HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GOLFVERENIGING WEESP.
(Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 16 mei 2018)
VERENIGINGSLOGO
Artikel 1.
Het logo van Golfvereniging Weesp wordt gevormd door het Stadswapen van Weesp, bestaande uit
een schild van Lazuur (helderblauw), waarop een Pal van Zilver, centraal afgebeeld in een Rond van
Zilver. De verenigingsnaam in de omvattende cirkel van Sinopel (groen), vormt de omlijsting. Het
geheel wordt bekruist door een tweetal clubs met onder de kruising een tee met een bal.
LIDMAATSCHAP
Artikel 2.
De aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het indienen, bij de
(leden)secretaris van het bestuur, van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij
gelijktijdige afdracht van een bedrag aan inschrijfgeld, dat jaarlijks dor het bestuur wordt
vastgesteld.
Het formulier bevat de volgende informatie: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht,
geboortedatum, telefoonnummer(s), emailadres, lidmaatschap bij andere golfvereniging(en),
speelervaring en een machtiging tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie.
Bij aanvraag door een minderjarige moet het formulier tevens ondertekend zijn door de wettelijk
vertegenwoordiger van de minderjarige.
Indien aanmelding na 1 juli plaatsvindt, dan wordt aanvrager geacht zich aan te melden voor het
lopende en daarop volgende verenigingsjaar.
Artikel 3.
Ingeval leden tevens lid zijn van een andere bij de NGF aangesloten golfvereniging, zijn zij
verplicht daarvan aan de (leden)secretaris melding te doen een op te geven welke vereniging als
homecourse moet worden aangemerkt.
Artikel 4.
Leden zijn verplicht bij adreswijziging en/of wijzigingen van hun e-mailadres, daarvan onverwijld
kennis te geven aan de (leden)secretaris.
BESTUUR
Artikel 5.1.
Het bestuur is verplicht alle wijzigingen het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging
betreffende, te doen inschrijven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
Artikel 5.2.
Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:
a. als eerste treedt af de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de baancommissie.
b. in het volgende jaar de secretaris en de voorzitter van de wedstrijdcommissie.
c. daarna in het derde jaar de penningmeester en het bestuurslid Regel en handicapcommissie.
SPEELRECHT
Artikel 6.
De vereniging maakt gebruik van de faciliteiten van Golfbaan Weesp, conform de afspraken door
het bestuur met de exploitant gemaakt. De afspraken zullen worden vastgelegd in een daartoe op te
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stellen gebruiksovereenkomst.
De gebruiksovereenkomst en wijzigingen daarvan dienen ter goedkeuring aan de Algemene
Ledenvergadering te worden voorgelegd.
LEDEN
Artikel 7.
De Vereniging kent:
a. gewone leden een ieder die bij inschrijving de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
b. jeugdleden, leden die bij inschrijving of bij aanvang van een volgend verenigingsjaar de leeftijd
van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
c. handicapregistratieleden, leden die bij inschrijving beginnend golfer zijn en nog niet voldaan
hebben aan de voorwaarden van handicap 54-registratie. Het handicapregistratielidmaatschap wordt
omgezet naar gewoon lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar volgend op het jaar van
inschrijving.
Indien het handicapregistratielid daartoe verzoekt kan de mutatie naar gewoon lidmaatschap met
onmiddellijke ingang plaats vinden.
Artikel 8.
Voor jeugdleden en handicapregistratieleden zullen aparte wedstrijden georganiseerd worden.
Handicapregistratieleden kunnen niet deelnemen aan wedstrijden die voor gewone leden openstaan.
CONTRIBUTIE
Artikel 9.1.
Jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering, wordt door het bestuur een voorstel gedaan voor
de contributie van het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin de Algemene Ledenvergadering
wordt gehouden.
Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan het bestuur de Algemene
Ledenvergadering voorstellen de contributie van het lopende verenigingsjaar, al dan niet met
terugwerkende kracht naar het begin van het verenigingsjaar, te verhogen.
Artikel 9.2.
Inschrijfgeld is uitsluitend verschuldigd indien de Algemene Ledenvergadering daartoe een bedrag
vast gesteld heeft.
Artikel 9.3.
a. contributies dienen voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar aan te penningmeester te zijn
voldaan.
b. indien, na verzending van een eerste aanmaning, de contributie niet voor 1 mei is voldaan, volgt
uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten. De uitsluiting wordt opgeheven
onmiddellijk na betaling van de contributie.
c. indien op 1 juli van het lopende jaar, na verzending van de 2e aanmaning, nog geen betaling is
ontvangen zal het bestuur overeenkomstig de in artikel 4 lid 3 t/m lid 6 van de statuten het lid uit het
lidmaatschap van de vereniging ontzetten.
GEDRAGSREGELS EN KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Artikel 10.1.
De leden van de vereniging dienen zich te gedragen conform de geldende gedragsregels en dienen
zich te houden aan de 'local rules' , zoals die door de Golfbaan Weesp zijn vastgesteld.
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Artikel 10.2.
De leden van de vereniging dienen zich te kleden volgens de kledingvoorschriften van de Golfbaan
Weesp.
Artikel 10.3.
Gedurende het verblijf op en het gebruik van de faciliteiten van Golfbaan Weesp gedragen de leden
van de vereniging zich volgens de etiketten zoals die in de ''Rules of Golf', vastgesteld door de
Royal & Ancient Golfclub of St.Andrews, worden aangegeven.
SPEEL- EN WEDSTRIJDREGLEMENT
Artikel 16.
a. alle wedstrijden worden gespeeld volgens de 'Rules of Golf', vastgesteld door de Royal & Ancient
Golfclub of St.Andrews en de local rules zoals van kracht bij Golfbaan Weesp, dan wel de golfclub
waar de vereniging een wedstrijd speelt.
b. tijdens de wedstrijden mag geen gebruik gemaakt worden van een caddy, tenzij anders bepaald
door de organiserende wedstrijdcommissie.
c. de zorg voor de baan ende de kledingvoorschriften conform artikel 10 van het huishoudelijk
reglement dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
d. wedstrijden worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie, dan
wel het bestuur.
e. inschrijven kan via de website van de vereniging, dan wel via het inschrijfboek dat in het
clubgebouw daarvoor wordt neergelegd. Bij inschrijving dient naam , handicap en lidnummer te
worden vermeld.
f. de (voorlopige) startlijst wordt uiterlijk 3 dagen voor een wedstrijd bekend gemaakt via de
website van de vereniging. Op de dag van de wedstrijd zal tevens een startlijst in het clubgebouw
worden opgehangen, dan wel bij de organiserende commissie beschikbaar zijn.
Nadat de startlijst is opgemaakt, kan men uitsluitend om dwingende redenen afmelden bij de
organiserende commissie.
g. bij niet verschijnen tijdens de wedstrijd, dan wel bij te late afmelding zonder dwingende reden,
blijft het inschrijfgeld verschuldigd.
h. de deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor haar/zijn starttijd te melden bij de
organiserende commissie, de scorekaart in ontvangst te nemen en te controleren op juiste
vermelding van de handicap (indien van toepassing voor de wedstrijdvorm).
De speler dient 5 minuten voor de aangegeven starttijd aanwezig te zijn op de tee waarvan wordt
gestart.
i. de scorekaart dient direct na de wedstrijd te worden ingevuld en ondertekend en zo spoedig
mogelijk bij de organiserende commissie te worden ingeleverd.
j. wedstrijden vinden onder alle omstandigheden doorgang, tenzij er sprake is van onweer, dan wel
het spelen om andere redenen onmogelijk of ongewenst is.
k. voordat de wedstrijd begint, maakt de organiserende commissie eventuele speciale, bepalingen
waaronder de wedstrijd gespeeld wordt, bekend.
l. iedere deelnemer wordt geacht, indien de prijsuitreiking aansluitend aan de wedstrijd plaatsvindt,
bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
COMMISSIES (STATUTEN ARTIKEL25)
Artikel 17.
De vereniging kent commissies, waarbij sprake kan zijn van permanente en tijdelijke commissies.
Permanente commissies zijn:
a. de baan/onderhoudscommissie.
Huishoudelijk Reglement Golfvereniging Weesp

pagina 3 van 4

b. de regel & handicapcommissie.
c. de wedstrijdcommissie.
Tijdelijke commissies:
Alle overige commissies zijn tijdelijke commissies.
Behoudens de voorzitters van de permanente commissies worden de commissieleden telkens voor
één jaar benoemd. De samenstelling van de commissies zal jaarlijks op de Algemene
Ledenvergadering kenbaar gemaakt worden.
WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18.
Wijzigingen en aanvullingen op het huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door:
a. het bestuur;
b. leden.
Artikel 18.1
Voorstellen van de leden, tot wijziging van het huishoudelijk reglement, dienen tenminste 2 weken
voor het verstrijken van de termijn van oproeping tot de Algemene Ledenvergadering, bij het
bestuur te worden neergelegd.
Voorstellen die na het verstrijken van deze termijn worden ingediend, zullen behandeld worden op
de Algemene Ledenvergadering volgend op eerste komende Algemene Ledenvergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 19
Dit reglement treedt in werking op de dag, volgend op die waarin het door de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging is vastgesteld.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, dat over deze
beslissing verantwoording aflegt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
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