PARTICIPATIEREGLEMENT VOOR NATUURLIJKE PERSONEN
Artikel 1: begripsbepalingen
In dit participatiereglement wordt verstaan onder:
a.
de vereniging: Golfclub Cromstrijen, gevestigd te Numansdorp, gemeente Cromstrijen;
b.
het bestuur: het bestuur van de vereniging;
c.
participatiebewijs: de inschrijving in het participatieregister, inhoudende bewijs dat de
uitgifteprijs aan de vereniging is voldaan;
d.
participatiereglement: het reglement waarin de rechtsverhouding tussen participatiehouder
zijnde een natuurlijk persoon en de vereniging is geregeld.
Artikel 2: participatiebewijzen
1.
De vereniging zal ter gedeeltelijke financiering van de aanleg van de golfbaan in Numansdorp (Cromstrijen) met de daarbij behorende accommodatie participatiebewijzen uitgeven.
Artikel 3: uitgifte participatiebewijzen
1.
Het bestuur bepaalt het aantal uit te geven participatiebewijzen.
2.
De uitgifteprijs van nieuwe participatiebewijzen is gelijk aan de overdrachtsprijs van de
bestaande participatiebewijzen.
3.
Daarnaast stelt het bestuur telkenjare vóór 1 januari de overdrachtsprijs vast.
4.
Het bestuur is bevoegd gedurende het kalenderjaar tussentijds een nadere overdrachtsprijs
vast te stellen.
5.
Wijzigingen in overdrachtsprijs worden onverwijld bekend gemaakt aan de leden.
Artikel 4: deelneming participatie en speelrechten.
De personen als genoemd in Artikel 5 lid 2 van de statuten die gebruik wensen (gaan) maken
van de golfbaan c.q. de clubhuisfaciliteiten op het golfcomplex van de vereniging in Numansdorp (gemeente Cromstrijen) met de daarbij behorende accommodatie, een en ander zoals in de
statuten van de vereniging beschreven zullen participatiebewijzen afnemen als volgt met speelrechten als vermeld.
Leden
Juniorleden t/m 17 jaar
Gewone leden 18 t/m 21 jaar
Gewone leden 22 t/m 26 jaar met 27 holes speelrecht
Gewone leden 27 jaar en ouder met 27 holes speelrecht
Gewone leden 22 jaar en ouder met 9 holes speelrecht
Buitenleden
Buitengewone leden (a) (sponsors)
Buitengewone leden (b) (rechtspersonen)
Theeleden

aantal participaties
1
2
3
5
2
2
0
0
1

speelrecht 9 holesbaan

ja

nee

speelrecht 18- en 9 holesbaan
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
nee

Artikel 5: aanvullende deelneming
Indien een participatiehouder in enig kalenderjaar gaat behoren tot een categorie, welke verplicht
tot een hogere deelneming in participatiebewijzen dan hij reeds bezit, is hij verplicht het ontbrekende aantal vóór 1 januari van het daaropvolgende jaar te nemen.
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Artikel 6: register van participatiebewijzen
1.
De vereniging houdt een register waarin de namen en adressen van de participatiehouders
zijn opgenomen, met vermelding van het op ieders naam staande aantal participatiebewijzen.
2.
Iedere participatiehouder is verplicht wijzigingen van adres onverwijld aan de vereniging
op te geven.
3.
Het register wordt regelmatig bijgehouden en elke overdracht en elke overgang van een
participatiebewijs wordt daarin aangetekend.
Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden ondertekend door een lid van
het bestuur.
4.
De vereniging verstrekt desgevraagd aan een participatiehouder kosteloos een uittreksel uit
het register met betrekking tot zijn participatiebewijzen.
Artikel 7: overdracht en overgang
1.
Een participatiehouder kan zijn participatiebewijzen vrijelijk overdragen aan zijn echtgeno(o)t(e) en aan zijn kinderen.
2.
Voor elke andere overdracht van participatiebewijzen, dan die welke volgens lid 1 vrijelijk
kan plaatshebben, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van het bestuur.
3.
Indien een houder van een participatiebewijs zijn bewijs wil overdragen aan andere personen dan die hiervoor genoemd in lid 1, dan meldt hij zulks schriftelijk bij het bestuur.
4.
Het bestuur deelt alsdan uiterlijk 6 weken na ontvangst van deze melding mee of de vereniging al dan niet voor onmiddellijke wederuitgifte de aangeboden participatiebewijzen
tegen contante betaling van de ingevolge art. 3 vastgestelde overdrachtsprijs in zal nemen.
Bij gebreke van deze mededeling en/of ingeval van een mededeling dat de vereniging de
participatiebewijzen niet zal innemen, is de aanbieder gerechtigd zijn participatiebewijzen
aan een derde over te dragen, mits het bestuur van de vereniging tevoren schriftelijk heeft
verklaard tegen deze derde geen bezwaar te hebben.
5.
Alle participatiebewijzen zullen worden overgedragen tegen de prijs als bedoeld in artikel
3 lid 3 van dit reglement. Deze bepaling geldt niet voor de overdracht van lid 4 laatste regel van dit artikel.
6.
In geval van overlijden van een participatiehouder moeten de betrokken participatiebewijzen worden overgedragen met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde. Deze
verplichting geldt niet indien de participatiebewijzen tengevolge van het overlijden zijn
overgegaan op een persoon behorende tot de in lid 1 bedoelde personen.
Artikel 8: schorsing
Indien een participatiehouder niet aan zijn verplichtingen uit dit reglement voortvloeiend voldoet, kan het bestuur deze persoon schorsen als lid van de vereniging, zulks gedurende de tijd
dat hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 9: beroep
1.
Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen in afwijking van de bepalingen van het
reglement te besluiten. Tegen zodanig afwijkend besluit kan de participatiehouder, op wie
het besluit betrekking heeft, binnen een maand na kennisgeving van het besluit beroep instellen op de algemene ledenvergadering van de vereniging.
2.
Deze ledenvergadering dient alsdan in de eerstvolgende ledenvergadering van de vereniging een beslissing ter zake te nemen.
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3.

In deze vergadering is de participatiehouder die in beroep gaat bevoegd desverlangd mondeling toelichting te verstrekken.

Artikel 10: wijziging reglement
Dit participatiereglement kan door het bestuur worden gewijzigd na daarop vooraf de goedkeuring te hebben verkregen van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Artikel 11: geschillen
Elk geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit participatiereglement wordt op voordracht van het bestuur beslist door de algemene ledenvergadering in de eerste ledenvergadering
nadat het geschil is gerezen.
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