
Vraag en antwoord RAAK! 

 

* Prijswijzigingen voorbehouden 

1. Voor wie is RAAK!?  

RAAK! is er voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.  

Alle RAAK!-leden hebben gratis toegang tot de driving range van 

aangesloten banen. Voor de ballen zelf moet je wel betalen.  

NGF-jeugdleden kunnen gratis lid worden van RAAK! 

 

Lidmaatschap:  

2. Hoe kan ik me aanmelden voor RAAK!?  

Je kunt je gemakkelijk inschrijven voor het lidmaatschap van RAAK! 

door een mail te sturen aan Babs Kuijper: babskuijper@ziggo.nl 

3. Welke kosten zijn verbonden aan het lidmaatschap van 

RAAK!?  

Als je al lid bent van een golfclub of bent aangesloten bij de NGF, 

dan is het lidmaatschap van RAAK! helemaal gratis.  

4. Wanneer eindigt het lidmaatschap?  

Het jaarlidmaatschap eindigt op 31 december van het lopende jaar.   

5. Hoe kan ik me afmelden voor RAAK!?  

Wil je jouw lidmaatschap van RAAK! opzeggen, dan kun je een 

email sturen aan Babs Kuijper ovv ‘afmelden lidmaatschap RAAK!’. 

Vermeld in deze mail duidelijk jouw RAAK!-lidmaatschapsnummer. 

6. Ik ben lid van de NGF en wil mij aanmelden voor RAAK!, 

maar ben mijn NGF pas kwijt/ik weet mijn NGF-nummer niet 

meer?  

De golfclub waar je lid bent kan je hier mee verder helpen. Zij 

registreren alle NGF nummers van hun leden en zij kunnen jou een 

nieuwe pas toesturen, of jouw NGF nummer opzoeken. In de 

meeste gevallen zijn hier geen kosten aan verbonden.  

 

Activiteiten:  

7. Waar en wanneer zijn er RAAK!-activiteiten?  

RAAK! organiseert allerlei activiteiten gedurende het hele jaar. Op 

de website van RAAK! kan je vinden waar en wanneer deze plaats 

vinden.  

 

https://www.golfraak.nl/activiteiten
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8. Wat kost het om mee te doen aan een RAAK!-activiteit? 

RAAK! organiseert allerlei activiteiten, waarvoor meestal een kleine 

bijdrage wordt gevraagd. Als RAAK!-lid krijg je bovendien altijd 

korting. Kijk snel op RAAK! voor meer informatie.  

9. Is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit 

voordat ik lid word van RAAK!? 

Je bent altijd welkom bij een RAAK!-activiteit. Dat wil zeggen dat je 

zonder lid te zijn van RAAK! ook mee kunt doen. Dan betaal je 

hetzelfde als anderen die geen lid zijn van RAAK! Als je het heel 

leuk vindt en je wilt na de activiteit direct lid worden, dan kan dit 

gewoon!  

10. Zijn er ook golfkampen?  

Op de website van RAAK! tref je alle informatie en voorwaarden.  

11. Moet ik baanpermissie hebben of een handicap om 

mee te doen aan RAAK!-activiteiten?  

Het is niet nodig om te kunnen golfen als je deelneemt aan een 

RAAK!-activiteit. Het gaat er juist om dat je kennis maakt met golf 

op een sportieve, leuke manier. Waarschijnlijk zijn er ook al 

kinderen die wèl kunnen golfen. Daar kun je dan van leren.  

12. Hoe kan ik mij afmelden voor een RAAK! activiteit?  

Afmelden voor een RAAK! activiteit kan tot maximaal 48 uur 

voorafgaand aan de activiteit. Als je wilt afmelden doe je dit door 

een mail te sturen naar info@golfraak.nl en zet hier bij in het 

onderwerp: “afmelden” en de naam van de activiteit waar je je voor 

hebt opgegeven. In het bericht zet je je naam en je RAAK! 

lidmaatschapsnummer. Wij zorgen ervoor dat het bedrag dat 

betaald is voor de activiteit terug wordt gestort. 

13. Een RAAK! activiteit is door omstandigheden afgelast, 

wat nu?  

Het kan voorkomen dat een RAAK! activiteit moet worden afgelast 

door omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het weer). Dit kondigen 

wij dan zo snel mogelijk via de mail en de andere RAAK! online 

kanalen aan. Alle deelnemers krijgen dan uiteraard het bedrag dat 

betaald is voor de activiteit terug.  

 

https://www.golfraak.nl/activiteiten
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Algemeen/overige vragen:  

14. Op welke locaties kan ik gratis gebruik maken van de 

driving range?  

Als je lid bent bij RAAK! mag je op alle deelnemende golfbanen 

gratis gebruik maken van de driving range. Voor gebruik van 

golfballen moet je wel gewoon betalen.  

15. Ik ben mijn RAAK! lidmaatschapspas kwijt, wat moet 

ik doen?  

Als jij je RAAK! pas bent verloren kan je het beste contact opnemen 

met info@golfraak.nl. Geef hierbij aan wat jouw naam is (en mocht 

je deze nog hebben jouw RAAK! lidnummer) en je krijgt binnen 

twee weken een nieuwe pas opgestuurd. Kosten hiervan bedragen 

€4,95*.  

16. Hoe kan ik e-mails ontvangen? 

Bij het aanmelden van je lidmaatschap kun je aangeven of je e-

mails van RAAK! wilt ontvangen. Als je je weer wilt afmelden voor 

deze e-mails, dan klik je eenvoudig op de link onderaan de mails 

die je ontvangt van RAAK!.  

17. Hoe kan ik aan een golfset van RAAK! komen? 

RAAK! heeft speciale junior golfsets. Deze kun je als lid van RAAK! 

met voordeel aanschaffen. Dit kan je doen door een e-mail te 

sturen naar info@golfraak.nl. De kosten hiervoor bedragen € 

139,=* (ledenprijs, normaal €179,=*). Let wel, in de set is ook al 

een RAAK! putter opgenomen. Deze hoef je niet los te bestellen. 

Later dit jaar komt er een webshop, zodat je het online kunt 

bestellen.  

18. Kan ik los een RAAK! putter bestellen en hoe kom ik 

hier aan?  

De RAAK! putter kan los besteld worden voor de prijs van €15,=* 

(excl. verzendkosten van €7,95*).  

19. Hoe kan ik met RAAK! contact opnemen? 

Staat je vraag hier niet bij, stuur dan gerust een e-mail naar 

info@golfraak.nl met daarin jouw vraag. We zullen dan zo snel 

mogelijk reageren.  
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