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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Golfclub Flevoland
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2017.

VERENIGINGSEMBLEEM
Artikel 1.
Het verenigingsembleem (zie bijlage) heeft als basis 5 taps toelopende banen.
De banen staan symbool voor:
De fairway (lichtgroene baan), de rough (groene baan) en het feit dat de baan onder de
zeespiegel ligt (blauwe baan).
De banen eindigen in een witte golfbal, geplaatst midden in een rechthoek (blauw paars),
symbool voor het clubhuis.
Het geheel heeft een schelpvorm, symbool voor de zeebodem.
De naam Golfclub Flevoland, verwerkt boven de ‘schelp; geeft het totaal een heraldische
vorm.

LIDMAATSCHAP
Artikel 2.
De aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het indienen bij de
secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het formulier
bevat tenminste de volgende informatiepunten: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht,
geboortenaam, telefoonnummer, elektronisch adres, bank- of gironummer, lidmaatschap
andere c.q. voormalige golfclub en spelervaring. Bij aanvraag van een minderjarige moet het
formulier ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige. Het
lidmaatschap vangt aan na ontvangst van het inschrijfgeld en een jaarcontributie plus de
NGF-bijdrage.
Artikel 3.
Personen die lid zijn of worden, zijn verplicht het speelrecht af te nemen van de golfbaan met
accommodatie waarvoor de vereniging een gebruiksovereenkomst heeft gesloten. Een
uitzondering op deze regel vormen loyaltyleden, ambassadeursleden, countryleden en
ereleden.
Loyaltyleden nemen geen speelrecht af, hebben een lidmaatschap in combinatie met 6
greenfees. Ambassadeursleden zijn op grond van leeftijds- en speelrechtcriteria zoals
vastgesteld door Unigolf lid van de golfclub zonder speelrecht of greenfee-combinatie.
Countryleden betalen naast de jaarlijkse clubcontributie een bedrag aan het Golf Event
Center. Ereleden die slechts bij uitzondering wensen te spelen op deze golfbaan, hebben het
recht geen speelrecht af te nemen, maar de overige rechten en plichten van ereleden te
behouden. Alle bijzondere leden hebben recht op greenfees tegen een gereduceerd tarief en
kunnen gebruik maken van het recht om tegen gereduceerd tarief op de polderbanen en de
SGNL-banen te spelen. Indien er geen speelrecht meer wordt afgenomen dient dit schriftelijk
aan het bestuur te worden meegedeeld.

Artikel 4.
Het bestuur stelt de richtlijnen vast met betrekking tot benoeming van ereleden.
Artikel 5.
Ingeval leden lid worden en/of zijn van een andere bij de NGF als lid aangesloten golfclub zijn
zij verplicht daarvan aan de secretaris melding te doen en voorts op te geven welke
vereniging als homecourse moet worden aangemerkt.
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Artikel 6.
Bij leden die niet binnen een maand na dagtekening van de aanmaning hun contributienota
betalen, wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.
Artikel 7.
De leden ontvangen bij hun toetreden als lid een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk
reglement en eventuele relevante overeenkomsten, weergegeven op de voor alle leden
toegankelijke website, www.gcflevoland.nl.
Artikel 8.
Ieder lid heeft kennis genomen van het tuchtreglement Seksuele Intimidatie dat als addendum
onlosmakelijk deel uitmaakt van het huishoudelijk reglement en gedraagt zich hiernaar voor
zover van toepassing. Dit reglement is gepubliceerd op de voor alle leden toegankelijke
website, www.gcflevoland.nl

BESTUUR
Artikel 9
Het bestuur is verplicht alle wijzigingen de vereniging betreffende in het desbetreffende
handelsregister te doen inschrijven, waaronder begrepen wijzigingen in de persoon van de
bestuurders en de gevolmachtigden van het bestuur.
Artikel 10.
Indien de belangen van de Golfclub Flevoland ermede gediend zijn, kan het bestuur besluiten
elders de vereniging officieel te (laten) vertegenwoordigen. Het besluit tot afvaardiging wordt
in een bestuursoverleg na afweging van belangen genomen. De reis- en verblijfkosten kunnen
worden vergoed na het indienen van een nota waarop het aantal gereden kilometers dan wel
de openbaarvervoerskosten en de maaltijdkosten zijn vermeld. Het bestuur stelt jaarlijks een
maximum bedrag vast voor de vergoeding per gereden kilometer en voor een middag- en/of
avondmaaltijd.
Artikel 11.
Het bestuur kan voor de voorbereiding en uitvoering van specifieke taken een of meerdere
commissies instellen. De benoeming van elk commissielid vindt plaats door het bestuur. De
onderlinge taakverdeling vindt binnen de commissie plaats. Het bestuur stelt voor elke
commissie een commissiereglement op met daarin opgenomen het doel van de commissie,
de taken, de bevoegdheden en de wijze waarop de commissie communiceert met het bestuur,
de leden, en voor zover relevant met (het management/personeel van) het Golf Event Center.
Artikel 12.
De vereniging stelt informatie beschikbaar aan leden en niet-leden onder meer via een
website.

VERGADERINGEN
Artikel 13.
Voorstellen als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten moeten tenminste tien dagen voor
de vergadering ter kennis van het bestuur zijn gebracht bij een door vijf leden ondertekend
schrijven.
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STEMMEN
Artikel 14.
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst
bijgehouden. Aan stemmingen kunnen slechts diegenen deelnemen die de presentielijst
hebben getekend met inachtneming van hetgeen in artikel 15 van de statuten is bepaald.
Artikel 15.
Bij schriftelijke stemming tijdens de algemene ledenvergadering wijst het bestuur een
stembureau van drie personen aan uit de aanwezige leden. Dit stembureau beslist over de
uitvoering van de stemming.

KLACHTEN, GESCHILLEN, BEROEPSZAKEN
Artikel 16.
1. Alle klachten, geschillen en beroepszaken, van welke aard ook moeten schriftelijk bij de
secretaris van de vereniging worden ingediend.
2. De klachtenafhandeling verloopt zoveel mogelijk overeenkomstig de richtlijnen zoals
beschreven in het Vademecum van de NGF waarbij voor "de commissie" moet worden
gelezen "het bestuur".
3. Beroepszaken worden afgehandeld volgens het reglement "Commissie van Beroep
Golfclub Flevoland".

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17.
Wijzigingen en aanvullingen op het huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door:
a) Het bestuur;
b) Tien stemgerechtigde leden met inachtneming van artikel 13 van dit reglement.
Artikel 18.
Voorstellen, als bedoeld in artikel 17 van dit reglement worden behandeld in een algemene
ledenvergadering. Het besluit tot wijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 19.
In zaken waarin de wet, de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien beslist het
bestuur.

