HUISHOUDELIJK REGLEMENT GOLFCLUB KRALINGEN.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020

Artikel 1.
Algemeen
Op het golfspel zijn van toepassing:
1.1.

De "Rules of Golf" zoals vastgesteld door R&A (spun off from The Royal and Ancient Golf Club
of St. Andrews) en the United States Golf Association (USGA).

1.2.

De ter plaatse geldende “Local Rules”

1.3.

Het EGA Handicap System, zoals vastgesteld en van tijd tot tijd vast te stellen door de
Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Artikel 2.
Lidmaatschap
2.1.

Uitgezonderd Vriendschapsleden, kunnen alleen lid zijn van de vereniging, die natuurlijke
personen die in het bezit zijn van: een geldig op naam gestelde alle dagen jaarkaart, of een alle
dagen bedrijfskaart verstrekt door de Stichting Golfbaan Kralingen (SGK), alsmede van een
door de NGF uitgegeven handicapbewijs of een daarmee gelijk te stellen buitenlands document.

2.2.

Van de leden wordt verwacht, dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan door de vereniging
georganiseerde wedstrijden en evenementen, al het redelijke in het werk zullen stellen om zo
spoedig mogelijk een EGA handicap lager dan 36 te verkrijgen en te behouden, hun financiële
verplichtingen tijdig en volledig na te komen. Van de leden wordt verder verwacht, dat zij bereid
zijn zich actief voor het verenigingsgebeuren in te zetten.

2.3.

Leden dienen zich op de baan fatsoenlijk en voorkomend te gedragen, zich te houden aan de
reglementen en de gedragscode van de Stichting SGK alsmede de Statuten, de reglementen en
besluiten van de Federatie aangenomen in Algemene Vergadering van de NGF, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot het Huishoudelijk Reglement, het Contributiereglement, het
Dopingreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing, en de
besluiten genomen door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, voor zover op hun
van toepassing.

2.4.

Het bestuur heeft de taak een vertrouwenspersoon aan te wijzen, waar leden zich kunnen
melden bij overschrijding van de hierboven bedoelde reglementen en gedragsregels.

Artikel 3
GCK kent de volgende categorieën leden
3.1.

3.2.

a.

Gewone leden

b.

Jeugdleden

c.

Ereleden

d.

Leden van verdienste

e.

Vriendschapsleden (donateurs)

Gewone leden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 21 jaar he bben
bereikt, geen erelid of lid van verdienste zijn en niet opteren voor het
vriendschapslidmaatschap.

3.3.

Ereleden zijn zij die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor GCK of de golfsport in
het algemeen en door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur met een
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meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten en verplichtingen van gewone leden, doch zijn vrijgesteld van
contributie en van de bijdrage aan de NGF.
3.4.

Leden van verdienste zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de GCK en
door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

3.5.

Jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van éénentwintig jaar
niet hebben bereikt. Jeugdleden worden gewoon lid bij de aanvang van het eerstvolgende
verenigingsjaar na het bereiken van de leeftijd van éénentwintig jaar.

3.6.

Vriendschapsleden zijn leden die een band met de vereniging willen onderhouden, maar niet
deelnemen aan clubwedstrijden of evenementen.

3.7

Vriendschapsleden zijn vrij in de keuze van speelrecht.

3.8.

De vereniging verzorgt voor de leden desgewenst de handicapregistratie bij de Nederlandse
Golf Federatie.
Zij betalen hiervoor alleen de bijdrage aan de Federatie.

Artikel 4.
Aangeslotenen
4.1.

Voor aangeslotenen verzorgt de vereniging de handicap registratie bij de Nederlandse Golf
Federatie.

4.2.

Aangeslotenen betalen hiervoor een geldelijke bijdrage aan de vereniging en de Nederlandse
Golf Federatie.

4.3.

Aangeslotenen zijn vrij in de keuze van speelrecht.

4.4

Het in artikel 2.3 bepaalde geldt eveneens voor aangeslotenen.

Artikel 5
Contributie en geldelijke bijdragen
5.1.

Zoals in de statuten vermeld, zijn voor de verschillende categorieën van leden en voor de
aangeslotenen een contributie c.q. geldelijke bijdragen verschuldigd. De hoogte van deze
contributie en/of geldelijke bijdragen wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene
ledenvergadering

Artikel 6.
Bestuur
6.1.

De voorzitter leidt alle vergaderingen en stelt de agenda vast. Hij heeft het recht een discussie
te sluiten wanneer hij meent dat daartoe termen aanwezig zijn. Hij ziet toe dat de statuten, het
huishoudelijk reglement en overige reglementen en bepalingen worden nagekomen.

6.2.

De secretaris maakt ingevolge artikel 11.2 van de statuten de notulen van de vergaderingen. Hij
voert in overleg met het bestuur de correspondentie der vereniging. Van uitgaande stukken
worden afschriften gehouden en de ingekomen stukken bewaard. Hij houdt het in artikel 4.5 van
de statuten genoemde register bij. Hij zorgt voor de bekendmakingen en heeft het beheer over
het archief.

6.3.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij ziet toe op de inning van alle aan
de vereniging toekomende bedragen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. De
penningmeester is verplicht de in artikel 13.2 van de statuten vermelde aantekeningen te
houden. Hij legt daarover in de algemene vergadering verantwoording af. Hij zal alle benodigde
gegevens en bescheiden ter beschikking stellen van de in artikel 13.4 van de statuten
genoemde accountant en/of kascommissie.
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6.4.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de niet in de statuten omschreven
commissies. Leden kunnen aan het bestuur voorstellen doen voor de opvolging van aftredende
commissieleden.

6.5.

Voor de bestuursvergaderingen wordt door de voorzitter en secretaris een agenda opgemaakt,
die tijdig in bezit van de bestuursleden moet zijn. De overige bestuursleden kunnen tot vijf
dagen voor de vergadering onderwerpen ter bespreking en/of behandeling voorstellen die
alsnog aan de agenda kunnen worden toegevoegd.

