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LIDGELD RINKVEN - vergelijking met andere golfclubs 

 

Dames en Heren, 

Beste leden, 

Zoals Anso, Mike en Hilde hebben uiteengezet, is gebleken dat de terreinnoden, de financiële situatie en de 

investeringen tijdens de komende 5 jaren ons ertoe gedwongen hebben om het bedrag van het jaarlijks lidgeld 

te verhogen met 7%, na toepassing van de jaarlijkse index van 2%: 

Een single membership boven 39 jaar zal in 2019 1.978 Euro kosten, wat een verhoging betekent van 167 Euro. 

Voor de partner is er een reductie van 25% ipv 30% tot hiertoe, wat neerkomt op 1.484 Euro. 

 

Na de bepaling van deze verhoging hebben wij nog een toetsing willen doen met de lidgelden van een aantal 

andere golfclubs, namelijk 3 clubs uit de Antwerpse regio en 3 clubs met 36 holes zoals op Rinkven. 

En wat blijkt: 

Onze nieuwe tarieven zijn nog steeds goedkoper dan in deze 6 andere clubs, hoewel Rinkven veel meer biedt, 

namelijk:  

- een splinternieuw, groot en aangenaam clubhuis 

- 2 prachtige banen van hoog niveau met een label van de European Tour  

- en vooral heel uitgebreide oefenfaciliteiten die geen enkele andere club in Vlaanderen biedt, wellicht ook niet 

in heel België te vinden is. 

 

- Op Ternesse betalen de leden 1.798 Euro p.p. voor 27 holes en er is geen partnerreductie  

- In Kapellen is het lidgeld 2.113 Euro voor 27 holes. Daar is er wel een partnerreductie, maar die 

bedraagt slechts 15,5%. Een koppel betaalt daar dus 3.900 Euro per jaar. 

- In Cleydael bedraagt het lidgeld 1.900 Euro voor 18 holes, en 2.050 voor een uitbreiding met 3 Eycken, 

dus voor 27 holes 

- Oudenaarde, Waterloo en La Tournette met elk 36 holes zijn ook duurder dan Rinkven. 

Deze vergelijking is informatief, maar toont aan dat onze nieuwe tarieven toch nog de laagste zijn, niet alleen in 

absolute cijfers maar meer nog in verhouding tot het aanbod. 

Niemand heeft graag prijsverhogingen, maar hopelijk kan deze informatie de zaak een beetje relativeren. 

 

 


