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 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Golf- en Countryclub “Geijsteren”, hierna  
te noemen: “de Vereniging”.  
 
Toelating leden  
Artikel 1  

1. Aanmelding tot of aanvrage voor een lidmaatschap van de Golf- en Countryclub 
“Geijsteren” geschiedt bij de secretaris. 

2. Omtrent toelating als lid wordt beslist door het Bestuur zulks met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 5 van de Statuten en Artikel 1a van dit Huishoudelijk reglement  

3. Het bestuur is gerechtigd om naast het gestelde in artikel 5 lid 4, 5 en 6 van de Statu-
ten bepaalde eisen te stellen aan het buitenlid, country lid en bijzonder lid; bijvoor-
beeld ten aanzien van de maximale speelfrequentie.  

4. Waar in dit Huishoudelijk Reglement wordt gespreken over leden worden – tenzij uit-
drukkelijk anders wordt bepaald – daaronder verstaan de gewone leden, de jeugd le-
den, de buitenleden, de country leden en de bijzondere leden, terwijl onder lid wordt 
verstaan het enkelvoud van leden in vorenbedoelde betekenis.  

5. Onder stemgerechtigde leden worden in dit Huishoudelijk Reglement verstaan de 
gewone leden.  

 
Onder de gewone leden zijn ook de volgende 2 categorieën opgenomen:  
5a. Jaarleden 
Bij aanmelding heeft men de keus om het entreegeld zowel voor vereniging als stich-
ting in 5 gelijke jaartermijnen te voldoen. Indien men van deze mogelijkheid gebruik 
maakt wordt men gewoon lid en verstrekt de stichting een tijdelijk deelnemers bewijs, 
waarvan de geldigheid, bij voortduring van het lidmaatschap telkens wordt verlengd. 
Het aldus als jaarlidmaatschap aan te duiden gewoon lidmaatschap leidt na volledige 
betaling van het entreegeld automatisch tot het verkrijgen van een definitief deelne-
mersbewijs af te geven door de Stichting.  
Het jaarlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en heeft te 
rekenen vanaf de eerste dag van de maand januari van het eerst volgende jaar een 
looptijd van 12 aaneengesloten maanden  
In uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het Bestuur, na goedkeuring van de 
Stichting, kan ook indien geen sprake is van 5 aaneengesloten perioden van 12 
maanden maar wel van 5 perioden van 12 maanden, een deelnemersbewijs verstrekt 
worden.  
5b. Bedrijfsleden  
Dit bedrijfslidmaatschap biedt aan een of meer vertegenwoordigers van rechtsperso-
nen, naast speelrecht voor een periode van 12 aaneengesloten maanden de moge-
lijkheid tot profilering van hun bedrijf op Golf- en Country Club “Geijsteren”.  
Daartoe wordt een aantal extra faciliteiten verleend zoals deelname aan de Busi-
nessclub, introductiemogelijkheid van derden, naamsvermelding op het bord in hal 
van het clubhuis en op de website.  
Het bedrijfslidmaatschap kan op iedere eerste dag van de maand ingaan en heeft te 
rekenen vanaf de eerste dag van de maand januari van het eerstvolgende jaar een 
looptijd van 12 aaneengesloten maanden en kan onbeperkt worden vernieuwd  
Bedrijfsleden zijn vrijgesteld van een eenmalige betaling voor deelnemersbewijs en 
inschrijfgeld maar betalen een jaarlijkse vergoeding aan de Stichting Openlucht Re-
creatie Noord-Limburg op grond waarvan hen een deelnemersbewijs wordt toege-
kend zolang het Bedrijfslidmaatschap voortduurt.  

Artikel 1a  
In artikel 5 van de Statuten worden ook “ Bijzondere leden” vermeld welke nader wor-
den omschreven in het Huishoudelijk reglement.  
Dit betreft de volgende categorieën:  
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1. Weekend leden  
Een weekend lidmaatschap geeft inhoudelijk dezelfde rechten en plichten als een 
gewoon lidmaatschap met dien verstande dat:  
- Hem/haar het speelrecht alleen toekomt:  

* van vrijdagmiddag 15.00 uur t/m zondagavond gedurende de zomertijd  
* van vrijdagmiddag 13.00 uur tot zondagavond in de wintertijd  
* op algemeen erkende feestdagen  

- Hem/haar een door het Bestuur te bepalen introductierecht voor een gereduceerde   

   greenfee toekomt  

- Hem/haar geen statutair stemrecht toekomt  
 

Het weekend lidmaatschap geeft het recht om deel te nemen aan alle wedstrijden die 
in de tijd vallen waarvoor speelrecht is verleend.  
Indien er wachttijden zijn is gebruik van de ballenspiraal pas toegestaan vanaf vrij-
dagmiddag 15.00 uur (’s winters 13.00 uur).  
De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt. Het weekend 
lidmaatschap kent geen spaarregeling voor het deelnemersbewijs.  
Het weekendlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en heeft 
te rekenen vanaf de eerste dag van de maand januari van het eerst volgende jaar 
een looptijd van 12 aaneengesloten maanden en kan onbeperkt worden vernieuwd.  

2. Twilight leden  
Een twilight lidmaatschap geeft inhoudelijk dezelfde rechten en plichten als een ge-
woon lidmaatschap met dien verstande dat:  
- Hem/haar het speelrecht alleen toekomt in de periode van  

* iedere middag vanaf 15.00 uur gedurende de zomertijd  
* iedere middag vanaf 13.00 uur gedurende de wintertijd  

- Hem/haar een door het Bestuur te bepalen introductierecht voor een gereduceerde 
greenfee toekomt  

- Hem/haar geen statutair stemrecht toekomt  
 

Het twilight lidmaatschap geeft het recht om deel te nemen aan alle wedstrijden die in 
de tijd vallen waarvoor speelrecht is verleend.  
Indien er wachttijden zijn is gebruik van de ballenspiraal pas toegestaan vanaf ‘s mid-
dags 15.00 uur (’s winters 13.00 uur).  
De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.  
Het twilight lidmaatschap kent geen spaarregeling voor het deelnemersbewijs.  
Het twilight lidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en heeft 
te rekenen vanaf de eerste dag van de maand januari van het eerst volgende jaar 
een looptijd van 12 aaneengesloten maanden en kan onbeperkt worden vernieuwd.  

 
Daarnaast kent de Golf- en Countryclub “Geijsteren” de “Vrienden van Geijsteren”. 
Voor startende golfers die nog niet direct lid van een golfclub willen worden, wordt een ken-
nismakingsarrangement aangeboden dat bestaat uit:  

 handicap registratie zodra een handicap van 54 of lager is behaald 

 vrij gebruik van oefenfaciliteiten (driving range, putting green, oefendriehoek en  

 pitch en putterrein)  

 mogelijkheid tot het nemen van golfles 

 spelen tegen gereduceerde tarieven in de baan na het verkrijgen van baanper-
missie door de pro  

 Mogelijkheid om 3 x met een mentor 9 holes te spelen 

 Zolang nog geen handicap (54) is behaald, spelen op de baan in de “stille uren” in 
overleg met de caddiemaster 
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Rechten van leden  
Artikel 2  
1. Alle leden hebben het recht van toegang tot de gebouwen van de Vereniging en andere 
inrichtingen van de Vereniging, voor zover deze kennelijk voor algemeen gebruik bestemd 
zijn en door het bestuur zijn opengesteld.  

2. Gewone leden, jeugdleden, buitenleden en bijzondere leden hebben het recht tot gebruik 
van de golfbaan, indien zij voldoen aan de bepalingen door het bestuur daaromtrent vastge-
steld.  

3. Een lid dat zich niet gedraagt volgens de bij onze golfvereniging geldende regels en eti-
quette kan onder andere het gebruik van de golfbaan en/of andere accommodaties worden 
ontzegd door of namens het bestuur.  

4. De onder lid 2 vermelde leden mogen het golfspel beoefenen en aan wedstrijden deelne-
men met inachtneming van dit Reglement en van aanwijzingen door terzake bevoegde 
commissies of personen.  

5. Alleen leden die Geijsteren als homecourse hebben kunnen in wedstrijdenverband na-
mens Geijsteren uitkomen. In speciale gevallen kan het bestuur hiervan ontheffing verlenen.  

6. Indien door of vanwege de Vereniging gelegenheid wordt gegeven tot het beoefenen van 
een andere tak van sport dan de golfsport, dan gelden de bepalingen van dit artikel zover 
toepasbaar.  

7. Het bestuur is bevoegd om, zodra hieraan behoefte ontstaat, voor de eventuele andere 
vormen van sportbeoefening afzonderlijke regels te stellen, die aan de eerstvolgende leden-
vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.  
 
Introductie en gastspelers  
Artikel 3  
1. Introductie geschiedt door inschrijving in het gastenboek en betaling van dagcontributie 
(greenfee).  
De introductie geeft toegang tot het Verenigingshuis, golfbaan en de voor de leden bestemde 
accommodaties.  
2. Introductie is – tenzij het bestuur in concrete gevallen anders bepaalt – toegestaan:  
a. door ieder meerderjarig lid van de Vereniging ; b. aan een persoon die lid is van een door 
de NGF erkende Nederlandse golfvereniging of daarmee gelijkgestelde buitenlandse golf-
vereniging of beschikt over een geldig golfvaardigheidsbewijs.  
3. Introductie kan door of namens het bestuur worden beëindigd of van beperkende bepa-
lingen worden voorzien.  

4. Gastspelers dienen lid te zijn van een bij de NGF aangesloten vereniging of van een 
daarmee gelijkgestelde buitenlandse vereniging en een handicap- of golfvaardigheidsbewijs 
kunnen tonen.  

5. Aan niet-ingezetenen kan gevraagd worden dat zij hun golfvaardigheid aantonen.  
 
Dagcontributie en tarieven  
Artikel 4  
1. Dagcontributie (greenfee) en tarieven worden vastgesteld door de algemene ledenverga-
dering. Het Bestuur doet terzake de nodige voorstellen.  

2. Indien de vaststelling van de dagcontributie en de tarieven niet kan worden uitgesteld tot 
de volgende algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd de tarieven tijdelijk vast te 
stellen.  
 
Bestuur 
Artikel 5  
1. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de secretaris belast met het gehele secreta-
riaatswerk der vereniging. Hij ondertekent alle stukken van de uitgaande correspondentie en 
is verplicht daarvan kopie te houden, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 7 van 
de Statuten.  
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2. Hij is belast met het toezicht op het administratieve personeel.  

3. Hij is belast met de administratieve voorbereidingen van elke vergadering. Van elke ver-
gadering maakt hij notulen, welke in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring en vast-
stelling dienen te worden voorgelegd.  

4. Aan zijn zorg is toevertrouwd het samenstellen van de ledenlijst en het beheer van het 
Verenigingsarchief.  

5. Ieder jaar stelt hij een jaarverslag samen, hetwelk voor einde maart aan het bestuur moet 
worden overgelegd.  
 
Artikel 6  
1. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de penningmeester belast met het  
daadwerkelijk beheer van de financiën van de vereniging.  
2. Hij heeft de zorg voor inning van alle inkomsten en het doen van betalingen.  
3. Van alle ontvangsten en uitgaven houdt hij geregeld boek en legt daarover jaarlijks onder  
overlegging van de (concept) jaarrekening (balans en de staat van baten en lasten met de toe-
lichting daarop) verantwoording af aan het bestuur.  
4  Hij heeft inzicht in de financiële huishouding van de commissies, die hem voor één oktober 
een begroting voor het komende jaar en in januari een financiële verantwoording van het af-
gelopen jaar ter goedkeuring aanbieden.  
5. Hij draagt er zorg voor, dat zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 november van enig jaar  
een ontwerp voor de begroting van het volgend jaar aan het bestuur ter beschikking komt. 
6. Hij geeft inzage in de kas, waarden, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
van de vereniging   zo dikwijls het bestuur of de algemene ledenvergadering dit wenselijk 
achten, aan een accountant die met de uitvoering van de controle is belast.  
7. Hij is verplicht de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar ge-
vraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden te tonen en de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging be-
schikbaar te stellen.  
8. De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering om al dan niet goedkeuring te 
verlenen aan de overgelegde balans en de staat van baten en lasten en om  al dan niet dé-
charge aan  het bestuur te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
 
Artikel 7  
De baancommissaris wordt door het bestuur benoemd. Bijgestaan door een baancommissie 
is deze belast met de zorg voor en de optimale bespeelbaarheid van de baan.  
De baancommissaris geeft leiding aan het baanpersoneel.  
 
De algemene ledenvergadering  
Artikel 8  
De door de secretaris aan te houden presentielijst wordt getekend door alle aanwezige 
stemgerechtigde leden.  
 

Commissies  
Artikel 9  
1. Met uitzondering van de Commissie van Beroep en de Kascommissie worden de leden  
van een commissie benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.  
De leden van de Kascommissie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.  Be-
noeming van commissieleden geschiedt uit de leden.  
2. Bij het besluit tot instellen van een commissie wordt de taak en de samenstelling alsmede  
de zittingsperiode van de leden schriftelijk vastgelegd.  
3. Commissieleden met uitzondering van de Kascommissieleden worden benoemd voor 
een periode van 4 jaar welke een maal met nog eens 4 jaar kan worden verlengd. In uit-
zonderingsgevallen kan het Bestuur een langere zittingsduur toestaan als dat in verband met 
continuïteit van de betreffende commissie van wezenlijk belang is.  
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 4.   Het bestuur wijst in overleg met de commissie een voorzitter aan, met uitzondering van     
de Commissie van beroep en de Kascommissie, aangezien die commissies zelf een voorzit-
ter aanwijzen.  
 
Artikel 10 
Alle commissies richten zich in hun handelen naar de meest recente regels van “the Royal 
and Ancient Golf Vereniging of St. Andrews” en naar terzake door bevoegde instanties uit-
gegeven richtlijnen en aanbevelingen 
 
Aansprakelijkheid  
Artikel 11  
1. Elk lid is aansprakelijk voor de door hem, zijn gezinsleden (niet-lid zijnde) of zijn introdu-
cés aan zaken van de Vereniging of van de Stichting Openluchtrecreatie Noord-Limburg of 
van aan de leden toegebrachte schade.  

2. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van leden of introdu-
cés voor welke schade dan ook, welke tengevolge van handelingen of nalatigheden in de 
Vereniging zijn ontstaan.  

3. Evenmin aanvaardt de Vereniging enige aansprakelijkheid voor gedragingen of tekortko-
mingen van minderjarige leden, ook al zou enig toezicht zijn uitgeoefend of in welke vorm 
dan ook onderricht aan dezen worden gegeven.  

4. Alle leden zijn gehouden zich te verzekeren tegen gevolgen van wettelijke aansprakelijk-
heid tijdens de beoefening van enige tak van sport binnen de Vereniging.  
Hiertoe kan het bestuur een collectieve verzekering aangaan in welk geval de daarvoor ver-
schuldigde premie ten laste van de leden wordt gebracht.  
5. Onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel is degene die plaatsruimte voor sportuitrus-
ting in gebruik heeft genomen op terreinen of gebouwen van de Vereniging, gehouden om 
zijn goederen tegen diefstal en brandschade te verzekeren.  
 
Vlag  
Artikel 12  
De vlag van de Vereniging, alsmede de badges en insignes worden bij besluit van de leden-
vergadering bepaald.  
 
Statutenwijziging  
Artikel 13  
Bij een statutenwijziging blijven alle bepalingen van het Huishoudelijk Reglement die niet in 
strijd zijn met de Statuten van kracht.  
 
Slotbepaling  
Artikel 14  
In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 

 
 
 
 
 

Geijsteren, 20 Juni 2016.  
 


