
 

 
 
Huishoudelijk Reglement 1 
 

Huishoudelijk Reglement Golfclub Ockenburgh          
Definitief, 26 november 2018 
 
Toelating lidmaatschap 
Art.1 
De aanvrager wordt niet toegelaten indien er een wachtlijst is. 
 
Wachtlijst 
Art.2 
Voor bedrijfsleden bedraagt het maximum aantal uit te geven speelrechtlabels 46 of 
zoveel meer of minder als door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. 
Indien dat aantal zou worden overschreden ontstaat een wachtlijst voor 
bedrijfsleden. 
Voor niet-bedrijfsleden met speelrecht (inclusief jeugdleden) bedraagt het 
maximum aantal 475 of zoveel meer of minder als door de Algemene 
Ledenvergadering wordt vastgesteld. Indien dat aantal zou worden overschreden 
ontstaat een wachtlijst voor niet-bedrijfsleden.  
Het bestuur kan besluiten om in beperkte mate en voor een beperkte tijdsduur een 
overschrijding van het maximum aantal toe te staan. 
Art.3 
Indien een aanvrager niet wordt toegelaten omdat er een wachtlijst is, kan 
aanvrager op deze lijst worden geplaatst. Daarvoor is aanvrager een, door het 
bestuur vast te stellen, vergoeding verschuldigd die slechts wordt gerestitueerd 
indien de aanvraag uiteindelijk zou worden afgewezen. Aan een plaats op de 
wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend. 
Art. 4. 
Indien er een wachtlijst is en er één of meer plaatsen vrijkomen, verzoekt de 
secretaris, in samenspraak met het bestuur van de Stichting, het eerst in 
aanmerking komende aanvrager, voorkomende op de wachtlijst, hem/haar te 
berichten of de lidmaatschapsaanvraag wordt gehandhaafd.  
 
Besluit tot toelating: Voorwaarden 
Art.5 
Van enig besluit tot niet-toelating wordt de aanvrager door het bestuur schriftelijk 
of elektronisch in kennis gesteld. 
 
Financiële verplichtingen  
Art.6 
De financiële verplichting van de leden jegens de vereniging is opgebouwd als volgt: 
- de jaarcontributie, jaarlijks vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering, op 
   voorstel van het bestuur;   
- de eventueel door de vereniging voor het lid verschuldigde NGF-bijdrage; 
- het eventuele eenmalige entreegeld, vast te stellen door de Algemene 
  Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. 
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Betaling dient te geschieden binnen 1 maand na dagtekening van de toegezonden 
nota c.q. mededeling. Het bestuur is bevoegd een nota te verhogen met een boete 
wegens te late betaling. 
 
Verzekering/aansprakelijkheid 
Art.7 
Ieder lid is verplicht te zijn verzekerd tegen de risico’s van schade en/of letsel door 
of aan hem of haar toegebracht voortvloeiende uit het gebruik van de golfbaan cum 
annexis, een en ander in de ruimste zin des woords. In voorkomend geval vrijwaart 
het lid de vereniging en de Stichting Golf Ockenburgh voor aanspraken van derden 
ter zake door het lid aangebrachte schade en/of letsel. De vereniging is niet 
aansprakelijk voor door het lid geleden schade en/of letsel tijdens het gebruik van 
de golffaciliteiten. 
Art.8 
Leden zijn gehouden de schade die zij veroorzaken aan eigendommen van de 
vereniging en de Stichting Golf Ockenburgh te vergoeden. 
 
Wanbetaling/ernstige overtredingen: maatregelen en schorsing 
Art.9 
Ingeval niet-nakoming van de verplichtingen jegens de vereniging, waaronder 
begrepen wanbetaling en ernstige overtreding van de etiquetteregels op de baan, 
kan het bestuur overgaan tot het nemen van maatregelen. Bij wanbetaling kan 
worden overgegaan tot schorsing of opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in 
artikel 6 van de Statuten. Niettemin blijft men in geval van opzegging als hier 
bedoeld gehouden tot betaling van de contributie als genoemd in artikel 7 van de 
Statuten. 
Bij ernstige overtreding van de etiquetteregels kunnen sancties worden opgelegd als 
vermeld in de sanctielijst behorende bij het wedstrijdreglement van de NGF. Indien 
een maatregel beperking van het speelrecht inhoudt, zal deze beargumenteerd aan 
de Stichting worden voorgelegd met het verzoek hieraan uitvoering te geven. 
 
Verenigingsactiviteiten: deelname 
Art.10 
Leden, geen buitengewone leden zijnde, zijn gerechtigd deel te nemen aan vanwege 
de vereniging te organiseren activiteiten, soms tegen betaling van een vergoeding, 
nader te bepalen door het bestuur c.q. de relevante commissie. 
Donateurs en buitengewone leden hebben recht op toegang tot door het bestuur te 
bepalen activiteiten van de vereniging. Aan activiteiten waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de golffaciliteiten kunnen buitengewone leden en donateurs slechts 
deelnemen indien door hen de verschuldigde greenfee(s) is (zijn) voldaan. 
Het bestuur kan toestaan dat leden niet-leden introduceren tijdens 
verenigingsactiviteiten. Indien en voor zover daarbij van de golffaciliteiten gebruik 
wordt gemaakt, dient de verschuldigde greenfee te zijn voldaan. 
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Rooster van aftreden bestuur 
Art. 11 
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op waarin het jaarlijks aftreden voorkomt 
van tenminste één bestuurslid, conform artikel 9 lid 7 van de Statuten. Het draagt 
tevens zorg voor het stellen van een kandidaat ter vervanging van een aftredend 
bestuurslid, die in de eerstvolgende ledenvergadering kan worden benoemd. 
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld conform het gestelde in de Statuten 
artikel 9 lid 5. Tegenkandidaten dienen tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de 
Algemene Ledenvergadering (de datum van indiening niet meegerekend) bij het 
secretariaat te worden aangemeld. 
Art. 12 
Indien een bestuurslid tussentijds voor zijn functie bedankt, heeft het bestuur het 
recht de werkzaamheden van dit bestuurslid aan een ander lid op te dragen in 
afwachting van de benoeming van een opvolger door de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Algemene Ledenvergadering: agenda/besluitvorming 
Art. 13 
Onverminderd het gestelde in de Statuten zal in een Algemene Ledenvergadering 
alleen een besluit kunnen worden genomen over die voorstellen die op de oproeping 
voor de vergadering zijn vermeld, met dien verstande dat ter vergadering gedane 
voorstellen van procedurele aard wel in behandeling zullen worden genomen. Leden 
kunnen tot twee weken voor de vergadering het bestuur schriftelijk verzoeken 
agendapunten toe te voegen. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan zo’n 
verzoek zal dat schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker worden gemeld. 
 
Vergaderorde 
Art. 14 
De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk verloop van de Algemene 
Ledenvergadering. De voorzitter kan de vergadering schorsen voor een door hem te 
bepalen tijdsduur. 
 
Stemrecht/presentielijst 
Art. 15 
Tijdens algemene ledenvergaderingen wordt door de secretaris een presentielijst 
bijgehouden, waarop alleen leden hun naam aantekenen. Aan het stemmen kunnen 
slechts zij deelnemen die de presentielijst hebben getekend, met inachtneming van 
hetgeen in artikel 16 van de Statuten is bepaald. 
Stembureau 
Art. 16 
Bij schriftelijk stemmen tijdens algemene vergaderingen wijst het bestuur uit de 
aanwezige leden een stembureau aan bestaande uit 3 personen. Het stembureau 
beslist over de uitvoering van het stemmen. 
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Commissies 
Art. 17 
Commissies worden ingesteld door het bestuur ten behoeve van door de vereniging 
te verrichten activiteiten. In elk geval benoemt het bestuur de volgende 
commissies: Regel- en handicapcommissie, Wedstrijdcommissie.  
Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van deze commissies en wijst, in overleg 
met deze commissies, een voorzitter aan. 
Het bestuur stelt, in overleg met de commissies, een commissie-reglement vast.  
De Commissie van beroep, de Kascommissie en de Tuchtcommissie, welke 
commissies benoemd worden door de Algemene Ledenvergadering, stellen zelf hun 
werkwijze, bevoegdheden en taken vast. 
 


