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Tekstvoorstel ten behoeve van de algemene vergadering / oktober 2022 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN GOLFCLUB CROMSTRIJEN 
 
 
 
Vooraf 
De in de statuten van de vereniging opgenomen definities zijn van overeenkomstige 
toepassing op dit regelement. 
 
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 akkoord 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 of namens het bestuur worden vastgesteld of gegeven. 

1.2 Op de golfbaan gedraagt men zich volgens de ‘Rules of Golf’. 
 
Artikel 2: speelrechten  
2.1 Waar in dit artikel wordt gesproken van ‘speelrecht’ wordt daaronder uitsluitend 

verstaan het speelrecht verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging. De 
aan buitengewone leden toekomende speelrechten zijn geregeld in de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2.e. van de statuten. 

2.2 Hoofdregel is dat het lid zelf het aan het lidmaatschap verbonden speelrecht 
uitoefent. Het speelrecht is niet overdraagbaar, behoudens indien en voor zover in 
een overeenkomst met een buitengewoon lid uitdrukkelijk anders is geregeld. 

2.3 Het speelrecht van leden kan worden opgeschort totdat betaling van de jaarlijks 
verschuldigde bijdrage respectievelijk de bijdrage die voortvloeit uit de in artikel 
4.2.e. van de statuten bedoelde overeenkomst, heeft plaatsgevonden. 

 
Artikel 3: toelating van leden/ballotage 
3.1 De in artikel 5 lid 3 van de statuten bedoelde ballotagecommissie, bestaat uit 

tenminste 3 en ten hoogste 5 volle leden. 
3.2 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 onder meer laten leiden door de navolgende factoren 
(in willekeurige volgorde):  

 vroeger lidmaatschap van de vereniging (reden van beëindiging), relatie tot 
bestaande leden van de vereniging (kind, partner, etc.), bestaand lidmaatschap 
van een als lid bij de NGF aangesloten vereniging, handicap,  golfervaring, 
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woonplaats en bereidheid om binnen de vereniging in commissies of bestuur actief 
te zijn. 

 
Artikel 4: het betreden van de banen 
4.1 De 18-holesbaan mag uitsluitend worden betreden door personen die ten minste:  
 -  in het bezit zijn van een golfvaardigheidsbewijs, afgegeven door de NGF dan 

wel;  
 -  handicap 54 of lager bezitten;  
 - in het bezit zijn van 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-holesbaan mag uitsluitend worden betreden door personen die ten minste in 
het bezit zijn van een permissie afgegeven door de daartoe door het bestuur 
ingestelde commissie, dan wel door de aan de vereniging verbonden (head) 
professional, waaruit blijkt dat deze persoon in staat wordt geacht de Rules of Golf 
na te leven en de baan zonder beschadiging daarvan te bespelen. 

4.3 Het bestuur kan regels uitvaardigen ter regulering van de speeltijden en daarbij 
indien gewenst een onderscheid maken tussen de in de statuten genoemde cate-
gorieën van leden. 

 
Artikel 5: adreswijzigingen 
De leden die vermeld zijn artikel 4 lid 1 van de statuten 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, dan 

wel 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 alleen het gebruik van 
de baan en overige faciliteiten. 

 
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 vergadering van de vereniging het (gewijzigd) heeft 
vastgesteld. Per die datum zal het voorheen geldende reglement vervallen. 


