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Commissie Reglement Golf Ockenburgh          
Definitief, 27 augustus 

Dit reglement geeft een aantal algemene regels met betrekking tot de werkwijze, taken en bevoegdheden van 
commissies, die door Golfclub Ockenburgh zijn ingesteld voor de uitvoering van te verrichten activiteiten, waarbij 
bepaalde commissies adviserende taken hebben naar zowel de Stichting als de Vereniging.  

Aanvullend is een specifieke taakomschrijving opgenomen voor de wedstrijdcommissie en de regel-en handicap 
commissie.  

Dit reglement is niet van toepassing op de commissie van beroep en de kascommissie. Deze commissies worden 
conform de statuten van de vereniging benoemd door de Algemene Ledenvergadering en stellen zelf hun werkwijze, 
bevoegdheden en taken vast.  

Waar in dit reglement wordt gesproken van bestuur, wordt bedoeld het bestuur van Golfclub Ockenburgh.  

 

ALGEMENE REGELS EN BEPALINGEN 

1. Samenstelling en benoeming  
a. Een commissie wordt ingesteld door het bestuur en bestaat uit leden van de vereniging.  

b. Het minimum en maximum aantal leden van een commissie wordt door de commissie in overleg 
met het bestuur bepaald.  

c. De voorzitter en overige commissieleden worden door het bestuur benoemd.  

d. Een commissie kan een rooster van aftreden opstellen en draagt zelf zorg voor het stellen van een 
kandidaat ter vervanging.  

e. Mutaties behoeven goedkeuring van het bestuur en worden gemeld in de Algemene 
Ledenvergadering.  

f. De taakverdeling van de voorzitter en de commissieleden vindt in onderleg overleg binnen de 
commissie plaats.   

 

2. Commissie vergaderingen, besluitvorming en communicatie met het bestuur 
a. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, doch ten minste eenmaal per 

jaar.  

b. Voorts is de voorzitter verplicht tot het bijeenroepen van de commissie op verzoek van de 
meerderheid van de overige commissieleden en onder opgave van de te behandelen punten.  

c. Elk van de ter vergadering aanwezige commissieleden is gerechtigd tot het uitbrengen van een 
stem. Commissieleden zijn niet gerechtigd ingeval van afwezigheid hun stem door een gemachtigde 
te laten uitbrengen. Ingeval van staken der stemmen heeft de voorzitter van de commissie de 
beslissende stem.  
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d. Van commissievergaderingen wordt een kort verslag of actielijst gemaakt.   

e. Het bestuur wijst voor elke commissie een bestuurslid aan, dat zorg draagt voor een goede 
communicatie tussen het bestuur en de betreffende commissie.  Rapportage over de activiteiten en 
andere zaken van de commissie vindt primair plaats via het aangewezen bestuurslid.   

f. Het bestuurslid kan de voorzitter van de betreffende commissie verzoeken om hem/haar uit te 
nodigen een commissievergadering bij  te wonen en een kopie te sturen van notulen van 
vergaderingen en actielijsten.  

g. Voorts belegt het bestuur tenminste eenmaal per jaar een vergadering met alle commissievoorzitters 
of hun plaatsvervangers, waar onder andere het activiteitenplan, de begroting van commissies, en 
overige zaken van algemeen belang en commissie aangelegenheden worden behandeld.  

h. Onderling overleg tussen commissies verloopt via de voorzitter van de betreffende commissie of 
zijn plaatsvervanger, tenzij anders is bepaald in een commissievergadering.  

 

3.  Taken en bevoegdheden 

a. Commissies kunnen gevraagd of ongevraagd het bestuur adviseren over zaken die de commissie 
betreffen. Hiertoe dient elke commissie zich op de hoogte te houden van de geldende regels en wat 
algemeen wordt beschouwd als ‘good practice’ voor het specifieke werkterrein van de commissie.  

b. Specifieke taken en bevoegdheden van een commissie kunnen door het bestuur worden bepaald en 
vastgelegd in een taakomschrijving.  

c. Een commissie heeft geen bevoegdheid om de stichting Golf Ockenburgh en vereniging – 
mondeling of schriftelijk - naar buiten toe te vertegenwoordigen, tenzij dit is vastgelegd in de 
bevoegdheden van de betreffende commissie of indien dit geschiedt op verzoek van het bestuur 
van de stichting of de vereniging.  

d. Jaarlijks dient elke commissie op verzoek van het bestuur, en binnen de aangegeven termijn en 
kaders, een concept activiteitenplan en bijbehorende begroting in. Na toetsing door de besturen 
van stichting en vereniging worden het concept activiteitenplan en de begroting ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.   

e. Iedere commissie voert een adequate administratie, zodat verantwoording kan worden afgelegd 
over de gevoerde activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven. Het verslag hiervan 
dient voor het eind van de eerste maand van elk jaar te worden ingeleverd bij de secretaris van het 
bestuur.  

f.     Een eventueel batig saldo op het eind van het jaar dient voor het eind van de eerste maand van het 
nieuwe jaar te worden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging, tenzij het bestuur 
anders beslist.  

g. Indien sponsoring nodig is voor een door de commissie georganiseerde activiteit, dient vooraf 
goedkeuring verkregen te worden van het bestuur. 
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TAAKOMSCHRIJVING VAN SPECIFIEKE COMMISSIES � 
 

Regel-  en Handicapcommissie  

a. De commissie streeft ernaar dat de officiële golfregels en golfetiquette bekend zijn bij gebruikers 
van de baan en overige oefenfaciliteiten. Dit kan onder andere door het organiseren van 
voorlichtings- en lesbijeenkomsten, het publiceren over regels op de website of in de nieuwsbrief 
van de vereniging, en middels het organiseren en het afnemen van het NGF regelexamen.  

b. De commissie adviseert het bestuur over de toelatingseisen voor het spelen op de baan, de 
zogenaamde baanpermissie. � 

c. De commissie organiseert gedurende het jaar examendagen, waarop de baanpermissie en het NGF 
regelexamen kunnen worden afgenomen.  

d. De commissie ziet toe op correcte weergave van de handicap, kent toe of wijzigt de handicap van 
een speler indien daartoe aanleiding bestaat, en behandelt individuele verzoeken tot bijstelling van 
de handicap. 

e. De commissie behandelt geschillen welke ontstaan als gevolg van toepassing van de regels. � 

f. De commissie adviseert de besturen over de vaststelling van de scorekaarten en specifiek over de 
stroke index. Waar nodig vindt hiertoe overleg plaats met andere commissies van de vereniging of 
de NGF.  

g. De commissie adviseert de besturen over de inhoud en vaststelling van de plaatselijke regels.  

 

 

Wedstrijdcommissie  

a. De commissie stelt jaarlijks een wedstrijdprogramma op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de besturen van stichting en vereniging. 

b. De commissie draagt zorg voor een adequate uitvoering van het wedstrijdprogramma aan de hand 
van een draaiboek voor elke wedstrijd en een wedstrijdreglement.   

c. De commissie evalueert periodiek het verloop van wedstrijden en verwerkt ervaringen in het 
draaiboek en het wedstrijdreglement.  

d. De commissie stelt het inschrijfgeld voor deelname aan wedstrijden vast en draagt zorg voor 
aankoop en uitreiking van prijzen waar dit van toepassing is.  

e. Waar nodig onderhoudt de commissie het contact met de NGF over landelijke en regionale 
competitiewedstrijden.  

f. Bij geschillen tijdens wedstrijden treedt de commissie op als scheidsrechter. Waar nodig wordt 
hiertoe advies ingewonnen van de Regel- en Handicapcommissie. � 


