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Huishoudelijk Reglement Vereniging Golfclub Welderen 

Artikel 1: Algemeen 
1.1 Het Huishoudelijk Reglement is, conform artikel 16 van de statuten, vastgesteld in de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 mei 1994, gewijzigd in de ALV van 12 maart 2013, 
in de ALV van 8 maart 2016 en laatstelijk gewijzigd in de ALV van 2 maart 2021. 

1.2 Daar waar het Huishoudelijk Reglement in strijd mocht zijn met de statuten, prevaleren de 
bepalingen in de statuten. 

Artikel 2: Rechtsverhouding Vereniging - Exploitatiemij. Welderen B.V. 
2.1 Ieder lid van de Vereniging Golfclub Welderen, hierna te noemen: de vereniging, wordt 

bekend geacht met het feit dat de vereniging een Gebruiks-/speelrecht overeenkomst heeft 
gesloten met Exploitatiemij. Welderen B.V., gevestigd te Elst (Gemeente Overbetuwe), 
hierna te noemen: de vennootschap. 

Artikel 3: Gedragsregels 
3.1 Het lid zijn of worden van de vereniging, dan wel deelneming aan de activiteiten van de 

vereniging impliceert dat men bekend is met en zich zal gedragen naar de bepalingen van de 
statuten, dit Huishoudelijk Reglement, algemene voorwaarden speelrechtovereenkomst 
(Reglement van rechten en plichten van de individuele speelgerechtigde op golfbaan 
Landgoed Welderen), de door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) voorgeschreven regels, 
de in artikel 2 genoemde overeenkomst en andere bepalingen, regelingen, voorschriften en 
aanwijzingen, welke door het bestuur en/of de vennootschap binnen de haar toegemeten 
bevoegdheden worden vastgesteld. 

3.2 Op de golfbaan gedraagt men zich voorts volgens de golfetiquette. 

Artikel 4: Geldelijke bijdrage 
4.1 De contributie voor de leden van de vereniging wordt jaarlijks door de Algemene 

Ledenvergadering vastgesteld. 
4.2 De contributie voor aspirant jeugdleden bedraagt 1/3 (een derde) van de voor overige leden 

voor enig verenigingsjaar vastgestelde contributie. 
4.3 De contributie voor jeugdleden bedraagt 2/3 (twee derde) van de voor de overige leden voor 

enig verenigingsjaar vastgestelde contributie. 
4.4 In de contributie is opgenomen de bijdrage voor de NGF. 
4.5 De vennootschap zal, daartoe door de vereniging gemachtigd, de door de leden aan de 

vereniging verschuldigde contributie innen. De vereniging zal haar leden verplichten de 
contributie te voldoen aan de vennootschap op de door de vennootschap aangegeven 
wijze(n) van betaling. Indien enig lid in gebreke blijft met de voldoening van zijn financiële 
verplichtingen jegens de vereniging, is het bestuur gerechtigd de vordering op het 
betreffende lid ter incasso uit handen te geven en komen alle daarop vallende gerechtelijke 
en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke blijvende lid. 

4.6 Voldoet een lid na ingebrekestelling de verschuldigde contributie niet, dan kan het bestuur 
overgaan tot opzegging op voet van artikel 6 van de statuten; ook in dat geval blijft de 
contributie over het lopende jaar onverminderd verschuldigd. 

4.7 Het bestuur der vereniging is gerechtigd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de contributie te verlenen aan leden. 

Artikel 5: Stemprocedure 
5.1 Het bestuur benoemt, wanneer dat wenselijk wordt geacht, in de Algemene 

Ledenvergadering een stembureau. Dit bureau handelt overeenkomstig de instructie van de 
voorzitter der vergadering en is slechts aan hem verantwoording schuldig. 
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5.2 Van onwaarde zijn: 
 a. blanco stembriefjes; 
 b. stembriefjes, welke een persoon niet duidelijk aanwijzen dan wel een niet-verkiesbaar 

persoon aanwijzen; 
 c. stembriefjes, welke meer namen bevatten dan het aantal te verkiezen personen; 
 d. ondertekende dan wel anderszins persoonlijk gewaarmerkte stembriefjes; 
 e. alle overige stembriefjes die door het stembureau van onwaarde worden geacht. 
 Stemmen welke van onwaarde zijn worden als niet uitgebracht beschouwd. 

Artikel 6: Commissies 
6.1 Behoudens de in de statuten artikel 17 sub 2 genoemde commissies, kan het bestuur naar 

behoefte commissies instellen zoals een jeugdcommissie, nieuwe ledencommissie en 
verdere commissies, die het voor het doelmatig functioneren van de vereniging gewenst 
acht. 

6.2 De voorzitters van alle ingestelde commissies (behoudens de kascommissie) worden 
benoemd en ontslagen door het bestuur. 

6.3 Deze commissievoorzitters worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen 
maximaal tweemaal worden herbenoemd. In bijzondere gevallen, waarin het goede 
functioneren van een betreffende commissie daarom vraagt, zulks ter beoordeling van het 
bestuur, kan herbenoeming ook daarna voor een periode van maximaal twee jaar 
plaatsvinden. 

Artikel 7: Introductie 
7.1 Alle leden hebben het recht van introductie. 
7.2 Het introducerend lid dient de introducé in de baan te vergezellen en is persoonlijk 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de introducé en heeft de verplichting 
zijn introducé op de hoogte te stellen van de in artikel 3 van dit Huishoudelijk Reglement 
genoemde regels welke tevens op de introducé van toepassing zijn. 

Artikel 8: Voorstellen en klachten 
8.1 Voorstellen en klachten moeten worden ingediend bij een lid van het bestuur van de 

vereniging. Deze kan schriftelijke indiening verlangen alvorens het bestuur tot behandeling 
overgaat. 

Artikel 9: Interpretatie en onvoorzien 
9.1 Het bestuur is belast met de interpretatie van de statuten en het Huishoudelijk Reglement 

en beslist in alle gevallen, waarin noch statuten noch Huishoudelijk Reglement voorzien. 
Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn met de statuten of het Huishoudelijk Reglement 
noch met de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van dit Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheden 
10.1 Erfstellingen kunnen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 
10.2 De vereniging is op generlei wijze, op welke grond dan ook, aansprakelijk voor enige schade 

die een lid of introducé door welke oorzaak dan ook lijdt hetzij in de uitoefening van zijn 
rechten als lid c.q. introducé, hetzij in de uitoefening van zijn speelrechten op het complex 
of gebruik van de accommodatie hetzij in enigerlei andere hoedanigheid of relatie staande 
jegens de vereniging. 

10.3 Een introducerend lid vrijwaart de vereniging voor iedere aanspraak of vordering van zijn 
introducé jegens de vereniging. 
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