfclub. Indien u interesse hebt om ook aan de slag te 
gaan als vrijwilliger voor één van de commissies neem dan contact op met het secretariaat. 

Uw contact 

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking neemt u contact op met de 
baanmanager, Thomas Kahnt, onder tel. 030-6562051. Uiteraard zijn onze medewerkers van 
secretariaat en receptie u altijd graag van dienst. 
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LEDENTARIEVEN VOLWASSENEN 2023 
(incl. BTW) 

 
Per jaar 

Speelrecht zonder aandeel/participatie € 1.315,00 

Speelrecht Aandeelhouder € 1.118,00 

Speelrecht student t/m 29 jaar en geregistreerd is bij DUO € 329,00 

Speelrecht jong volwassene t/m 29 jaar € 658,00 

Speelrecht jong volwassenen 30 t/m 34 jaar € 986,00 

 

• Bovenstaande tarieven zijn exclusief verenigingscontributie (€ 72.50) en NGF-bijdrage  
(€ 23,00) 

• Een samenwonende partner van een volwassen lid (beiden jonger dan 41 jaar) geniet vrij 
speelrecht in de flight van het lid 

 

LEDENTARIEVEN JEUGD 2023 
(incl. BTW) 

 
Per jaar 

Zonder baanpermissie incl. ca. 16 lesuren, verenigings- 
contributie   (€ 36,25) en NGF-bijdrage (Jeugd € 10) 

€ 298,25 

Met baanpermissie/GVB incl. ca. 16 lesuren, verenigings-
contributie (€ 72,50) en NGF-bijdrage (Jeugd € 10) 

€ 527,50 

 

• Jeugdleden t/m het jaar waarin men 16 wordt betalen alleen de lessen (€ 225) en de 
NGF-bijdrage als beide ouders lid zijn van Golfclub Kromme Rijn  

• Jeugdleden t/m het jaar waarin men 16 wordt ontvangen 50% korting op speelrecht en 
verenigingscontributie als één ouder lid is van Golfclub Kromme Rijn  

 
Het speelrecht is geldig van begin tot het einde van het kalenderjaar. In het eerste jaar van uw 
lidmaatschap wordt het speelrecht pro rato berekend. Opzeggen van het lidmaatschap is 
mogelijk voor 1 december. Bij maandelijkse betaling wordt er een incassotoeslag van 5% 
berekend.  
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Aandelen 

Iedereen kan aandeelhouder worden van De Brakel Holding B.V., eigenaar van de baan en 
opstallen van Golfbaan Kromme Rijn. Het verwerven van een aandeel is overigens geen 
verplichting om lid te worden van Golfclub Kromme Rijn en het verkrijgen van speelrecht op de 
golfbaan. Houders van een aandeel (aandelen A t/m D) ontvangen een korting van 15% op het 
speelrecht. Aandeelhouders hoeven niet op de wachtlijst maar kunnen op verzoek meteen lid 
worden van Golfclub Kromme Rijn. 

De korting is statutair vastgelegd. Aandeelhouders hebben spreek- en stemrecht in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandelen zijn vrij verhandelbaar. Het verschil in 
type aandeel is de nominale waarde (A=€ 2.050, B = € 2.255, C = € 2.500, D = € 2.600). 

Is de aandeelhouder een rechtspersoon dan kan zij jaarlijks een natuurlijk persoon aanwijzen die 
de rechten van het speelrecht kan uitoefenen en lid wordt van Golfclub Kromme Rijn. 

Er zijn een aantal specifieke aandelen (aandelen E) verkrijgbaar. De houder van het aandeel E is 
vrijgesteld van het betalen van speelrecht. Ook deze vrijstelling is statutair vastgelegd. Is de 
houder een rechtspersoon dan kan zij jaarlijks een natuurlijk persoon aanwijzen die van het 
speelrecht gebruik kan maken. Ook deze aandelen zijn vrij verhandelbaar. Bij overdracht van het 
aandeel gaat ook het gratis speelrecht over op de nieuwe aandeelhouder. De houders van 
aandelen E hebben spreek- en stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De 
“stemwaarde” van het aandeel E is gelijk aan 12 gewone aandelen (aandelen A t/m D). De prijs 
van het specifieke aandeel bedraagt € 25.000,-- 

Een lijst van te koop aangeboden aandelen staat op de website onder golfbaan/aandelen.  
 
Participaties 
 
De Brakel Holding B.V. is de rechtsopvolger van Stichting De Brakel. Stichting De Brakel heeft in 
het verleden, ter mede financiering van de golfbaan, participaties uitgegeven. 
 
De Brakel Holding B.V. heeft deze participaties, met de daaraan verbonden voorwaarden, 
overgenomen in de vorm van een renteloze lening. 
 
De lening wordt ten laatste afgelost bij overlijden van de houder en wel aan de erfgenamen.  
 
Bij interesse kunt u bij het secretariaat van Golfclub Kromme Rijn een lijst van 
participatiehouders, die hun participatie te koop aanbieden, opvragen.  
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Ondergetekende wenst lid/op wachtlijst geplaatst te worden van Golfclub Kromme Rijn en verklaart 
kennis te hebben genomen van het toegangsreglement en alle daaraan gekoppelde voorwaarden 
alsmede de privacyverklaring als zichtbaar op de website: www.krommerijn.nl. 

 
 
Handicap  : …………………………………….. 
 
Home course Kromme Rijn of elders : …………………………………….. 
  
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap/wachtlijst :. 
 
Interesse in een aandeel 
(15% korting op het speelrecht) : Ja   Nee 
 
Interesse in een kleedkamer kluisje (€31) : Ja   Nee 
 
Interesse in een tassenberging 
(€102 klein/€144 groot) : Ja   Nee 
 
 
 
Voorletters:  ……………………………………………………………………………….. 
 
Roepnaam:  ……………………………………………………………………………….. 
 
Achternaam:  ………………………………………………………………………………... 
 
M/V   ………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:  ………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats:  ………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: …………………………................................................ 
 
E-mail adres:  …………………………………………..…………………………………….. 
 
Telefoon  …………………………………………………………………………………. 
 
Mobiel:  …………………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening: …………………………………………..…………………………………….. 
 
Datum:  …………………………………………..…………………………………….. 
 
Retourneren naar: Golfbaan Kromme Rijn, Sportlaan 6, 3981 HP Bunnik 

 


