INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 | Gedragsregels ........................................................................................................................................ 2
1.1 ................................................................................................................................................................... 2
1.2 ................................................................................................................................................................... 2
artikel 2 | de jeugd (t/m 18 jaar) ............................................................................................................................ 2
2.1 ................................................................................................................................................................... 2
2.2 ................................................................................................................................................................... 2
artikel 3 | jong volwasssen (19 t/m 29 jaaR)........................................................................................................... 2
3.1 ................................................................................................................................................................... 2
3.2 ................................................................................................................................................................... 2
artikel 4 | Toelating van leden ................................................................................................................................ 3
4.1 ................................................................................................................................................................... 3
4.2 ................................................................................................................................................................... 3
4.3 ................................................................................................................................................................... 3
4.4 ................................................................................................................................................................... 3
4.5 ................................................................................................................................................................... 3
4.6 ................................................................................................................................................................... 3
artikel 5 | contributie / geldelijke bijdragen ........................................................................................................... 4
5.1 ................................................................................................................................................................... 4
5.2 ................................................................................................................................................................... 4
artikel 6 | introductie greenfee .............................................................................................................................. 4
6.1 ................................................................................................................................................................... 4
6.2 ................................................................................................................................................................... 4
artikel 7 | bestuur ................................................................................................................................................... 4
7.1 ................................................................................................................................................................... 4
7.2 ................................................................................................................................................................... 4
7.3 ................................................................................................................................................................... 4
7.4 ................................................................................................................................................................... 5
7.5 ................................................................................................................................................................... 5
7.6 ................................................................................................................................................................... 5
artikel 8 | commissies ............................................................................................................................................. 5
8.1 ................................................................................................................................................................... 5

ARTIKEL 1 | GEDRAGSREGELS
1.1
Het lid zijn of worden van de vereniging dan wel deelneming aan de activiteiten van de vereniging impliceert
dat men bekend is en zich akkoord verklaart met en zich zal gedragen naar de bepalingen van de wet, de
statuten, 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 golfetiquette.

ARTIKEL 2 | DE JEUGD (T/M 18 JAAR)
2.1
Het bestuur bepaalt aan de hand van de capaciteit van de baan voor hoeveel jeugdleden het lidmaatschap
open staat. Kinderen van leden hebben bij toelating voorrang.

2.2
Jeugdleden betalen een gereduceerde contributie, geen inschrijfgeld, geen entreegeld en geen cateringbijdrage
en krijgen uitstel voor het verstrekken van een geldlening als bedoeld in artikel 8 van de statuten

ARTIKEL 3 | JONG VOLWASSSEN (19 T/M 29 JAAR)
3.1
Gewone leden die per een januari van het desbetreffende verenigingsjaar achttien jaar of ouder, doch nog
geen dertig jaar zijn, kunnen hun geldlening en het entreegeld in gelijke jaarlijkse termijnen verstrekken c.q.
betalen. De eerste jaarlijkse termijn is verschuldigd per een januari van het jaar waarin het lid negentien jaar of
ouder doch jonger dan 30 jaar wordt, terwijl de laatste termijn verschuldigd is op een januari van het jaar
waarin het lid dertig jaar wordt

3.2
Jeugdleden die de leeftijd van achttien jaar bereiken en dus overgaan naar de categorie gewone leden
beschreven in 3.1, zijn vrijgesteld van inschrijfgeld en entreegeld.

ARTIKEL 4 | TOELATING VAN LEDEN
4.1
De schriftelijke aanvragen aan het bestuur om te worden toegelaten als lid vindt plaats op een formulier dat
door het bestuur ter beschikking wordt gesteld.
4.2
Het bestuur zal het advies van de ballotagecommissie inwinnen, indien althans een dergelijke commissie door
het bestuur of de algemene vergadering is ingesteld. De ballotagecommissie bestaat uit ten hoogste drie leden.
4.3
Het bestuur is gerechtigd kandidaat-leden, die als lid aanvaardbaar zijn, maar voor wie op dat moment geen
plaats is, op een wachtlijst te plaatsen en daaraan voor het kandidaat-lid financiële consequenties te
verbinden. Aanvragers die vermoedelijk niet binnen twaalf maanden in aanmerking komen als lid te worden
toegelaten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, met mededeling of zij wel of niet op de wachtlijst
komen.
4.4
Bij de toelating als lid kan onder meer rekening gehouden worden met de opbouw van het ledenbestand,
familiale en vriendschappelijke betrekkingen tussen de aanvrager en een of meer leden van de vereniging. 2
4.5
Wanneer een aanvrager kan worden toegelaten als lid van de vereniging wordt schriftelijk aan hem bericht: a.
per welke datum hij lid kan worden; b. aan welke financiële verplichtingen hij moet hebben voldaan alvorens
rechten als lid te kunnen uitoefenen; c. dat hij zich schriftelijk akkoord moet verklaren met de statuten van de
vereniging en het huishoudelijk reglement.
4.6
Indien de aanvrager niet binnen dertig dagen na dagtekening van de brief, bedoeld onder punt 4.5., aan zijn
financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, geen schriftelijke reactie heeft gegeven op de
uitnodiging om lid te worden of geen verklaring in de zin van artikel 4 lid 5 sub c heeft afgegeven, kan het
bestuur ervan uitgaan dat de aanvrager afziet van het lidmaatschap van de vereniging. Alsdan wordt de
aanvrager van de eventuele wachtlijst verwijderd.

ARTIKEL 5 | CONTRIBUTIE / GELDELIJKE BIJDRAGEN
5.1
De contributie en de overige jaarlijks in rekening te brengen kosten, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per
een januari van ieder jaar. Bij latere betaling is anderhalf procent (1,5%) per maand of gedeelte daarvan als
kostentoeslag verschuldigd, met dien verstande dat geen toeslag is verschuldigd bij betaling voor tien januari of
bij betaling binnen drie weken na verzending van de contributienota. Onder de datum van betaling wordt
verstaan de datum van bijschrijving van de gelden door bank of giro op de rekening van de vereniging.
5.2
Het wachtlijstgeld, het inschrijfgeld, het entreegeld en de geldlening zijn opnieuw verschuldigd wanneer
iemand na opgehouden lid te zijn geweest, opnieuw lid wordt, tenzij het bestuur in deze een ander besluit
neemt.

ARTIKEL 6 | INTRODUCTIE GREENFEE
6.1
Het bestuur bepaalt op welke wijze niet-leden van de vereniging kunnen worden geïntroduceerd of toegelaten.
Het bestuur stelt de greenfee vast.
6.2
Het bestuur kan aan de introductie of toelating voorwaarden en/of beperkingen stellen. TAAKVERDELING

ARTIKEL 7 | BESTUUR
7.1
Ten aanzien van de taakverdeling en werkwijze van het bestuur geldt het volgende: de voorzitter leidt de
algemene leden- en bestuursvergaderingen. Hij zorgt voor het algemene beleid en de algemene gang van zaken
binnen de vereniging en ziet toe op de uitvoering van alle besluiten van bestuurs- en algemene vergaderingen.
7.2
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging; hij houdt daarvan afschriften en verzorgt het archief.
Hij houdt de ledenadministratie bij. Hij convoceert de bestuursvergaderingen en de ledenvergadering. Daarvan
worden door hem notulen bijgehouden.
7.3
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en de boekhouding van de vereniging en voert tevens de
loonadministratie van het bij de vereniging in dienst zijnde personeel. Hij legt regelmatig verantwoording af
aan het bestuur. Jaarlijks brengt hij aan de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand van de
vereniging in de vorm van een balans en een staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting. Hij draagt
er zorg voor dat deze stukken worden toegevoegd aan het verslag van de secretaris als bedoeld in het vorige

lid. Hij dient namens het bestuur een begroting in ter goedkeuring door de algemene vergadering. Het bestuur
kan de penningmeester machtigen om batige saldi geheel of gedeeltelijk te beleggen op naam van de
vereniging. Storten op een spaarrekening of op een hoge rentedragende rekening wordt niet beschouwd als
beleggen. Het geheel of 3 gedeeltelijk opnemen van deze belegde gelden vereist de handtekening van de
penningmeester en de voorzitter dan wel van de penningmeester en de secretaris. Bij tussentijds aftreden legt
de penningmeester binnen veertien dagen na zijn aftreden verantwoording af aan het bestuur.
7.4
De andere bestuurstaken worden in onderling overleg tussen de overige bestuursleden verdeeld.
7.5
Ieder bestuurslid heeft het recht te allen tijde inzage te verkrijgen van alle bescheiden de vereniging
betreffende die berusten bij andere bestuursleden en commissieleden. leder bestuurslid heeft het recht te
allen tijde vergaderingen van de commissies bij te wonen en heeft daar een adviserende stem.
7.6
Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij ongetekende gesloten briefjes.

ARTIKEL 8 | COMMISSIES
8.1
Zoals geregeld in artikel 20 van de statuten kunnen de algemene vergadering en het bestuur ad hoc of
permanent commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten. De leden van dergelijke
commissies worden door het bestuur benoemd, voor zover in de reglementen van de vereniging niet anders is
bepaald. Het bestuur zal voor ieder commissie een duidelijke omschrijving van bevoegdheden en taken
vaststellen, behalve voor de commissies waarvan de taakomschrijving in de reglementen of de statuten van de
vereniging is vastgelegd. Als een commissie wordt opgeheven dan levert haar secretaris alle bescheiden van die
commissie in bij de secretaris van de vereniging.
Goedgekeurd in de algemene vergadering van 23 april 2008.

