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HUISHOUDELIJK REGLEMENT GOLFCLUB DE KOEPEL  

  

Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging: 

"GOLFCLUB "DE KOEPEL"", RSIN 006909292, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 

40075242, gehouden op 28-11-2017. Laatstelijk gewijzigd in de Algemene 

Ledenvergadering gehouden op 17 augustus 2020 (wijziging artikel 3 lid 3 en 

artikel 4) 

  

ARTIKEL 1  

Algemene bepalingen  

De definities en begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten 

zijn eveneens van toepassing op dit reglement.  

  

ARTIKEL 2  

Deelneming in enigerlei vorm aan de activiteiten van de vereniging impliceert, 

dat men zich bekend en akkoord verklaart met en zich zal gedragen naar 

bepalingen voorkomend in de statuten en in dit reglement, alsmede met casu 

quo naar andere bepalingen en regelingen door het bestuur vastgesteld of 

gesanctioneerd.  

  

ARTIKEL 3  

Leden – onderverdeling  

1. De gewone leden worden onderscheiden in:  

a. Seniorleden: zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar 21 jaar 

en ouder zijn, studentenleden daaronder niet begrepen;  

b. Studentenleden: zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de 

leeftijd van 28 jaar nog niet hebben bereikt en een geldig bewijs 

van inschrijving bij een onderwijsinstelling kunnen overleggen  

(bijvoorbeeld een studentenkaart);  

c. Jeugdleden: zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de 

leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.  

2. Erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste.  

Tot erelid c.q. lid van verdienste kunnen worden benoemd gewone 

leden die de vereniging buitengewone diensten hebben bewezen. Zij 

hebben alle rechten die gewone leden toekomen waarbij ereleden zijn 

vrijgesteld van betaling van contributie. De benoeming van ereleden en 

van leden van verdienste geschiedt door de algemene 

ledenvergadering op voordracht van het bestuur en vereist tenminste 

twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen van de ter 

vergadering aanwezige leden.  

3. De buitengewone leden worden onderscheiden in:  

a. Buitenleden: zij die voldoen aan de omschrijving in het eerste lid 

onder a en spelend lid zijn van een andere, vergelijkbare, bij de 

Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfvereniging, waarvan 

de vestigingsplaats niet in de regio Wierden is gelegen; de 
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vergelijkbaarheid moet blijken uit een overeenkomstige wijze van 

exploitatie en beheer van een golfbaan en overeenkomstige 

financiële verplichtingen van de leden, een en ander ter 

beoordeling van het bestuur;  

b. Theeleden: zij, die deelnemen aan de activiteiten van de 

vereniging met uitzondering van de golfsport;  

c. Bedrijfsleden: rechtspersonen die op uitnodiging van het bestuur 

als lid zijn toegetreden onder door het bestuur vast te stellen 

voorwaarden.  

d. Registratie-golfers: zij, die de registratie van hun officiële 

golfhandicap laten verzorgen door Golfclub De Koepel; 

e. Proefleden: zij, die éénmalig gedurende een beperkte periode 

gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Golfclub De Koepel. 

4. De leden hebben, behoudens in de voorgaande leden van dit artikel 

genoemde en de ten aanzien van het speelrecht gestelde beperkingen, 

recht van toegang tot de terreinen en de gebouwen van de vereniging 

en het recht van gebruik van de golfbaan. Theeleden hebben evenwel 

niet het recht van gebruik van de golfbaan.  

5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adresgegevens en 

e-mailadressen van alle leden zijn opgenomen.  

  

ARTIKEL 4  

Aanvang lidmaatschap, toelating  

1. Het gewone lidmaatschap, het buitenlidmaatschap, het 

theelidmaatschap, het bedrijfslidmaatschap, de inschrijving als 

registratie-golfer en de inschrijving als proef-lid  moet door betrokkene 

worden aangevraagd door het invullen van een aanvraagformulier.  

2. Het lidmaatschap wordt verkregen door een schriftelijke mededeling 

van het bestuur dat de aanvrager als lid is toegelaten, waarbij artikel 6 

van de statuten van de vereniging in acht genomen wordt.  

3. Het bestuur kan voor alle of voor bepaalde categorieën leden een 

ledenstop afkondigen, indien het ledental, gelet op de capaciteit van de 

golfbaan, daartoe aanleiding geeft. De niet-toegelatenen als lid worden 

in volgorde van binnenkomst van de aanvragen op een wachtlijst 

geplaatst. Toelating als lid heeft plaats zodra er weer voldoende ruimte 

is.  

  

ARTIKEL 5  

Ontzetting uit/opzegging van het lidmaatschap, schorsing  

1. Het bestuur gaat niet over tot ontzetting uit of opzegging van het 

lidmaatschap alvorens betrokkenen te hebben gehoord of hem/haar 

daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen  

2. De secretaris stelt het betrokken lid binnen één week na het besluit tot 

ontzetting, c.q. opzegging hiervan in kennis met opgave van redenen.  

3. Het bestuur gaat niet over tot opzegging van het lidmaatschap wegens 

wanbetaling dan nadat het betrokken lid van het voornemen tot 

opzegging in kennis is gesteld en hem daarbij een termijn van veertien 
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dagen is gegeven om alsnog aan zijn financiële verplichtingen te 

voldoen.  

  

ARTIKEL 6  

1. Het bestuur is bevoegd een clublid te schorsen in de uitoefening van 

diens rechten, indien er naar het oordeel van het bestuur gegronde 

vermoedens zijn, dat diens handelingen of gedragingen in strijd zijn 

met de clubbelangen, de goede verhoudingen binnen de club  

verstoren, in ernstige mate aanstootgevend zijn, dan wel door de 

betrokkene bij herhaling in strijd is gehandeld met de erkende regels 

van de golfetiquette.  

2. De schorsing kan zijn voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.  

3. Het bestuur gaat niet tot schorsing over dan na betrokkene te hebben 

gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen.  

4. De secretaris stelt het betrokken lid binnen één week na het besluit van 

de schorsing hiervan per aangetekende brief in kennis.  

5. Een geschorst lid heeft gedurende de schorsing geen toegang tot het 

terrein en de gebouwen van de vereniging.  

6. Een geschorst lid blijft volledig gehouden zijn financiële verplichtingen 

tegenover de vereniging na te komen.  

7. Indien een schorsing wordt uitgesproken voor een bepaalde termijn, 

langer dan twee maanden, kan het betrokken lid per aangetekende 

brief te richten aan de secretaris, binnen veertien dagen na 

dagtekening van de onder sub 4 bedoelde brief in beroep komen bij de 

algemene vergadering, die binnen een maand na ontvangst van het 

beroepschrift gehouden zal worden.  

8. Indien de schorsing is uitgesproken voor onbepaalde tijd, eindigt zij van 

rechtswege na twee maanden, tenzij binnen deze periode het 

lidmaatschap van betrokkene namens de vereniging is opgezegd dan 

wel de betrokkene uit het lidmaatschap is ontzet.  

9. Schorsing brengt mede dat een lid zijn vergaderrecht en stemrecht niet 

kan uitoefenen. Bij de behandeling van een eventueel beroep als 

bedoeld in lid 7, krijgt betrokkene toegang tot de bewuste 

ledenvergadering zonder nochtans stemrecht te hebben.  

  

ARTIKEL 7  

Speelrecht, introductie  

Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de introductie van 

niet-leden en met betrekking tot het speelrecht van leden en niet-leden.  

  

ARTIKEL 8  

Bestuursvergaderingen, besluitvorming  

1. Zo mogelijk worden de bestuursleden tenminste drie dagen tevoren 

onder opgave van de te behandelen punten ter vergadering 

opgeroepen.  

2. Het bestuur vergadert minstens acht maal per jaar en voorts zo dikwijls 

als de voorzitter het nodig acht.  
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3. Indien tenminste twee bestuursleden zulks schriftelijk verzoeken is de 

secretaris verplicht uiterlijk binnen tien dagen een bestuursvergadering 

uit te schrijven.  

4. Voor het houden van een bestuursvergadering en voor het nemen van 

besluiten moet tenminste de helft van het aantal bestuursleden 

aanwezig zijn.  


