
	 	

20201201 Reglement participatiebewijzen 

REGLEMENT 
 inzake participatiebewijzen uitgegeven door 

de stichting “Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen”  
 
Artikel 1. 
1. De stichting geeft ter financiering voor de aanleg van de golfbaan, clubhuis etc. 

participatiebewijzen uit aan deelnemers van de stichting. 
2. Een participatiebewijs is een door de stichting uitgegeven schriftelijke 

schulderkenning van het door een deelnemer gestorte bedrag. 
3. De participatiebewijzen worden uitgegeven tegen een nominale waarde van een 

duizend een honderd vijf en dertig Euro (€ 1.135,--). Betaling van de waarde van 
het participatiebewijs geschiedt door storting van het genoemde bedrag ineens per 
bank. 

4. Het bedrag waarvoor het participatiebewijs is uitgegeven is opeisbaar wanneer het 
deelnemerschap is geëindigd en bovendien een nieuwe deelnemer is toegelaten 
die de waarde van een participatiebewijs heeft betaald. 

5. In afwijking van het vorige lid kan het bestuur besluiten de waarde van het 
participatiebewijs bij beëindiging van het deelnemerschap onmiddellijk terug te 
betalen zonder dat een nieuwe deelnemer de waarde van een participatiebewijs 
heeft betaald. 

6. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de statuten van de stichting 
kunnen deelnemers ieder voor één participatiebewijs participeren.  

 
Artikel 2 
1. Participatiebewijzen luiden op naam van de deelnemer, worden uitgegeven met 

doorlopende nummering en zijn getekend door de voorzitter en de 
penningmeester namens de stichting en door de deelnemer. 

2. Door de stichting wordt een register bijgehouden, bevattende de namen en 
adressen van de deelnemers. 

3. Indien een participatiebewijs verloren is gegaan of beschadigd is, kan daarvoor 
een vervangend exemplaar door de stichting worden uitgegeven. Door de uitgifte 
van een vervangend participatiebewijs wordt het oorspronkelijke stuk waardeloos. 

 
Artikel 3 
1. Participatiebewijzen kunnen in handen blijven van houders die geen deelnemer 

meer zijn van de stichting. 
2. Bij overlijden van een deelnemer kan het participatiebewijs in handen blijven van 

zijn erfgenamen. 
3. Participatiebewijzen zijn uitsluitend overdraagbaar aan de stichting en dan ten 

hoogste tegen een prijs als bedoeld in artikel 1 van dit reglement, een en ander 
volgens aanwijzing van het stichtingsbestuur, en met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 1 lid 4 van dit reglement. 

4. De overdracht van participatiebewijzen geschiedt door schriftelijke erkenning van 
de overdracht door middel van een desbetreffende aantekening op het 
participatiebewijs, ondertekend door de voorzitter en de penningmeester van de 
stichting, en door de deelnemer. Van de overdracht wordt aantekening gehouden 
in het in artikel 2 lid 2 van dit reglement bedoelde register. 
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Artikel 4 
Indien door het stichtingsbestuur wordt besloten om de participatiebewijzen in te 
trekken respectievelijk af te lossen is de deelnemer verplicht om hieraan mee te 
werken. Inwisseling kan alsdan geschieden tot maximaal 10 jaar na de datum van 
het betreffende bestuursbesluit.  
Een eenmaal uitgegeven participatiebewijs is op verzoek van de participatiehouder 
niet opeisbaar, althans kan na uitgifte niet worden omgezet in een jaarlijkse 
participatiebijdrage. 
 
 
Artikel 5 
Voor wijziging of aanvulling van dit reglement geldt de regeling zoals vastgelegd in 
de statuten van de stichting in artikel 14. 
 
Artikel 6 
Jaarlijks wordt in de vergadering van de deelnemers van de stichting, te houden 
volgens artikel 15 van de statuten van de stichting, verslag uitgebracht over de stand 
van zaken met betrekking tot de uitstaande participatiebewijzen. 
 
Artikel 7 
Deelnemers worden door het enkele houderschap van het participatiebewijs geacht 
kennis te dragen van en zich te onderwerpen aan alle bepalingen van dit reglement. 
   
Vastgesteld door het bestuur van de stichting in haar vergadering van 11 november 
2020 en van kracht per 1 december 2020 
 
 
	


