HUISHOUDELIJK REGLEMENT GCC DE TONGELREEP
Artikel 1 Lidmaatschap en de rechten en plichten van de leden.
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, sponsorleden, countryleden en ereleden.
Hierna zullen de verschillende categorieën leden worden aangeduid met de verzamelnaam
“leden” danwel ieder afzonderlijk als “lid”.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die de éénentwintigjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de éénentwintigjarige leeftijd nog niet hebben
bereikt.
4. Sponsorleden zijn zij die als houder van een persoonlijke lidmaatschapskaart staan
vermeld in de door een sponsor met de vereniging aangegane sponsorovereenkomst. Het
sponsorlidmaatschap eindigt op de dag dat de sponsorovereenkomst eindigt dan wel op de
dag dat de vereniging de schriftelijke mededeling van de sponsor heeft bereikt dat het
sponsorlid niet langer gebruik kan maken van de persoonlijke lidmaatschapskaart.
5. Countryleden A zijn die leden die minstens vijf jaren aaneengesloten lid zijn van de
vereniging en zich (vanwege medische en/of leeftijdsoverwegingen) niet langer in staat
achten de golfsport te beoefenen. Het countrylidmaatschap A kan worden aangevraagd bij
het bestuur. Bij toewijzing van het countrylidmaatschap A vervalt het speelrecht met
ingang van het kalenderjaar volgend op de datum van het verzoek. Het stemrecht blijft
voor deze leden behouden. Countryleden A zijn een nader door de Algemene Vergadering
te bepalen contributie verschuldigd.
6. Countryleden B zijn die leden die vanwege een blessure, studie of verblijf in het
buitenland gedurende een periode van minstens 6 maanden geen gebruik kunnen maken
van de golffaciliteiten van de vereniging. Het countrylidmaatschap B kan worden
aangevraagd bij het bestuur. Bij toewijzing van het countrylidmaatschap B vervalt tijdelijk
het speelrecht, met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de honorering van
de aanvraag door het bestuur. Alle andere rechten blijven behouden, mits de jaarlijkse
contributie, zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, is voldaan.
Indien het Countrylid B reeds de jaarlijkse contributie voor dat kalenderjaar heeft voldaan,
dan zal over de resterende maanden naar rato een restitutie daarvan plaatsvinden onder
aftrek van de naar rato berekende contributie Countrylid B. Eventueel reeds betaalde
barfees worden niet geretourneerd, maar blijven uiteraard wel geldig conform artikel 9.
7. Ereleden kunnen zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden tenzij
in de statuten anders is bepaald, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen
van een jaarlijkse bijdrage.
8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle gewone leden,
jeugdleden, sponsorleden, countryleden en ereleden zijn opgenomen.
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Artikel 2 Jaarlijkse bijdragen/inschrijfgeld
1.

De gewone leden, de jeugdleden en de country leden zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.

De gewone leden en jeugdleden zijn daarnaast verplicht om éénmalig een inschrijfgeld te
betalen, dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen hiertoe in
categorieën worden ingedeeld.

Artikel 3 Benoemingsprocedure Bestuursleden
1.

De benoeming van de voorzitter van het Bestuur geschiedt uit één of meerdere
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd: (i) Het Bestuur;
(ii) Een Commissie van Aanbeveling, bestaande uit de voorzitters van de Technische
Commissie, de Wedstrijd- en Regelcommissie, de Baancommissie, de Marketing- en
Communicatiecommissie en de Businessclubcommissie, in samenspraak met het Bestuur;
(iii) Een groep van twintig leden, welke voordracht minimaal 7 dagen voor de aanvang
van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur moet worden ingediend. Alle voordrachten
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.

2.

De benoeming van de overige Bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd: (i) Het Bestuur; (ii) Een groep van
twintig leden, welke voordracht minimaal 7 dagen voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. Alle voordrachten worden tijdens de
Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.

3.

Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in de keuze.

4.

Indien meer dan één voordracht is opgemaakt, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten, waarbij artikel 12 lid 5 van de statuten van toepassing is.

Artikel 4 Bijzondere bestuursbesluiten.
Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a) het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen waarvan het
bedrag of de waarde de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of een door de algemene
vergadering vastgesteld en aan het bestuur meegedeeld hoger bedrag te boven gaat,
onverminderd het hierna bepaalde;
b) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
registergoederen;
c) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
d) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
2

e)
f)

het aangaan van dadingen;
het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
g) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten met een duur van langer dan één jaar.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.

Artikel 5 Marshals
De Marshals van de Vereniging hebben de bevoegdheid om namens de Vereniging
aanwijzingen te geven en taken op te leggen aan de leden, alsmede indien nodig corrigerende
maatregelen te nemen ten aanzien van leden en gasten die zich niet aan de voorschriften en/of
etiquette van de Vereniging en/of de golfsport houden, zoals, doch niet beperkt tot, niet
komen opdagen terwijl wel een starttijd is gereserveerd, dan wel spelen zonder een starttijd te
hebben gereserveerd, op momenten dat dit verplicht is. De Marshals zullen het Bestuur
informeren bij gebleken wangedrag zoals hierboven genoemd.

Artikel 6 Schorsing
1. Een lid, dat handelt in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging, zich onbehoorlijk gedraagt dan wel zich niet houdt aan de door (de Marshals
namens) het Bestuur gegeven regels of aanwijzingen, kan, na gehoord te zijn, door het
Bestuur, geschorst worden voor een periode van maximaal twee maanden.
2. De schorsing zal onder opgave van redenen en vermelding van de termijn van schorsing
schriftelijk aan het lid ter kennis worden gebracht.
3. Tijdens de schorsing is aan het desbetreffende lid de toegang tot de terreinen en gebouwen
van de Vereniging ontzegd, kan door dat lid geen vergader- en stemrecht worden
uitgeoefend, noch namens de Vereniging aan wedstrijden worden deelgenomen.

Artikel 7 Proefleden
Teneinde de club beter te leren kennen kan het bestuur besluiten met een natuurlijk persoon
éénmalig een proeflidmaatschap aan te gaan voor een periode van een door het bestuur nader
te definiëren aantal maanden en te betalen contributie. Proefleden kunnen meedoen aan
wedstrijden met uitzondering van clubkampioenschappen en maandbekers. Een proeflid
betaalt geen inschrijfgeld en heeft geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 8 Klachtenregeling
Klachten van leden betreffende de Vereniging/het Bestuur, de baan, clubhuis/horeca, of
aangaande één of meerdere leden, kunnen via de website van Golf- en Countryclub de
Tongelreep via een daar te vinden formulier worden gemeld. Na ontvangst zal het Bestuur de
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klacht ter kennis stellen van de betreffende Commissie. Deze Commissie zal het Bestuur
informeren en advies uitbrengen. Zodra het Bestuur zich een duidelijk beeld heeft gevormd
van de klacht en een besluit heeft genomen, zullen alle betrokkenen, voor zover van
toepassing, door het Bestuur worden geïnformeerd. De betreffende Commissie en/of het
Bestuur hebben het recht wederhoor toe te passen indien zij dit wenselijk achten. Klachten
zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

Artikel 9 Barfee
Tegelijk met de betaling van de jaarlijks contributie zijn gewone leden, sponsorleden en
ereleden een barfee ter hoogte van een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld
bedrag verschuldigd. Leden die lopende een kalenderjaar lid worden krijgen pas een barfee
doorberekend per 1 januari van het jaar daarop volgend. Deze barfee wordt door de
Vereniging in het geheel doorbetaald aan de uitbater van de horeca. Het lid kan deze barfee
gedurende het jaar, tot en met 31 december van dat jaar besteden in het restaurant/clubhuis
van de Vereniging. Het niet bestede saldo van de jaarlijks verplichte barfee valt na 31
december toe aan de uitbater van de horeca. Er vindt geen restitutie plaats aan de betreffende
leden die deze barfee niet volledig hebben verbruikt. Deze regeling is eveneens van
toepassing op leden die geschorst zijn, dan wel hun gewone lidmaatschap hebben omgezet in
een Countrylidmaatchap B. Bedragen die gedurende het jaar door het lid zelf zijn bijgestort
bovenop het jaarlijks verplicht gestelde barfee blijven ook na 31 december ter beschikking
van het lid.

Artikel 10 Aannamebeleid
De Vereniging kent de volgende toetsingselementen bij het aannamebeleid van nieuwe leden:
- Aantal opengevallen plaatsen door opzegging of door overlijden van leden;
- Leeftijdsopbouw vereniging;
- Voorrangsbeleid met betrekking tot familie;
- Golfkwaliteiten;
- Bereidwilligheid om verenigingsactiviteiten te ontplooien;
- Lidmaatschap Golfcampus.
Het Bestuur neemt nieuwe leden aan gedurende het gehele jaar, waarbij het lidmaatschap
ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanname. Het nieuwe lid
betaalt voor de rest van dat jaar een contributie naar rato van de door de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurde jaarcontributie.

Artikel 11 Wijziging huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan alleen in de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid
van stemmen worden gewijzigd.

Vastgesteld ALV 20-10-2020
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