VERENIGING: Golf & Country Club Lauswolt

Huishoudelijk Reglement
Artikel 1.
Ter nadere uitvoering van de statuten en tevens voor regeling van de interne gang van zaken in
de vereniging zal gelden het navolgende reglement.
Leden
Artikel 2.
1. Gewone leden worden onderscheiden in:
a.

Juniorleden vanaf 18 jaar en jonger dan 30 jaar

b.

Leden vanaf 30 jaar

c.

Weekendleden vanaf 30 jaar en jonger dan 55 jaar

d.

Twighlightleden vanaf 30 jaar en jonger dan 55 jaar

2. Buitengewone leden worden onderscheiden in:
a.

jeugdleden, te weten personen van acht tot en met zeventien jaar bij aanvang van
het verenigingsjaar;

b.

buitenleden, te weten zij die als zodanig zijn aangenomen. Om buitenlid te kunnen
worden dient men niet woonachtig te zijn binnen een straal van zeventig kilometer
van het clubhuis te Beetsterzwaag en bovendien lid te zijn van een andere in
Nederland of in het buitenland gevestigde golfclub die beschikt over een eigen baan
en is aangesloten bij de overkoepelende landelijke organisatie;

c.

countryleden, te weten zij die gewoon lid, jeugdlid of buitenlid zouden kunnen zijn,
doch die het golfspel niet binnen de vereniging beoefenen, maar uitsluitend
deelnemen aan het sociale verkeer binnen de vereniging, tevens hebben
countryleden het recht om gebruik te maken van de oefenfaciliteiten;

d.

bedrijfsleden, te weten zij – natuurlijke personen – die uit hoofde van een door de
vereniging met een bedrijf – rechtspersoon – gesloten overeenkomst als zodanig
door het bestuur zijn aangenomen. De procedure ex artikel 3 van het reglement is
daarop niet van toepassing. Bedrijfsleden zijn geen contributie noch entreegeld
verschuldigd doch een door het bestuur te bepalen vergoeding. Het
bedrijfslidmaatschap eindigt zonder dat daartoe opzegging ex artikel 8 van de
statuten vereist is bij het einde van de hier bedoelde overeenkomst of anderszins op
basis van afspraken in de overeenkomst .

e.

Competitieleden, dit lidmaatschap valt buiten het gewone lidmaatschap en wordt
ondergebracht binnen de groep buitengewone leden. Deze leden hebben een
handicap voor dames lager dan 8 en voor heren lager dan 6 en zijn verplicht tot
deelname aan de NGF competitie. Aan dit lidmaatschap kunnen statutair geen
rechten worden ontleend.

3. Alle leden hebben toegang tot het clubgebouw te Beetsterzwaag. Tot golfsportbeoefening op
de golfbaan, bij de vereniging in gebruik, zijn gerechtigd ereleden, leden van verdienste,
gewone leden en buitengewone leden met uitzondering van countryleden, nadat zij
voldoende kennis hebben opgedaan van het spel, de regels en de etiquette zulks volgens
inzicht van het bestuur, gehoord het advies van de professional en de betreffende
commissie.

4. Het bestuur is echter bevoegd op bepaalde dagen, welke tevoren dienen te worden
aangekondigd, op het bepaalde in het voorgaande lid een uitzondering te maken.
5. Startende golfers, aspirant leden en greenfee-spelers mogen niet deelnemen aan
clubkampioenschappen. De wedstrijdcommissie kan, zonder opgaaf van redenen, bepalen
dat ook andere wedstrijden al dan niet voor hen toegankelijk zijn.
Toelating van de leden
Artikel 3.
1. De kandidaat dient het aanmeldingsformulier van de vereniging volledig ingevuld en
ondertekend in bij de secretaris. Zo mogelijk worden hierin vermeld de naam, voorletters
en adres van een lid dat minimaal een jaar gewoon lid is die als referentie kan gelden en
tevens als mentor zal optreden.
2. Aanwijzing van kandidaat-leden kan indien van toepassing plaatsvinden aan de hand van
een op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering opgemaakte
prioriteitenlijst..
3. Het bestuur kan kandidaat leden uitnodigen voor een gesprek.
4. De namen van laatstgenoemde kandidaat-leden worden zo spoedig mogelijk op een voor
ieder zichtbare plaats in het clubgebouw kenbaar gemaakt.
5. Elk gewoon lid kan binnen veertien dagen daarna schriftelijk een bezwaar tegen toelating
indienen bij de secretaris van de vereniging. Voor het geval een of meer leden binnen
genoemde termijn van veertien dagen een bezwaar tot toelating hebben ingediend, is het
bestuur, alvorens een besluit tot wel- of niet-toelating van de kandidaat te nemen, verplicht
genoemd lid op zijn of haar verzoek te horen.
6. Het bestuur beslist met volstrekte meerderheid van stemmen over het al of niet toelaten van
kandidaten tot de vereniging als gewoon of buitengewoon lid.
7. Nadat een kandidaat als gewoon of buitengewoon lid is aangenomen wordt dit zichtbaar
gemaakt op de site van de vereniging.
8. Het bestuur is bevoegd aan personen die zich als kandidaat (aspirant-lid) hebben aangemeld
voor het gewone lidmaatschap een proefperiode van drie respectievelijk zes maanden toe te
staan om hen de gelegenheid te geven te bezien of de golfsport respectievelijk de vereniging
hen bevalt nadat de toelatingsprocedure positief is verlopen. Hierbij worden twee
categorieën aspirant-leden onderscheiden:
a. Aspirant-leden reeds in het bezit van een clubhandicap 54 (‘GVB’) of EGA handicap;
b. Aspirant-leden (startende golfers) die nog geen clubhandicap 54 (‘GVB’) of EGA handicap
hebben en dit bij onze vereniging willen behalen.
Voor de categorie genoemd onder a. is de maximale periode van het aspirant-lidmaatschap
drie maanden, wordt het aspirant-lid lid van de vereniging dan wordt de normaal
verschuldigde contributie vanaf aanvang van het aspirant lid zijn in rekening gebracht onder
verrekening van de reeds betaalde contributie.
Voor de categorie genoemd onder b. is de maximale periode van het aspirant-lidmaatschap
zes maanden. Wordt de clubhandicap in deze zes maanden elders behaald, dan wordt het
aspirant-lidmaatschap met terugwerkende kracht omgezet in een aspirant-lidmaatschap
voor drie maanden.
De contributie welke per onderscheiden categorie aspirant-leden zal zijn verschuldigd, zal
jaarlijks overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van het Huishoudelijke reglement worden
vastgesteld. Trekken zij na de proefperiode hun aanmelding niet in, dan worden zij

toegelaten als gewoon lid van de vereniging en zijn zij de contributie en andere bijdragen
verschuldigd.
Bestuur
Artikel 4.
1. Het periodiek aftreden van bestuursleden geschiedt in de in artikel 17 van de statuten
bedoelde ledenvergadering.
2. Ten aanzien van elke vacature stelt het bestuur één kandidaat, wiens naam in de oproeping
tot de vergadering ter kennis van de leden wordt gebracht; de stemgerechtigden hebben het
recht een tegenkandidaat te stellen, mits zij van hun wens daartoe uiterlijk vijf dagen voor
de dag waarop de algemene ledenvergadering of de vergadering als bedoeld in artikel 11
van statuten wordt gehouden aan de secretaris schriftelijk kennis geven. Deze kennisgeving
moet door ten minste vijf gewone leden zijn ondertekend en vergezeld gaan van een
schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele verkiezing aanvaardt.
Het bestuur is verplicht de naam en voorletters van de tegenkandidaat of tegenkandidaten
binnen twee dagen voor de vergadering ter kennis van de stemgerechtigden te brengen.
Alleen zij die als kandidaat of tegenkandidaat zijn gesteld kunnen als bestuurslid worden
gekozen.
3. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Aftredende bestuursleden
zijn aansluitend eenmaal herkiesbaar.
Artikel 5.
1. Het bestuur is belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het
beslist over alles wat niet bij de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is voorzien.
2. Het bestuur schrijft de ledenvergadering uit.
3. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften vast te stellen voor het gebruik van de
golfbaan, aangrenzende terreinen, het clubhuis en overige gebouwen.
Artikel 6.
Bij afwezigheid, tussentijds aftreden of overlijden van een lid van het bestuur wordt, zo dit
reglement daarin niet voorziet, door de overige bestuursleden zo nodig één uit hun midden
gekozen om de opengevallen bestuursfunctie waar te nemen, totdat het afwezige lid zal zijn
teruggekeerd of een nieuwe benoeming heeft plaatsgehad, welke zal geschieden op de in artikel
17 lid 1 dan wel artikel 11 van de statuten bedoelde vergadering.
Artikel 7.
1. De secretaris maakt notulen van de vergadering. De notulen worden na goedkeuring door de
vergadering door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
2. De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur.
3. De secretaris ondertekent alle stukken van hem uitgaande en houdt daarvan een kopie. Hij
zorgt voor alle bekendmakingen, die het bestuur nodig acht en heeft het beheer over het
archief.
Artikel 8.
1. De penningmeester beheert de gelden der vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van
alle aan de vereniging toekomende gelden en betalingen van de verplichtingen. Hij draagt

zorg voor de administratie van alle ontvangsten en uitgaven. Hij is gerechtigd alle betalingen
voor de vereniging te doen, waartoe de vereniging wettelijk of contractueel is gehouden.
2. Minstens vier weken vóór de algemene ledenvergadering onderwerpt hij alles wat zijn
beheer betreft over het afgelopen jaar aan de controle van een door de algemene
ledenvergadering benoemde commissie van twee leden. Bij tussentijds aftreden geschiedt
zulk een controle binnen vier weken na aftreden. De op de uitvoering van zijn taak
betrekking hebbende correspondentie wordt door hem gevoerd en getekend. Hij houdt
daarvan kopie.
3. Het bestuur kan besluiten de penningmeester bij zijn beheer te doen bijstaan door een
accountant. In zodanig geval moet het accountantsrapport over het afgelopen boekjaar
tevens aan de hiervoor bedoelde commissie van twee leden worden overlegd.
Commissies
Artikel 9.
1. Conform artikel 13 lid 1 van de statuten worden door het bestuur ter ondersteuning en
uitvoering van bepaalde bestuurstaken commissies ingesteld.
2. De door het bestuur ingestelde commissies verrichten hun werkzaamheden onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. De aan de commissies op te dragen taken worden
omschreven door het bestuur onder gelijktijdige vaststelling van de bevoegdheden en indien
van toepassing een tijdsplanning en een budget.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de samenstelling der commissies te wijzigen.
4. Na afloop van het verenigingsjaar dient iedere commissievoorzitter voor eenendertig januari
zorg te dragen voor indiening bij het bestuur van een jaarverslag.
5. Het is commissies of individuele leden van commissies niet toegestaan mondeling of
schriftelijk overeenkomsten met leden of derden aan te gaan dan wel aan leden of derden
bindende toezeggingen te doen tenzij door het bestuur gemandateerd.
6. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur voor een termijn van drie
jaar en zijn eenmaal aaneensluitend voor een gelijke termijn herbenoembaar. Een
afgetreden lid van een commissie kan behoudens verleende dispensatie van het bestuur niet
eerder opnieuw in dezelfde commissie worden benoemd dan na verloop van één jaar.
7. Naast de commissies als hiervoor in dit artikel genoemd kan het bestuur ad-hoc commissies
instellen. Een ad-hoc commissie is tijdelijk van aard en wordt door het bestuur ingesteld om
binnen een aangegeven tijdsbestek een zo nauwkeurig mogelijk omschreven project uit te
voeren of om een advies uit te brengen over een duidelijk omschreven vraagstuk of kwestie.
Een ad-hoc commissie wordt ontbonden zodra de haar opgedragen taak is volbracht of
nadat het gevraagde advies is gegeven en toegelicht, een en ander ter beoordeling van het
bestuur.
Gastspelers, introductie van niet-leden
Artikel 10.
1. Gastspelers, zoals greenfeespelers en introducés, kunnen binnen de door het bestuur vast
te stellen regelingen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging.
2. Met inachtneming van de regeling omtrent introductie hebben de leden het recht tot
introductie. Een niet toegelaten kandidaat voor het lidmaatschap en/of een ontzet lid kan
nimmer worden geïntroduceerd.

3. Een gastspeler mag alleen dan het golfspel op de baan beoefenen wanneer hij tenminste in
het bezit is van een clubhandicap 54 (‘GVB’) of EGA Handicap.
4. Voor een persoon die wordt geïntroduceerd en tevens het golfspel gaat beoefenen moet
alvorens hij met spelen begint het introductiegeld worden betaald. Ook andere gastspelers
moeten alvorens zij met spelen beginnen de greenfee betalen. De van kracht zijnde regeling
omtrent introductie wordt door het bestuur opgemaakt en dient te worden opgehangen op
het mededelingenbord in het clubgebouw of anderszins kenbaar te worden gemaakt.
5. Het is gastspelers toegestaan volwaardig deel te nemen aan clubwedstrijden, voor zover het
gaat om gezelligheidswedstrijden en indien de deelname, zulks naar het oordeel van de
wedstrijdcommissie, dat toelaat. Van deelname aan officiële clubwedstrijden zijn zij
uitgesloten.
Contributie, entreegeld en andere bijdragen
Artikel 11.
1. De jaarlijks vast te stellen contributie die gewone leden verschuldigd zijn, is de basis voor de
berekening van de contributie voor de verschillende categorieën van leden.
2. Het bestuur is bevoegd uiterlijk één maand vóór het nieuwe verenigingsjaar de contributie
voor dat verenigingsjaar te herzien en wel tot een maximum als wordt berekend op basis
van de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle huishoudens,
gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) van augustus van het
lopende jaar ten opzichte van augustus van het daaraan voorafgaande jaar.
3. Het (voorgenomen) besluit van het bestuur om de contributie ten opzichte van de verhoging
sub lid 2 extra te verhogen behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
4. De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur per categorie de bedragen
vast voor, contributie, entreegelden en andere bijdragen door leden; ook stelt zij de
basisbedragen vast voor introductie en de greenfee.
5. Wijzigingen van contributies, entreegelden en andere bijdragen door leden zowel als van de
bedragen voor introductie en de greenfee gaan in per de eerste januari van het jaar
volgende op het jaar, waarin de wijziging is vastgesteld respectievelijk goedgekeurd.
Artikel 12.
1. Leden kunnen jaarlijks kiezen of de contributie wordt betaald aan het begin van elk jaar in
één bedrag vooruitbetaald dan wel dat de contributie in maandelijkse termijnen op
automatische incasso wordt betaald. Indien wordt gekozen voor betaling in maandelijkse
termijnen dan is een toeslag verschuldigd voor rente en kosten welke overeenkomstig
artikel 11, lid 4 wordt vastgesteld; het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen aan de
wijze waarop de maandelijkse betaling plaatsvindt.
2. Ieder nieuw aangenomen lid is na zijn toelating het bedrag van de contributie verschuldigd,
met dien verstande dat zij die lid worden in de loop van het jaar ingaande de maand waarin
zij lid worden pro rata contributie plichtig zijn voor deze maand en de daaropvolgende
maanden van dit jaar; zij die lid worden na 16 november van een jaar zijn eerst vanaf de
daarop volgende eerste januari contributie plichtig.
3. Entreegeld is niet verschuldigd voor leden onder de 30 jaar. Zodra zij de leeftijdsgrens van
30 jaar passeren zijn zij het entreegeld met ingang van het nieuwe contributiejaar
verschuldigd te betalen in één termijn.

Obligatielening
Artikel 13.
1. Alle gewone en buitenleden leden boven de 40 jaar zijn verplicht deel te nemen in de
renteloze Obligatielening 1986, volgens de navolgende maatstaven:
a.

Leden boven de 40 jaar: 6 obligaties

b.

Twighlightleden en weekendleden boven de 40 jaar: 3 obligaties

c.

buitenleden boven de 40 jaar: 3 obligaties

d.

ereleden zijn niet tot deelname verplicht.

2. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden individuele leden geheel of gedeeltelijk
vrijstellen van het verplicht nemen respectievelijk houden van obligaties.
3. Door toetreding als lid heeft men zich onderworpen aan de algemene voorwaarden van de
Obligatielening 1986, welke aan alle leden worden uitgereikt. Deze voorwaarden kunnen
door de ledenvergadering worden gewijzigd met een meerderheid van twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Gewone leden kunnen de storting op de obligatielening in één maal voldoen of in vijf
jaarlijkse termijnen, de eerste in de maand waarop het lidmaatschap ingaat en de laatste
uiterlijk vier jaren later. Aan de verplichting in lid 1 wordt geacht voldaan te zijn nadat het
entreegeld en alle termijnen voor de obligatielening zijn voldaan; eerst dan is de vereniging
verplicht om, conform de bepalingen in de algemene voorwaarden van de Obligatielening
1986, tot terugbetaling over te gaan. De obligatielening wordt alsdan terugbetaald in de
maand maart volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.
Wanbetaling
Artikel 14.
Onverminderd hetgeen hieromtrent in artikel 8 van de statuten is bepaald, is het bestuur
gerechtigd om de namen van de personen die naar het oordeel van het bestuur niet aan hun
verplichtingen jegens de vereniging binnen een redelijke termijn hebben voldaan te publiceren
in het orgaan van de vereniging of op het mededelingenbord in het clubgebouw. Indien het lid
blijvend niet aan zijn\haar verplichtingen voldoet is het bestuur gerechtigd om tot royement van
het lidmaatschap van het betreffende lid over te gaan.
Vergaderingen
Artikel 15.
1. Zo mogelijk worden de bestuursleden minstens een week tevoren en steeds onder opgave
van de te behandelen punten ter vergadering opgeroepen.
2. Voor een algemene ledenvergadering is behalve het bestuur de aanwezigheid van tenminste
dertig stemgerechtigde leden vereist. Is dit getal niet aanwezig, dan wordt binnen veertien
dagen een tweede vergadering door het bestuur bijeengeroepen waarop geen bepaald
aantal leden aanwezig behoeft te zijn.
Stemmingen
Artikel 16.
Indien niet bij acclamatie wordt gestemd zal over personen gestemd worden met gesloten
ongetekende briefjes en over zaken mondeling, tenzij voor dit laatste een schriftelijke stemming
wordt verlangd.

Artikel 17.
In de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur uit de stemgerechtigde leden een
stembureau aangewezen voor telling van stemmen.
Archief
Artikel 18.
1. Het (digitale) archief bevat alle aan de vereniging geschreven stukken en een officieel
exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement, de officiële ledenlijst en al
hetgeen het bestuur verder in een archief wil plaatsen.
2. Het archief wordt beheerd door de secretaris.
Slotbepalingen
Artikel 19.
Ingeval het gedrag van een erelid, lid van verdienste, gewoon of buitengewoon lid of gastspeler
daartoe naar de mening van het bestuur aanleiding heeft gegeven, zal het bestuur bevoegd zijn
aan de betrokkene(n) toegang tot de terreinen en de bij de vereniging in gebruik zijnde
gebouwen of gedeelten daarvan voor bepaalde tijd, met een minimum van drie maanden, te
ontzeggen.
Gedurende deze periode kan het lid niet uitkomen voor Lauswolt in competitie of deelnemen aan
andere wedstrijden waarin hij de vereniging vertegenwoordigt.
Artikel 20.
1. Bij het gebruik van de terreinen dienen de bepalingen in acht te worden genomen, die door
het bestuur zijn gesteld. Deze bepalingen dienen op een voor een ieder duidelijk zichtbare
en gemakkelijk toegankelijke plaats te zijn opgehangen in één van de lokaliteiten, welke bij
de vereniging als clubhuis in gebruik zijn of anderszins aan hen kenbaar te worden gemaakt.
Alle ereleden, leden van verdienste, gewone en buitengewone leden en gastspelers zijn
verplicht deze bepalingen nauwgezet in acht te nemen.
2. Ingeval beschadigingen worden aangericht door de in het vorig lid genoemde personen, zal
degene die deze schade veroorzaakt heeft verplicht zijn deze te vergoeden. Een persoon die
iemand heeft geïntroduceerd is persoonlijk aansprakelijk voor zijn introducé.
3. Het niet voldoen van deze vergoeding betekent, dat de weigerachtige persoon zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
Artikel 21.
Alle klachten, van welke aard ook, moeten schriftelijk aan de secretaris gericht worden. De
secretaris stelt zo spoedig mogelijk het bestuur hiervan in kennis.

