HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1: gedragsregels
1.1 Het lid zijn of worden van de vereniging dan wel deelneming aan de activiteiten van de
vereniging, daaronder begrepen het betreden van de golfbaan cum annexis, impliceert dat
men bekend is en zich accoord verklaart met en zich zal gedragen naar de bepalingen van
de statuten van de vereniging, dit huishoudelijk reglement en andere bepalingen,
regelingen, voorschriften en aanwijzingen welke door het bestuur worden vastgesteld of
gegeven.
1.2 Op de golfbaan gedraagt men zich volgens de ‘rules of golf’.
Artikel 2: speelrechten
2.1 De vereniging heeft participatiebewijzen uitgegeven aan participatiehouders, zijnde voor
een lidmaatschap van de vereniging in aanmerking komende natuurlijke of rechtspersonen.
Waar in dit artikel wordt gesproken van ‘speelrecht’ wordt daaronder uitsluitend verstaan
het speelrecht verbonden aan het lidmaatschap van een participatiebewijshouder, zijnde
een natuurlijk persoon. De aan participatiehouders, zijnde rechtspersonen respectievelijk
sponsors toekomende speelrechten zijn bij uitputting geregeld in het participatiereglement
voor rechtspersonen respectievelijk de met de sponsors gesloten sponsorovereenkomsten.
2.2 Hoofdregel is dat de participatiebewijshouder lid is en blijft van de vereniging en zelf het
aan het lidmaatschap verbonden speelrecht uitoefent. Het speelrecht is niet overdraagbaar,
behoudens indien en voorzover in het participatiereglement voor rechtspersonen en/of in
een sponsorovereenkomst uitdrukkelijk anders is geregeld.
2.3 Alle bepalingen in de statuten, dit huishoudelijk reglement en andere bepalingen,
regelingen, voorschriften en aanwijzingen welke door het bestuur worden vastgesteld of
gegeven ten aanzien van de rechten en verplichtingen van de leden van de vereniging
gelden onverkort ook ten aanzien van speelgerechtigden. Zulks evenwel met uitzondering
van de verplichting tot de betaling van contributie, voor de voldoening waarvan het lid zelf
verantwoordelijk blijft. Voldoet het lid niet aan zijn verplichting contributie te betalen
danwel voldoet de speelgerechtigde niet aan de overige verplichtingen die voor een lid
gelden, dan kan het lidmaatschap danwel de speelgerechtigdheid door het bestuur worden
beëindigd door opzegging van c.q. ontzetting uit het lidmaatschap c.q. de speelgerechtigdheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten. Ook ten aanzien van de
speelgerechtigde zal het bepaalde in artikel 7 lid 7 van de statuten van toepassing zijn.
2.4 De speelrechten van leden en speelgerechtigden kunnen worden opgeschort totdat betaling van de jaarlijks verschuldigde contributie heeft plaats gevonden.
Artikel 3: toelating van leden/speelgerechtigden
3.1 De schriftelijke aanvrage aan het bestuur om te worden toegelaten als gewoon lid,
buitenlid, juniorlid, buitengewoon lid a of b, theelid of speelgerechtigde krachtens
aanwijzing door een buitengewoon lid b dan wel krachtens een sponsorovereenkomst,
vindt plaats op een formulier dat door het bestuur ter beschikking kan worden gesteld. De
aanvrager dient alle gevraagde gegevens volledig te verstrekken. De aanvraag van een
juniorlid zal ondertekend zijn door diens wettelijk vertegenwoordiger.
3.2 Desgewenst wint het bestuur het advies in van een door hem te benoemen ballotagecommissie, welke uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden bestaat.
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De toelating van nieuwe leden door het bestuur geschiedt in beginsel eenmaal per jaar uit
de jaarlijks ontvangen aanvragen om als lid te worden toegelaten. Desalniettemin kan het
bestuur in bijzondere gevallen tussentijds nieuwe leden toelaten, mits overigens wordt
voldaan aan de toelatingsvereisten.
Leidraad voor de toelating van nieuwe leden zal zijn de handhaving van het door de
algemene vergadering bepaalde aantal spelende leden, waarbij een gezonde verhouding
dient te bestaan tussen het aantal gewone leden en het aantal juniorleden.
Wanneer het aantal ontvangen aanvragen groter is dan het aantal toe te laten leden
beoordeelt het bestuur welke aanvragen zullen worden gehonoreerd, waarbij het tijdstip
van ontvangst van de aanvrage geen rol zal spelen.
Het bestuur zal zich daarbij met name laten leiden door de navolgende factoren (in
willekeurige volgorde):
het reeds houden van participatiebewijzen van de vereniging, vroeger lidmaatschap van de
vereniging (reden van beëindiging), relatie tot bestaande leden van de vereniging (kind,
partner, etc.), bestaand lidmaatschap van een als A- of B-lid bij de NGF aangesloten
vereniging (handicap), leeftijd (juniorleden), golfervaring, woonplaats, bereidheid om
binnen de vereniging in commissies actief te zijn.
Uit de jaarlijks ontvangen aanvragen om toelating als lid bepaalt het bestuur welke
verzoekers geschikt worden geacht voor het lidmaatschap en de volgorde waarin deze
verzoeken in behandeling zullen worden genomen.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen later ingekomen verzoeken met voorrang in
behandeling nemen.
Wanneer het aantal spelende leden (als gevolg van opzeggingen of anderszins) ruimte
biedt om verzoekers als lid toe te laten, zullen de namen van de kandidaten gedurende 30
dagen op een voor ieder zichtbare plaats worden gepubliceerd.
Gedurende deze termijn hebben de leden de gelegenheid hun eventuele bezwaren tegen
toelating schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuur, waarna het bestuur beslist.
Verzoekers die in enig jaar niet zijn toegelaten kunnen hun aanvrage in volgende jaren
herhalen, zonder daaraan enig recht van voorrang te kunnen ontlenen.
Ingeval van toelating als lid, zal het nieuwe lid terstond een door het bestuur te bepalen
entreegeld betalen, van welke betalingsverplichting personen die korter dan 2 jaar
voordien zijn opgehouden lid te zijn, zijn vrijgesteld. Het bestuur kan in bijzondere
gevallen vrijstelling van deze betalingsverplichting verlenen.
Voor de verlening van speelrechten krachtens aanwijzing door een buitengewoon lid b dan
wel een sponsorovereenkomst, geldt mutatis mutandis hetgeen is bepaald in de
voorgaande leden.

Artikel 4: het betreden van de banen
4.1 De 18-holes baan mag uitsluitend worden betreden door personen die tenminste in het
bezit zijn van een golfvaardigheidsbewijs, afgegeven door de NGF danwel een voor die
baan afgegeven permissie van de daartoe door het bestuur ingestelde commissie, waaruit
blijkt dat deze persoon in staat wordt geacht de rules of golf na te leven en de baan zonder
beschadiging daarvan te bespelen.
4.2 De 9-holes baan mag uitsluitend worden betreden door personen die tenminste in het bezit
zijn van een permissie afgegeven door de daartoe door het bestuur ingestelde commissie
danwel door de aan de vereniging verbonden (head) professional, waaruit blijkt dat deze
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persoon in staat wordt geacht de rules of golf na te leven en de baan zonder beschadiging
daarvan te bespelen.
Het bestuur kan regels uitvaardigen ter regulering van de speeltijden en daarbij indien
gewenst een onderscheid maken tussen de in de statuten genoemde categorieën van leden.

Artikel 5: adreswijzigingen
De leden en speelgerechtigden zijn verplicht wijzigingen in adres terstond aan het bestuur te
melden.
Artikel 6: introductie/dagcontributie
6.1 Het bestuur bepaalt of en wanneer golfspelers, leden van andere golfclubs, danwel andere
personen kunnen worden geïntroduceerd of toegelaten. Het bestuur stelt de daarvoor te
betalen dagcontributie vast, tegen betaling waarvan de betreffende personen worden
geacht voor die dag de rechten en verplichtingen van een gewoon lid te hebben verkregen
ten aanzien van het gebruik van de baan en overige faciliteiten.
6.2 Het bestuur kan aan de introductie of toelating beperkingen stellen.
Artikel 7: schade
7.1 Indien voorwerpen toebehorend aan of onder welke titel dan ook in gebruik bij de
vereniging mochten worden gebroken of beschadigd door een lid, introducé of anderszins
toegelatene, zal dat lid of deze introducé of anderszins toegelatene verplicht zijn de schade
te vergoeden.
7.2 Indien de schade veroorzaakt is door een introducé is het introducerend lid voor het
vergoeden van de schade hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 8: slotbepaling
8.1 In alle gevallen welke niet in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn voorzien,
beslist het bestuur.
8.2 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de dag volgende op die
waarop de Algemene Ledenvergadering van de vereniging het (gewijzigd) heeft
vastgesteld.
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