
 
 

 

De Greenkeepers Association of Belgium (GAB) is een vereniging van greenkeepers en 

bedrijven actief in de golfsector. 

Tijdens de wintermaanden (oktober-maart) organiseert de GAB een aantal vergaderingen 

met als doel “vorming van de leden i.v.m. golfbaanonderhoud en nieuwe evoluties” 

(machines, technieken, producten). Deze vergaderingen vormen tevens een gelegenheid om 

contacten met collega’s en mensen uit de sector te leggen of te onderhouden. Tevens is het 

abonnement op een vaktijdschrift inbegrepen. 

Lidmaatschap van de GAB is mogelijk onder volgende voorwaarden: 

Golf 
250 euro per jaar 

 

✓ Abonnement op Nederlands of frans tijdschrift “Greenkeeper” of “Green magazine”. 

✓ Vacatures online zetten. 

✓ Volledige toegang tot de website (login & paswoord). 

✓ De gegevens van de golfclub worden op onze website vermeld. 

✓ De Greenkeeper zal vermeld worden op de website. 

✓ Ook heeft de club de keuze of zij anderen (captain, voorzitter etc…) op de GAB 

website vermeldt. 

 

lokaal of regionaal bedrijf 
400 euro per jaar 

 

✓ Abonnement op Nederlands of Frans tijdschrift “Greenkeeper” of “Green magazine”. 

✓ Vacatures online zetten. 

✓ Volledige toegang tot de website (login & paswoord). 

✓ De gegevens (logo & link naar de website) van de sponsor worden op onze website 

vermeld. 

✓ De vertegenwoordiger zal vermeld worden op de website. 

✓ Mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen op de kalender van de site. 

 

 

 



 
 

 

 

Nationaal of internationaal bedrijf 
800 euro per jaar 

 

✓ Abonnement op Nederlands en frans tijdschrift “Greenkeeper” of “Green magazine”. 

✓ Vacatures online zetten. 

✓ Volledige toegang tot de website (login & paswoord). 

✓ De gegevens (logo & link naar de website) van de sponsor worden op onze website 

vermeld. 

✓ De vertegenwoordiger zal vermeld worden op de website. 

✓ Mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen op de kalender van de site. 

 

Indien interesse, gelieve dan onderstaande gegevens in te vullen en terug te sturen naar 

greenkeepersbelgium@gmail.com. 

 

Inschrijvingsformulier lidmaatschap Greenkeepers Association of Belgium.  

Naam golfclub/Firma:…………………………………………………………………………………………..……. 

Adres: ..………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………..….…………………………………………………………………………………...……………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….………………GSM….…….…………………………….. 

BTW: …………………………………………… 

Gewenst lidmaatschap (omcirkel aub): 

Club            250,00 €/jaar 

Lokaal of regionaal bedrijf        400,00 €/jaar 

Nationaal of internationaal bedrijf      800,00 €/jaar 

                                (tarief 2021) 
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