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Huishoudelijk Reglement Golfvereniging “De Woeste Kop”  

Artikel 1: Definities 
 
De definities en begripsomschrijvingen zoals die voorkomen in de statuten, zijn eveneens 
van toepassing op dit reglement.  
 
Artikel 2: Gedrag naar statuten, reglementen en bestuursregelingen  
 
Deelneming in enigerlei vorm aan de activiteiten van de vereniging houdt in dat leden zich 
bekend en akkoord verklaren met en zich zullen gedragen naar de bepalingen voorkomend 
in de statuten en in dit reglement, alsmede met andere bepalingen, regelingen, 
voorschriften en aanwijzingen door het bestuur vastgesteld en gegeven.  
 
Artikel 3: Nadere omschrijving leden  
 
Ter nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 4 van de statuten geldt het volgende:  
1. Gewone leden zijn in het kader van dit reglement te onderscheiden in (peildatum 1 

januari):  
a. Leden die die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van dertig jaar 

hebben bereikt  
b. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van dertig jaar nog niet 

hebben bereikt en 26 jaar of ouder zijn. 
c. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesentwintig jaar 

nog niet hebben bereikt en achttien jaar of ouder zijn. 
d. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesentwintig jaar 

nog niet hebben bereikt en als uitwonend student voor het merendeel van het 
jaar wonen buiten het gebied dat gevormd wordt door een cirkel met een straal 
van 100 km met het clubhuis als middelpunt. (Studerend lid)  

2. Daarnaast kent de vereniging jeugdleden en niet spelende leden. 
3. Naast de in artikel 4 lid 1 van de statuten genoemde leden kent de vereniging niet 

statutaire in tijd beperkte lidmaatschapsvormen (proef- driving range) waarvan de 
voorwaarden staan beschreven in de daarover bestaande informatiebladen. 

4. Niet-spelende leden zijn zij die de golfsport niet langer beoefenen dan wel partner zijn 
van een gewoon lid en die tevens houder zijn van een participatie van de Stichting Golf 
Zeeuws-Vlaanderen dan wel de jaarlijkse bijdrage betalen aan de Stichting. Niet-
spelende leden kunnen ter beoordeling van het bestuur gebruik maken van de 
faciliteiten van de vereniging. Zij zijn geen leden in de zin van de wet of de statuten.  

5. Details van de lidmaatschapsvormen, bepalingen en tarieven staan beschreven in de 
procedures “lidmaatschapsvormen en tarieven”. 

6. Het bestuur kan beperkt niet-leden toelaten op de baan. Zij zijn geen leden in de zin van 
de wet of de statuten. De voorwaarden hiervoor worden vastgesteld door het bestuur.  
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Artikel 4: Verlening lidmaatschap  
 
1. Gewone leden als genoemd in artikel 3, lid 1.a. en c. zijn conform het bepaalde in artikel 

9 lid 2 van de statuten verplicht hetzij een participatiebewijs te kopen hetzij een 
jaarlijkse bijdrage te betalen.  

2. Kandidaten voor het lidmaatschap van de vereniging kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat van de vereniging.  

3. Het secretariaat stuurt de kandidaat een formulier, dat door de kandidaat dient te 
worden ingevuld, ondertekend en vervolgens voorzien van een pasfoto wordt 
teruggestuurd naar het secretariaat.  

4. De aanmelding van een nieuw lid dient te worden goedgekeurd door het bestuur van de 
vereniging. 

5. De penningmeester stuurt een factuur voor de te betalen jaarlijkse bijdrage en het 
inschrijfgeld.  

6. De toelating als lid gaat in per de datum van ontvangst van de verschuldigde bijdrage(n) 
conform de factuur van de penningmeester.  

7. Het bestuur kan voor iedere groep van leden een maximum aantal vaststellen.  
8. Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een  

verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 
9. Het lidmaatschap kan niet tussentijds onderbroken of geschorst worden.  
10. Indien na beëindiging van het lidmaatschap, binnen de termijn van 5 jaar, opnieuw het  

lidmaatschap wordt aangevraagd, is geen entreegeld verschuldigd.  
 
Artikel 5: Toegang tot terrein en gebouwen  
 
1. Een ieder die toegang heeft tot de bij de vereniging in gebruik zijnde golfbaan en 

gebouwen dient zich te houden aan de binnen de vereniging geldende regels en 
gebruiken. Bij de uitoefening van het golfspel dient men zich te houden aan de “Rules of 
Golf” en de geldende “Local Rules”. Op overtreding van deze “Rules” kan door het 
bestuur een sanctie worden gesteld.  

2. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of schade aan de 
eigendommen van leden of van derden die zich bevinden op het bij de vereniging in 
gebruik zijnde terrein.  

3. Nieuwe leden kunnen zelfstandig gebruik maken van de baan wanneer zij aan de 
daartoe geldende eisen voldoen en baan permissie hebben verkregen. Hierbij wordt 
verwezen naar de procedure “nieuwe leden”. 

4. Een introducé(e) of gastspeler kan onder nader in artikel 11 gestelde voorwaarden 
gebruik maken van de bij de vereniging in gebruik zijnde baan, oefenbaan en clubhuis.  

5. Het bestuur kan in voorkomende gevallen van het bepaalde in dit artikel afwijken.  
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Artikel 6:  Jaarlijkse bijdragen en entreegeld  
 
1. De entreegelden en de jaarlijkse bijdrage van gewone leden als genoemd in artikel 3,lid 

1.a. worden vóór aanvang van het verenigingsjaar op voorstel van het bestuur door de 
algemene vergadering vastgesteld, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage van de 
leden als genoemd in artikel 3, lid 1.b. van dit reglement 50% bedraagt van de jaarlijkse 
bijdrage van een gewoon lid; de jaarlijkse bijdrage van de leden als genoemd in artikel 3, 
lid 1.c. van dit reglement 25% bedraagt van de jaarlijkse bijdrage van een gewoon lid en 
de jaarlijkse bijdrage van jeugdleden en leden als genoemd in artikel 3, lid 1.d. van dit 
reglement 12,5% bedraagt van de jaarlijkse bijdrage van een gewoon lid. De jaarlijkse 
bijdrage van niet-spelende leden wordt vastgesteld door het bestuur.  

2. De peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 januari van het jaar waarover de 
jaarlijkse bijdrage is verschuldigd.  

3. Bij verlening van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar is over de maand van 
toetreding en (eventuele) verdere maanden in dat kalenderjaar een proportioneel deel 
van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.  

4. Het bestuur int de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de Nederlandse Golf Federatie 
(NGF).De penningmeester stuurt vóór het begin van elk jaar een factuur naar de leden.  

5. De penningmeester heeft het recht Euro 12, = in rekening te brengen als 
administratiekosten voor het versturen van een aanmaning, indien het verschuldigde 
bedrag per 1 februari van het betreffende jaar niet betaald is. Daarenboven is het 
bestuur gerechtigd vanaf 1 maart van dat jaar het openstaande bedrag te verhogen met 
10%.  

6. Leden die op 1 maart nog niet hebben betaald zijn per die datum geschorst en hebben 
geen toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde golfbaan, clubgebouw, en andere 
faciliteiten totdat zij aan hun verplichtingen hebben voldaan.  

7. Van leden van wie de jaarlijkse bijdrage per 30 april nog niet is ontvangen wordt het 
lidmaatschap per die datum automatisch beëindigd. Dit zal door middel van een 
aangetekend schrijven bevestigd worden. Beëindiging van het lidmaatschap ontslaat 
leden niet van hun betalingsverplichting. 

8. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd kan geen aanspraak worden gemaakt op 
restitutie van (een deel van) de jaarlijkse bijdrage over enig jaar.  

9. Indien een lid overlijdt gedurende het kalenderjaar kan op verzoek van de 
nabestaande(n) een proportioneel deel van de jaarlijkse bijdrage worden gerestitueerd.   

 
Artikel 7: Commissies  
 
1. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen voor het uitvoeren van een door het 

bestuur te bepalen taak, de taakstelling van commissies te wijzigen en commissies op te 
heffen. Een commissie bestaat uit ten minste twee leden. Commissieleden dienen lid te 
zijn van de vereniging. Voor zover nodig wijst een commissie uit haar midden een 
voorzitter, secretaris en/of penningmeester aan.  

2. Het bestuur wijst uit zijn midden voor elke commissie een bestuurslid aan dat 
verantwoordelijk is voor de contacten tussen die commissie en het bestuur. Het bestuur 
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benoemt commissieleden op voordracht van de commissie of op eigen initiatief. Het 
bestuur is bevoegd om commissieleden te ontslaan.  

3. Commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aaneensluitende 
herbenoeming kan plaatsvinden voor een tweede periode van drie jaar.  

4. Na afloop van de tweede periode kunnen commissieleden met toestemming van het 
bestuur herbenoemd worden voor een periode van telkens drie jaar indien dit in het 
belang van de vereniging wenselijk geacht wordt.  

5. Het bestuur kan nadere richtlijnen geven voor het functioneren van commissies.  
6. Het bestuur is voor de activiteiten en werkzaamheden van deze commissies en personen  

verantwoordelijk.  
 

 
Artikel 8: Sancties 
 
In gevallen waarin het belang van de vereniging dat -naar de mening van het bestuur- 
vordert is het bestuur bevoegd een lid 

1. te waarschuwen. 
2. te berispen. 
3. deelname aan wedstrijden (maximum 6 maanden) te ontzeggen. 
4. te schorsen (maximaal 90 dagen) of het lidmaatschap te op te zeggen 

  
Ad 1.  Een mondelinge waarschuwing wordt gegeven bij een lichte overtreding van de 
 regels en kan door elk bestuurslid worden gegeven. Een waarschuwing wordt 
 gedocumenteerd en 1 jaar bewaard. 
Ad 2.  Een berisping wordt gegeven bij een middelzware overtreding of een herhaalde 
 lichte overtreding en wordt gegeven door het DB van de vereniging. Aanzegging 
 vindt plaats.door 2 twee bestuursleden en schriftelijk bevestigd. Een berisping blijft 2 
 jaar bewaard. 
Ad 3. Bij een middelzware overtreding in een wedstrijd kan het DB besluiten tot een 
 schorsing van deelname aan wedstrijden (maximaal 6 maanden). Schorsing voor 
 deelname aan wedstrijden kan via het wedstrijd regelement gedelegeerd worden 
 aan de wedstrijd commissie. 
Ad 4.  Bij een zware overtreding of herhaalde berisping kan het bestuur overgaan tot een 
 schorsing of opzegging van het lidmaatschap. Aanzegging vindt plaats door 2
 bestuursleden en wordt bevestigd door een aangetekend schrijven. Een schorsing 
 blijft minimaal 2 jaar bewaard. Schorsing of opzegging wordt van kracht op de 
 eerstvolgende werkdag na het verzenden van het aangetekend schrijven. Gedurende 
 de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
 rechten niet worden uitgeoefend. 
 
Artikel 9: Beroepsprocedure 
 
1. Een beroep in de zin van artikel 14 der statuten wordt ingesteld door binnen de in artikel 

14 genoemde termijn door middel van een aangetekende brief aan de voorzitter van de 
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Commissie van Beroep gemotiveerd de bezwaren tegen de beslissing van het bestuur, 
waarvan beroep, kenbaar te maken.  

2. Na instellen van het beroep krijgt de Commissie van Beroep desgewenst van het bestuur 
inzage in alle ter zake opgemaakte stukken.  

3. De Commissie van Beroep beslist niet alvorens het lid dat het beroep heeft ingesteld, 
dan wel zijn gemachtigde, en het bestuur, dan wel een delegatie van het Bestuur, in de 
gelegenheid zijn geweest tegenover de Commissie hun standpunten nader mondeling 
toe te lichten. De datum en het tijdstip waarop deze toelichting kan worden gegeven 
wordt door de Commissie vastgesteld.  

4. De Commissie van Beroep beslist uitsluitend of de beslissing van het bestuur, waarvan 
beroep, al dan niet in stand moet blijven. De op schrift gestelde gemotiveerde beslissing 
van de Commissie wordt terstond nadat de Commissie haar beslissing heeft genomen 
aan het lid dat beroep heeft ingesteld en aan het bestuur gezonden.  

5. Beslissingen kunnen door de Commissie slechts rechtsgeldig worden genomen in een 
vergadering waar alle leden tegenwoordig, dan wel vertegenwoordigd door een 
plaatsvervangend lid, zijn met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte 
stemmen. Indien de uitgebrachte stemmen staken blijft de beslissing van het bestuur in 
stand.  

 
Artikel 10: Introducees 
 
1. Ieder speelgerechtigd lid is bevoegd per week maximaal twee golfspelers, die voldoende 

vaardigheid in het golfspel hebben, dit ter beoordeling van het bestuur, als gast te 
introduceren. Gastspelers mogen niet meer dan drie  keer per jaar geïntroduceerd 
worden. Enige hiervan afwijkende introductie behoeft de goedkeuring van het bestuur.  

2. Elk lid is en blijft voor de naleving van de in artikel 2 van dit reglement genoemde 
regelingen door de door hem geïntroduceerde persoon, indien en voor zover van 
toepassing, verantwoordelijk.  

3. Een introducé(e) wordt vergezeld door een introducerend lid tijdens het gebruik maken 
van de bij de vereniging in gebruik zijnde baan of oefenbaan. De introducé(e) dient om 
speelgerechtigd te zijn tevoren door het introducerende lid bij het secretariaat 
geregistreerd te worden en de daarvoor vastgestelde greenfee te voldoen. Het 
introducerende lid blijft voor de duur van de introductie verantwoordelijk voor het 
gedrag van de introducé(e). Het bestuur kan, om haar moverende redenen, aan de 
introductie terstond een einde maken.  

4. Leden, die met een introducé(e) het restaurant van het bij de vereniging in gebruik 
zijnde clubgebouw willen bezoeken zonder gebruik te maken van de baan of de 
oefenfaciliteiten worden verzocht hier met gepaste mate gebruik van te maken.  

5. Het bestuur stelt de hoogte van de verschuldigde greenfee vast alsmede de nadere 
voorwaarden voor het introduceren van niet leden.  

 
Artikel 11: Gasten 
 
1. Op dagelijkse basis kunnen een nader te bepalen aantal niet-leden met voldoende 

vaardigheid gebruik maken van de baan tegen betaling van een greenfee. 
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2. Gasten dienen ten alle tijden de regels van de vereniging en de baan te volgen. Het 
bestuur kan, om haar moverende redenen, aan het gebruik van de faciliteiten terstond 
een einde maken.  
 

3. Details voor het toelaten van gasten zijn geregeld in de procedure “greenfee beleid”. 
4. Het bestuur van de vereniging stelt jaarlijks de geldende greenfee tarieven vast. 
 
Artikel 12: Stemmen per machtiging  
 
1. Indien op grond van artikel 18 lid 4 van de statuten een lid tijdens een ledenvergadering 

zijn stem door een ander stemgerechtigd lid wil laten uitbrengen dient het betrokken lid 
voorafgaand aan de ledenvergadering een schriftelijke machtiging af te geven of per 
post/email toe te zenden aan het secretariaat van de vereniging.  

2. De machtiging moet vermelden de naam van de volmachtgever, de naam van de 
gemachtigde, de datum van de ledenvergadering en met dagtekening te zijn getekend 
door de volmachtgever.  

3. De machtiging dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het aanvangstijdstip van de 
ledenvergadering in het bezit te zijn van het secretariaat.  

 
Artikel 13: Slotbepaling  
 
1. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden op te stellen en deze te wijzigen ten 

aanzien van zaken die haar in het kader van dit reglement zijn opgedragen.  
2. Het bestuur kan voorstellen doen aan de algemene ledenvergadering voor wijzigingen in 

dit huishoudelijk reglement.  
3. In alle gevallen die niet in de statuten en dit huishoudelijk reglement zijn voorzien beslist 

het bestuur.  
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 6 December 2021 
 


