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INLEIDING
Het huishoudelijk reglement is een samenstel van en richtlijnen, in aanvulling op de wet en
de statuten.
In het deel ALGEMEEN van dit huishoudelijk reglement zijn in ieder geval regels opgenomen
met betrekking tot die onderwerpen ten aanzien waarvan de statuten bepalen dat een
regeling bij huishoudelijk reglement zal worden gegeven. In de statuten zijn deze
onderwerpen dus beperkt geregeld; de nadere invulling wordt in dit reglement beschreven.
Nadere regels die niet vanuit de statuten zijn bepaald, zijn opgenomen in het deel OVERIGE
AANGELEGENHEDEN. Dit betreffen voornamelijk administratieve en procedurele
beschrijvingen.
Voor alles beschreven in dit huishoudelijk reglement geldt dat dit niet strijdig mag zijn met
de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het
huishoudelijk reglement.

ALGEMEEN
1. DOEL
In artikel 2 van de statuten zijn bepalingen omtrent ‘doel’.
In artikel 2.2 is vastgelegd, dat de Golfvereniging Het Caves tracht het doel te bereiken door
lesprogramma’s op te stellen, toernooien te organiseren en clinics te geven.
De Golfvereniging Het Caves en haar leden maken bij de uitoefening van hun activiteiten
gebruik van de faciliteiten van Golf en Recreatiepark ’t Caves.
In dat verband zijn ook de verantwoordelijkheden voor het geven van lessen en het
organiseren van clinics bij het park belegd. In overleg tussen park en vereniging kan wel
sprake zijn van activiteiten door de vereniging.
Het organiseren van zogenoemde regelavonden is hiervan een voorbeeld.

2. LIDMAATSCHAP
In artikel 4 van de statuten zijn bepalingen omtrent ‘lidmaatschap’ opgenomen: leden,
toelating, schorsing en einde lidmaatschap worden beschreven.
2.1 VERKRIJGEN LIDMAATSCHAP
De Golfvereniging Het Caves en haar leden maken bij de uitoefening van hun activiteiten
gebruik van de faciliteiten van Golf en Recreatiepark ’t Caves. Het verkrijgen van het
lidmaatschap van de vereniging is -behoudens het zogenoemde B-lidmaatschap van de
golfbaan- derhalve één op één verbonden aan het verkrijgen van het lidmaatschap van de
golfbaan.
Uit hoofde van artikel 4.2 is het aan het bestuur van de vereniging voorbehouden leden toe
te laten. Aangezien de aanvraag voor het verenigingslidmaatschap gekoppeld is aan de
aanvraag van het lidmaatschap van de baan en beide administratief worden afgehandeld
door het park, zal het park verenigingsleden uitsluitend voorwaardelijk kunnen accepteren.
Voorwaardelijk geaccepteerde leden zullen per direct aan de secretaris van het bestuur
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worden gemeld en het bestuur zal binnen 14 dagen een uitspraak doen over de toelating.
Indien deze termijn wordt overschreden, is automatisch sprake van het accepteren als lid.
2.2 SCHORSING EN ONTZETTING
In artikel 6.4. en 6.5. van de statuten zijn de gronden voor schorsing en ontzetting van een lid
vastgelegd.
In aanvulling hierop geldt dat handelingen of gedragingen die het belang van de
Nederlandse Golf Federatie in ernstige mate schaden, eveneens grond voor schorsing en/of
ontzegging zijn.
De in de statuten genoemde eis dat het bestuur het betrokken lid ten spoedigste in kennis
stelt van het besluit, met opgave van redenen, geldt eveneens voor een schorsing.
Zowel bij ontzetting als schorsing dient sprake te zijn van tenminste één schriftelijke
waarschuwing vooraf.
2.3 WEDERZIJDSE OVERNAME ONTZETTING EN SCHORSING
Gelet op de koppeling tussen lidmaatschap van de vereniging en de golfbaan, is met het park
overeengekomen dat maatregelen inzake acceptatie van de lidmaatschapsaanvraag,
schorsing en ontzetting door de vereniging onverkort worden overgenomen door Golf en
Recreatiepark ’t Caves. Ditzelfde geldt voor sancties (zie onderdeel 8 van dit huishoudelijk
reglement)
Tevens geldt dat alle maatregelen die het park neemt jegens individuele leden van de
vereniging en die leiden tot inperking van het speelrecht door de vereniging één op één
worden overgenomen.

3. GELDMIDDELEN
In artikel 8 van de statuten zijn bepalingen omtrent ‘geldmiddelen’ opgenomen.
Het in dit artikel genoemde bedrag heeft uitsluitend betrekking op de verenigingscontributie.
Het door het bestuur ingevolge de statuten aan de algemene vergadering voorgelegde
voorstel voor de hoogte van de contributie is gebaseerd op de begroting van het boekjaar
waarvoor de contributie zal worden vastgesteld.
De vastgestelde contributie geldt voor de leden.
De vergoeding voor het lidmaatschap van de golfbaan van Golf- en Recreatiepark ’t Caves
wordt door het park vastgesteld.

4. COMMISSIES
In de artikelen 15.2 t/m 15.5 van de statuten zijn bepalingen omtrent de Controle
Commissie opgenomen.
In aanvulling op de statuten is in dit reglement het volgende opgenomen:
• Leden van de Controle Commissie kunnen enkel leden van de vereniging zijn, die
beschikken over voldoende financiële kennis en expertise.
• De Controle Commissie heeft ten minste twee leden, die ter wille van de continuïteit
niet gelijktijdig aftreden. Bij een gelijktijdige benoeming wordt een rooster van
aftreden gemaakt.
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OVERIGE AANGELEGENHEDEN
5. OVERIGE COMMISSIES
In aanvulling op de statuten kunnen de volgende commissies kunnen worden ingesteld:
a. algemene commissies;
b. commissies voortvloeiend uit het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie.
Deze commissies voeren hun taken uit en oefenen hun bevoegdheden uit namens en
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Voor alle overige commissies geldt het volgende:
• De leden van deze commissies worden voor een periode van drie jaar door het
bestuur benoemd. Herbenoeming door het bestuur is onbeperkt mogelijk.
• De voorzitter wordt door het bestuur benoemd na overleg met de leden van de
commissie. Indien de voorzitter als eerste wordt benoemd, worden de leden
benoemd na overleg met de voorzitter.
• Commissies die voor de uitvoering van haar taak een beroep moeten doen op de
financiële middelen van de vereniging, stellen een begroting op, waaruit gemotiveerd
blijkt welke bedragen zij uit de algemene middelen van de vereniging menen nodig te
hebben, rekening houdend met de in het kader van de uitvoering van haar taak
eventueel te verkrijgen inkomsten. Deze begrotingen worden bij de penningmeester
jaarlijks vóór 1 oktober aangeboden.
• De begrotingen worden door het bestuur goedgekeurd dan wel na overleg met de
voorzitter van de betrokken commissie gewijzigd.
• De commissies zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige besteding van de ter
beschikking gestelde financiën. Zij leggen daarover jaarlijks vóór 1 februari schriftelijk
verantwoording af.
• De penningmeester heeft de bevoegdheid de kasstromen (al dan niet door de
Controle Commissie) te laten controleren.
• Commissies die namens de vereniging diensten verrichten ten behoeve van leden,
andere aan de vereniging verbonden personen of derden en voor de verleende
diensten worden betaald, dragen deze gelden, verminderd met de kosten, af aan de
vereniging.
5.1 ALGEMENE COMMISSIES
Op dit moment bestaat binnen de vereniging slechts één zogenoemde algemene commissie,
i.e. de Activiteitencommissie.
A. De Activiteitencommissie
• De commissie bestaat uit ten minste drie personen.
• De commissie organiseert verenigingswedstrijden en -evenementen voor leden, waar
•
•

in door de commissie te bepalen gevallen ook genodigden aan kunnen deelnemen.
Alle wedstrijden en evenementen zijn opgenomen in de Caves-wedstrijdkalender.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “NGF Golfregels en Amateurstatus
Regels“ (laatst verschenen editie en hierna aangeduid als “De Golfregels”), het EGA
5
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•

•
•

Handicap System (laatst verschenen EGA editie) en de van kracht zijnde Plaatselijke
Regels (“Local Rules”).
De commissie bepaalt voorafgaande aan de inschrijving wie aan een wedstrijd kan
deelnemen op grond van objectief gemaakt onderscheid, zoals:
a. geslacht;
b. het bezit van NGF-Baanpermissie, Clubhandicap 54 of EGA-Handicap;
c. handicapgrenzen
d. leeftijd.
De commissie heeft tevens ten doel de belangen van de jeugd in de leeftijd tot en
met 21 jaar te behartigen.
De commissie coördineert de communicatie met de leden, begunstigers en
aangesloten en de werving van adverteerders voor de clubuitingen.

5.2 COMMISSIES VOLGEND UIT LIDMAATSCHAP NGF
De uit het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie voortvloeiende commissies zijn:
a. De handicap- en regelcommissie
b. De NGF-coördinator
A. De handicap- en regelcommissie
• De handicap- en regelcommissie bestaat uit tenminste drie leden.
• De commissie is verantwoordelijk voor de vaststelling van de Exact Handicaps van de
•
•
•

leden volgens de regels van de NGF en het EGA Handicapsysteem.
De commissie draagt zorg voor de verbreiding en uitbreiding van de kennis van de
leden inzake golfregels en etiquette.
De commissie stelt in overeenstemming met het bestuur en in overleg met
vertegenwoordigers van het Golf- en Recratiepark ’t Caves de plaatselijke regels vast.
De commissie stelt voor de in de Caves-wedstrijdkalender genoemde activiteiten vast
of de baan voldoet aan de voorwaarden voor handicap conditions.

B. De NGF-coördinator
• Gelet op de omvang van de vereniging en de rolverdeling tussen park en vereniging, is
•
•

•

gekozen voor een NGF-coördinator.
De coördinator stelt in overeenstemming met het bestuur het beleid ter zake van de
NGF competitie op en is belast met de uitvoering daarvan.
De coördinator is belast met de samenstelling van het door het bestuur toegestane
aantal competitieteams, wijst de teamcaptains aan en maakt de overige voor een
goed verloop van de competitie noodzakelijke regelingen.
De coördinator organiseert de competitietraining.

6. VERGADERINGEN
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6.1 ALGEMENE VERGADERINGEN
Bij de algemene vergaderingen die in artikel 9 van de statuten zijn vermeld, zorgt de
secretaris, dat de leden die aanwezig zijn, bij binnenkomst een presentielijst tekenen.
In het geval van een schriftelijke of hoofdelijke mondelinge stemming, benoemt de
voorzitter een stembureau, bestaande uit drie van de in de vergadering aanwezige leden.
Het stembureau is in het geval van een schriftelijke stemming belast met het uitdelen van de
stembriefjes, het innemen van de stembriefjes na de stemming, het tellen van de
uitgebrachte stemmen en het rapporteren van de uitslag van de stemming aan de voorzitter.
Bij een hoofdelijke mondelinge stemming is het stembureau belast met de registratie van de
uitgebrachte stemmen.
Ongeacht de wijze van stemmen, er kan slechts over één onderwerp tegelijkertijd worden
gestemd.
6.2 OVERIGE VERGADERINGEN
Het bestuur en alle commissies regelen, voor zover statuten en reglement geen specifieke
regels daaromtrent geven, hun eigen werkwijze, waaronder hun vergaderingen. De
werkwijze van commissies wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

7 ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE REGELINGEN
7.1 BESTUUR, COMMISSIES EN SECRETARIAAT
Het bestuur en de commissies kunnen worden bijgestaan door een secretariaat, dat zijn
werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur.
Het secretariaat zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van de aan het bestuur ingevolge
het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie opgelegde taken ter zake van
registratie van de gegevens van de leden
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, geboortedata en geslacht
van de leden, en andere aan de vereniging verbonden personen worden ingeschreven,
evenals de datum van de aanvang van het lidmaatschap, dan wel contactgegevens en het
bereikte niveau van speelvaardigheid.
Het secretariaat draagt zorg, dat de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie een
registratie wordt bijgehouden gewaarborgd blijft.
7.2 VERSCHULDIGDE CONTRIBUTIES
De contributies worden voldaan door de afdracht voor het lidmaatschap van de golfbaan van
het Golf- en Recreatiepark ’t Caves. Het park draagt zorg voor de afdracht aan de vereniging.
7.3 OVERIGE FINANCIELE VERPLICHTINGEN
Voor wedstrijden, kan door de organiserende commissie een inschrijfgeld worden
vastgesteld ter bestrijding van de kosten verbonden aan het houden en organiseren
van de wedstrijden.
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8. BEVOEGDHEID TOT HET OPLEGGEN VAN SANCTIES
De aan het bestuur toekomende bevoegdheid tot het opleggen van sancties, wordt
uitgeoefend als een discretionaire bevoegdheid.
Deze bevoegdheid geldt uitsluitend voor overtredingen, die niet reeds vallen onder een
strafbepaling van de Golfregels.
Procedures voor strafoplegging door het bestuur vangen aan met een ontvangen
schriftelijke rapportage of worden op grond van eigen waarneming door het bestuur zelf
geïnitieerd .
Een kopie van de schriftelijke rapportage wordt aan de overtreder ter hand gesteld.
Indien het bestuur oordeelt, dat het opleggen van enigerlei sanctie behoort te worden
overwogen, wordt het betrokken lid gehoord, eventueel in het bijzijn van de voorzitter van
de commissie die de zaak aanhangig heeft gemaakt.
Indien naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk of gewenst, wordt ook degene die de
overtreding heeft geconstateerd, in tegenwoordigheid van de overtreder, gehoord. Het
bestuur wordt tijdens het horen vertegenwoordigd door ten minste twee en ten hoogste
drie bestuurders.
Na het horen besluit het bestuur na beraad binnen twee dagen of, gelet op de aard en de
ernst van de overtreding, een sanctie zal worden opgelegd. De opgelegde sanctie en de
motivering van de sanctie worden de overtreder schriftelijk medegedeeld met de
vermelding dat beroep mogelijk is.
De volgende sancties kunnen worden opgelegd:
• uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten kan
door het bestuur worden opgelegd voor een periode van maximaal 6 maanden;
• in geval van recidive binnen 6 weken, kan deze uitsluiting tot 10 maanden worden
uitgebreid
Het beroep tegen sancties wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat binnen een maand
na verzending of ter hand stelling van het sanctiebesluit. Het secretariaat zendt het beroep
onverwijld aan het bestuur.
Van de oplegging van sancties wordt door het bestuur aantekening gehouden in een register,
dat niet openbaar is en dat slechts kan worden ingezien door het bestuur.

9. COMMUNICATIE
De vereniging geeft een nieuwsbrief uit en/of houdt een website in stand. In alle gevallen
waarin de wet, de statuten of het huishoudelijke reglement vereisen dat een document,
besluit of mededeling bekend wordt gemaakt, is publicatie op de website voldoende.

10. SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT
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10.1 INLEIDING EN IMPLEMENTATIE SI-REGLEMENT
In de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden, en
dus ook de NGF, zich gecommitteerd aan de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele
intimidatie (SI) in de sport’ en een intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van
beleid tegen SI in de sport. Onder SI wordt verstaan: enige vorm van ongewenst, verbaal,
non- verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding), dat als doel of gevolg
heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Onder SI zijn mede begrepen de in de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: misdrijven
tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.
De NGF heeft op basis van bovenstaande het zogenaamde SI-Reglement (tuchtreglement
Seksuele Intimidatie) opgesteld, dat op 23 november 2013 in haar huidige vorm tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de NGF is goedgekeurd. In het verlengde hiervan is in de
Algemene Vergadering van onze vereniging van 22 maart 2018 het SI-Reglement
goedgekeurd en van toepassing verklaard op alle leden.
10.2 GEDRAGSCODE
Binnen onze Vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote
onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om deze positieve sportsfeer
vast te houden is een ‘Gedragscode van Golfvereniging het Caves.´ ontwikkeld. De
gedragscode bestaat uit de (meer algemene) ‘Omgangsregels’ en onze ‘Etiquette’.
10.2.1 OMGANGSREGELS
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt

mee binnen de vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens
mee.
10.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13.
Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die
zich niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
Overtreding van deze Omgangsregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van
deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en schorsing van het
lidmaatschap van de club.
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10.2.2 ETIQUETTE

Bij Golfvereniging Het Caves houden we met onze kleding en ons gedrag rekening met
andere leden en gasten. We dragen golfkleding waarin we ons prettig voelen en waarmee we
anderen niet in verlegenheid brengen; ook bij het swingen en putten geen ongewenste
inkijk.
We zorgen ervoor dat onze golfschoenen geen beschadigingen kunnen veroorzaken en
schoon zijn voor we naar binnen gaan.
Overtreding van deze regels kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van
deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en schorsing van het
lidmaatschap van de club.

11. SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Het
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