Inschrijfformulier 2022 - 2023
PGA Holland Golfinstructeur Level 2
Intake en Selectiegesprek
Ondergetekende geeft zich op voor de intake en selectiegesprek van de Golfinstructeur Level 2
opleiding.
Procedure in stappen

Stap 1. Formulier volledig invullen en met bijbehorende stukken en beelden insturen naar:
Secretariaat PGA-Holland Opleidingen
T.a.v. Golfinstructeur AANMELDINGEN
Gilzerbaan 400
5032 VC Tilburg
Het formulier mag je ook mailen naar met bijbehorende documenten naar jh@pgaholland.nl

Stap 2. Na bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier zal er contact met u worden
opgenomen om een afspraak te maken.

Stap 3. Eén week na de afspraakdatum hoort u of u bent aangenomen voor de opleiding.
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Graag duidelijk leesbaar invullen

Naam kandidaat: ________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
Postcode: ___________ Plaats: _____________________________________________
Tel: _____-____________
Tel. mob: _____-_____________
E-mail: _________________________________________________________________
Geboorte datum: _________________________
Geboorte plaats: _________________________
Handicap: ___________
Vooropleiding: _______________________________________________________________

Vervolg:
0 – De kandidaat wenst na het behalen van het diploma door te gaan met de B-opleiding*
*Doorgaan met de B-opleiding kan alleen indien de kandidaat handicap 9 of lager heeft gespeeld in
de instructeurs wedstrijden.
Inschrijven voor de instructeurswedstrijden/mondaytour wedstrijden kunt u via:
https://pgaholland.nl/wedstrijden/wedstrijdkalender/
De kosten voor de wedstrijden zijn 60 euro.
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Toevoegen aan dit inschrijfformulier:

□

Curriculum Vitae: Getypt.

□

Diploma's: Indien deze nog niet in uw bezit is kan deze achteraf, voordat de opleiding aanvangt worden
opgestuurd.

Geef, indien van toepassing, de naam van de professional die u op dit moment bij uw eigen
vaardigheid begeleid: _____________________________________________

□

Aanbevelingsbrief PGA Holland A professional

□

Handicap historie

□
□

Memorystick met videobeelden, putten, chippen, pitchen, bunker en swing van down the
line en face on. U mag dit ook op een drive zetten en deze delen met jh@pgaholland.nl
Pasfoto, digitaal op memorystick

Beschrijf je ervaring op golf en lesgeef gebied: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Geef een korte motivatie om aan de opleiding deel te nemen: ______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________________
Handtekening kandidaat

Datum: _____________________Plaats: _______________________________
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Vriendelijk verzoek dit formulier inclusief bijlagen in te sturen naar:
Secretariaat PGA-Holland Opleidingen
T.a.v. Golfinstructeur AANMELDINGEN
Gilzerbaan 400
5032 VC Tilburg

Inschrijfvoorwaarden selectie en intake Golfinstructeur level 2
1.

Inschrijven geschiedt met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

2.

Plaatsing vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Bij over inschrijving van de opleiding
wordt u op een wachtlijst geplaatst en ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht wanneer u wel
kunt deelnemen.

3.

Inschrijving moet plaatsvinden minstens een maand voor de eerste lesdatum.

4.

Wanneer er te weinig aanmeldingen voor de opleiding zijn, kan PGA Holland Opleidingen de
opleiding annuleren.

5.

Indien u bent aangenomen voor de opleiding en de opleiding wordt door de PGA
geannuleerd dan blijft uw aanname staan voor de eerstvolgende Golfinstructeur level 2
opleiding.
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