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HUISHOUDELIJK REGLEMENT GCC DE TONGELREEP 

 

Artikel 1  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 Clubhuiscommissie, 

de Technische Commissie, de Wedstrijd- en Regelcommissie, de Baancommissie en de 

Businesscommissie, 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 19 van de statuten van toepassing is. 

 

 

Artikel 2  Stemmen bij volmacht 

 

Een op de Algemene Ledenvergadering aanwezig lid kan slechts door ten hoogste drie niet 

aanwezige leden worden gemachtigd namens hen ter vergadering een stem uit te brengen. 

 

 

Artikel 3  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 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 4  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. 



 2 

 

 

Artikel 5  Afwijkende lidmaatschappen 

 

1. Country lid A:  

Country A leden zijn leden die minstens 5 jaar lid zijn en die om een medische reden, die 

aangetoond moet worden door een verklaring van een arts, of op grond van 

leeftijdsredenen nooit meer kunnen pelen. 

Voor deze leden vervalt het speelrecht met ingang van het kalenderjaar volgend op de 

datum van het verzoek. Het stemecht blijft voor deze leden behouden. Zij kunnen 

bovendien gebruik blijven maken van de driving range en putting green. Country A leden 

zijn een nader door de Algemene Vergadering te bepalen contributie verschuldigd, 

alsmede de reguliere barfee. 

 

2. Country lid B: Opschortingsregeling 

Country B leden zijn leden die om een medische reden die aangetoond moet worden door 

een verklaring van een arts, of die vanwege studie, uitzending naar het buitenland of 

anderszins, tijdelijk niet kunnen golfen. 

Voor een Country B lid vervalt tijdelijk, mits vóór een van de hierna te melden data 

aangevraagd, met ingang van 1 juli van het lopende kalenderjaar of 1 januari van het 

volgende kalenderjaar, het speelrecht. Alle andere rechten blijven behouden, mits de 

jaarlijkse contributie, zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, is 

voldaan.  

Indien sprake is van een Country B lidmaatschap dat ingaat per 1 januari is geen barfee 

verschuldigd. 

3.   

Artikel 6  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 middels een daar te vinden formulier worden gemeld. Na ontvangst zal het 

Bestuur de 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 7  Barfee 

 

Tegelijk met de betaling van de jaarlijks contributie is het lid een barfee ter hoogte van een 

door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld bedrag verschuldigd. 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 via betaling met de NGF lidmaatschapspas. Het niet 

bestede saldo van de jaarlijks verplicht barfee valt na 31 december toe aan de 

horecaondernemer waarmee de Vereniging een contract heeft. Er vindt geen restitutie plaats 

aan de leden. Deze regeling is eveneens van toepassing op leden die geschorst zijn, dan wel 

hun lidmaatschap hebben opgeschort op grond van de regelingen zoals genoemd in artikel 5 
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van dit reglement. Bedragen die gedurende het jaar door het lid zelf zijn bijgestort bovenop 

het jaarlijks verplicht gestelde bedrag blijven ook na 31 december ter beschikking van het lid.  

 

 

Artikel 8  Aannamebeleid 

 

De Vereniging kent het de volgende toetsingselementen bij het aannamebeleid van nieuwe 

leden: 

- Aantal opengevallen plaatsen door opzegging door of overlijden van leden; 

- Leeftijdsopbouw vereniging;  

- Voorrangsbeleid met betrekking tot familie;  

- Golfkwaliteiten; 

- Bereidheid om verenigingsactiviteiten te ontplooien. 

 

Het Bestuur heeft een aannamebeleid gedurende het gehele jaar, en hanteert daarvoor vanaf 

april instaptarieven, afgestemd op de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde 

jaarcontributie. 

 

 

Artikel 9  Wijziging huishoudelijk reglement 

 

Het huishoudelijk reglement kan alleen in de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid 

van stemmen worden gewijzigd. 

 

 

Vastgesteld ALV 27-11-2017 
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