A.G.V. Shell

April 2014 nr 186

Aangesloten bij de NGF
Clubnummer D-722
Tee-Time is het
informatiebulletin voor
A.G.V. Shell-leden

Redactie en lay-out:
Marion Schmidt-Boer
Met bijdrage van:
Henk de Wit
Willem Vermeij
Peter Burgman
Yvonne de Wit
Astrid de Haas

Masters

Next to the Tee box….

Het eerste van de 4 ‘Major’ toernooien, het Masters Tournament in Augusta, is
al gespeeld. En omdat dat altijd gebeurt als de rododendrons bloeien in April,
is het seizoen 2014 nu dan echt begonnen.
En hoewel we als AGV geen directe link hebben met de prof-toernooien, hebben velen van ons toch weer tot in de late uurtjes de televisie uitzendingen
bekeken. Het feit dat landgenoot Joost Luiten alle 4 dagen heeft kunnen meedoen, voegt voor mij toch weer wat toe aan zo’n toernooi. Jammer dat Joost,
door zo’n slechte dag op zaterdag, op zondag al binnen was voordat de TVuitzending goed en wel begonnen was. Daarom waren er nauwelijks beelden
van z’n super ronde op de laatste dag (beste van het veld!). Een 26 e plek was
het resultaat, geen slecht debuut lijkt me.

Deadline Tee-Time Nr.

Zelf kijk ik om meerdere redenen graag naar de professionals: ’t is toch fraai
om te zien hoe de deelnemers een fikse par-4 omtoveren tot een ‘wat lange’
par-3 en hoe een par-5 hole bijna bij voorbaat als een birdie-kans wordt gezien. Dit door de bijna onbehoorlijk lange drives die zonder schijnbare inspanning geslagen worden.
Maar ik kijk ook omdat zo’n drive wel eens heel hard recht in de bomen eindigt, en omdat ook daar iemand wel eens een 40cm putje mist. Ik zag zelfs
zo’n pro die niet met 1 slag uit de bunker kwam. Wat een herkenning. Heerlijk.

Redactieadres:
Nassaulaan 62
1213 BD Hilversum
telefoon: 035-6282250
e-mail: marionboer@planet.nl

Onze eigen serie ‘majors’ was toen al begonnen met een wedstrijd op Kleiburg, een stuk blijkbaar vergeten natuur in het havengebied onder Rotterdam.
Het aangename weer zorgde voor een prettige wedstrijd, zonder noodzaak
voor thermo-ondergoed en ijsmutsen. De geur van vers gras en ontluikend
groen werd zo nu en dan even verdreven door een petrochemisch odeurtje
(‘Geld” volgens de Shell-ers), maar dat mocht de pret niet drukken. Ook de
horeca deed goed z’n best. Zou wel eens een ‘blijvertje’ kunnen worden.

Secretariaat:
Willem Vermeij
e-mail:
Wim.Elly.Vermeij@hetnet.nl
Uw verslagen, reisverhalen,
overzichten, avonturen, roddels,
Kortom: uw kopij is van harte
welkom bij de redactie.

En ook een soort van traditie, de algemene ledenvergadering is ook weer geweest. Met het, ondanks een financieel goed verlopen 2013, vaststellen van
de verhoogde contributies voor 2014. En een oproep om, in plaats van de gebruikelijke incasso’s, dit jaar zelf het bedrag over te maken naar onze bankrekening. Het is fijn om te zien dat die oproep door de leden dan ook massaal
opgevolgd is, het maakt het leven voor penningmeester Lotte ook een stuk
makkelijker. Een tweede ledenvergadering, ingelast omdat op de 1 e onvoldoende leden aanwezig waren, heeft intussen geleid tot het aannemen van
nieuwe, versimpelde statuten voor de AGV.
Niets staat meer een mooi golfseizoen in de weg, lijkt ‘t. De wedstrijden zijn
gepland, de NGF pasjes uitgedeeld, de ZAC is losgebarsten.
Alle reden dus om, op weg naar jubileumjaar 2015, een seizoen lang veel plezier the hebben. Met ’t leukste spelletje dat er is.
Henk de Wit
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Van het secretariaat
Pieter Popma heeft zich opgegeven als nieuw lid en was al enkele keren aanwezig bij de ZAC.
Als er wijzigingen voordoen in u adres gegevens of als u lid word van een andere vereniging meld dit dan aan de
secretaris. wim.elly.vermeij@hetnet.nl
Dennis Roelofszen is vader geworden van een zoon. Van harte gefeliciteerd.

Misschien wat aan de late kant, maar men kan gratis kaartjes bestellen voor de Deloitte Ladies Open 23 -- 25 mei
as. op www.deloitteladiesopen.nl
De NGF bestaat 100 jaar en wie jarig is trakteert!

Tee-Time Nr.186
Pagina 2

Aan alle leden van A.G.V. S.H.E.L.L.
Zoals jullie ongetwijfeld weten bestaat onze vereniging dit jaar 24 jaar;
volgend jaar kunnen wij dus ons 25-jarig jubileum tegemoet zien.
Er moet natuurlijk wel een en ander georganiseerd worden om een leuke viering te kunnen bewerkstelligen. Voor
dat doel is er op de Algemene Leden Vergadering van
20 maart 2014 het voorstel gedaan een jubileumcommissie te vormen.
Ikzelf heb mij daarvoor direct aangemeld en inmiddels heb ik ook al een aantal ideeën in mijn hoofd, zoals golfwedstrijd, receptie, barbecue, golfdemo op STCA, alternatief golfspel, golf en fun voor niet golfende partners.
Graag wil ik van jullie weten wat jullie leuk vinden voor de viering (je hoeft niet te kiezen uit de ideeën die ik hiervoor genoemd heb, mag ook iets totaal anders zijn)en of jullie ook tijd vrij kunnen/willen maken om e.e.a. te helpen
organiseren.
Ik ben bereikbaar via e-mail: jubileumcommissie-agv@hotmail.com
Yvonne de Wit

Het gebruik van afstandsmeters in 2014

Afgelopen maand heeft de NGF besloten om afstandsmeters bij nationale wedstrijden en tijdens de competitie in
2014 toe te staan. Vanaf 1 januari zullen afstandsmeters ook bij onze club officieel toegestaan zijn bij wedstrijden,
qualifying rondjes en competities.
Hieronder de regel zoals hij vanaf 1 januari 2014 ook voor onze club geldt:

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens
een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel
zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is.
Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.
Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/'slope'/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag),
is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:
Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.
De speler is er voor verantwoordelijk dat hij een afstandsmeter gebruikt die aan bovenstaande eisen voldoet. Let er
dus op dat je bij lasers geen slope - edition gebruikt. Bij GPS - systemen is het ook van belang te controleren of het
instrument alleen afstand kan meten. Als een instrument een functie kent om advies te geven over de clubkeuze
dan mag een dergelijk instrument niet gebruikt worden als afstandsmeter. Daarom zijn smartphones uitgesloten,
want die beschikken per definitie over GPS-applicaties.
Verder is het zaak er op te letten dat andere spelers geen last hebben van het feit dat een afstandsmeter gebruikt
wordt. Zet dus het geluid van de meter uit, zodat er geen hinderlijke piepjes te horen zijn bij het resetten en geef
geen ongevraagde aanwijzingen aan de andere spelers over afstanden.

De Wedstrijdcommissie en Handicap en Regels Commissie.
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Vrijdag 28 maart, de eerste wedstrijd van dit seizoen, golfclub Kleiburg, Brielle.
Ik had van tevoren niet kunnen weten wat een rare dag dit zou worden……
Het weekend voordat we zouden gaan spelen was ik even aan het kijken hoelang ik er ongeveer over zou doen om
in Brielle te komen en ook mijn handicap maar even checken op de ANWB golf website.
Hcp 25.7? Hè? Dat moet een foutje zijn want ik was vorig jaar geëindigd op 27.7. Dat zag ik ook op de website. Na
een mailtje naar de ANWB kreeg ik te horen dat mijn handicap naar beneden was gecorrigeerd. Dat heb ik weer… Ik
wilde nooit een handicap, maar omdat ik vaak wedstrijden bij onze club speel heb ik dat eigenlijk vanzelf gekregen
en nu sta ik op 25.7. Grrrrrr, het komt me allemaal net effe te serieus over die 25.7. Nou ja, gewoon wegpuffen en
verder cricketen. (Diegenen die weleens met mij in de flight hebben gelopen weten dat ik er een aparte stijl op na
hou.)
Ik zit ’s ochtends bepakt en bezakt in mijn 500-tje krijg ik een oranje waarschuwingslampje te zien met de opmerking in de display: laat de versnellingsbak controleren. Nou lekker dan. De dealer gebeld en gezegd dat mijn auto
stuk was en ik die dag een afspraak heb en dus ook een auto nodig. Dat was geen enkel probleem, ik kreeg een
nieuwe auto mee, kon ik die meteen inrijden. (Kun je eigenlijk wel schakelen? Ja DUH….) Lalalala, dus ik met een
handgeschakelde bak op pad. Tom-tom uit mijn eigen auto mee, wie maakt mij wat. Het was alleen ruim 3 kwartier
later dan gepland voordat ik de grote auto- en spullenruil had uitgevoerd en ik de machtige Fiat Panda in zijn 1 zette
om op pad te gaan. Ik had nog anderhalf uur te gaan tot ik moest afslaan. Behoorlijk druk op de weg en door de
vele wegwerkzaamheden/omleidingen kon ik niet alleen maar afgaan op mijn TomTom. Ik moest dus ook goed de
borden in de gaten houden (Europoort, Europoort, Europoort) èn schakelen. Het bleek toch nog een soort van prestatie te zijn toen ik eenmaal om 11:00 uur het parkeerterrein op draaide. Mijn tee-time: 11:26 uur.
Dan maar geen koffie en niet inslaan (dat doe ik toch nooit, anders raak ik overtraind) en meteen door naar hole 1.
Leuke flightgenoten ook: Tiny en Henk (de voorzitter himself). We spreken met elkaar af dat we er een leuke en
ontspannen dag van gaan maken en Henk slaat met ons mee vanaf de rode tee. Gezellig !
Ik scoor op hole 1 al meteen een par, toen hadden eigenlijk alle alarmbellen al moeten gaan rinkelen. Normaal gesproken streep ik hole 1 weg en zeg dan: Ja, hole 1 is altijd om te oefenen….. Het ging die dag als een speer; de ene
bogey na de andere. En ook mijn flightgenoten gingen onwijs goed. Leuke baan, relaxte sfeer, lekker weer. De 1 e 9:
23 punten en de 2e 9: 18 punten. Die 41 punten bleken genoeg om de wedstrijd te winnen. En zo komt splinter door
de winter; Lekker relaxt op de bank gehangen en vooral niet aan golfen gedaan of gedacht.
Wij waren die dag de beste flight, vonden we zelf (Tiny 40 en Henk ook iets van 35 punten).
Oh ja, er zit ook een nadeeltje aan: mijn handicap staat inmiddels op 23.7…….
Maar ik mag deze mooie en originele trofee lekker een jaartje op mijn kast houden.
Daarna met een grote club blijven eten, was ook goed. Ik zeg: deze baan houden we erin!
Bedankt voor de organisatie Cock en Bert.
Groetjes, Astrid de Haas.
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Kleiburg 28 maart 2014
Wake-UP trofee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Naam:
Haas, Astrid de
Scholten, Tiny
Mooij, Willem
Vermeij, Elly
Trommelen, Erik
Wit, Henk de
Burgman, Peter
Dries, Ineke van den
Baardolf, Rob
Djojosepoetro, Haris
Driessen, Joke
Smits, Hans
Hulst, Cock van der
Elderen, Bert van
Velzen, Ger van
Duran, Ingrid
Sargeant, Richard
Kronemeijer - van derVelde, Richtje
Bodt, Duco
Leest, Harm van der
Veen, Ben in 't
Bakkum, Jaap
Vermeij, Willem
Scholten, Martin
Whincup, Chris
Gaans, Pauline van
Smit, André
Schoon, Lodi
Kronemeijer, Jisk
Schmidt - Boer, Marion
Duijvenboden, Hans van
Wit, Yvonne de
Baarslag, Han

CBA = 0
Stableford
41
40
36
35
34
34
33
31
31
31
30
30
30
30
29
28
28
27
27
27
27
27
26
25
25
25
23
23
18
17
17
13
4

Pin High
41
40
36
35
34
34
33
31
31
31
30
30
30
30
29
28
28
27
27
27
27
27
26
25
25
25
23
23
18
17
17
13
4

Beste Bruto Score
Trommelen, Erik
Dries, Ineke van den
Baardolf, Rob

84
91
91

Longest Heren:
Longest Dames:

Smits, Hans
Scholten, Tiny

Neary op 15:
Neary op 17:

Scholten, Tiny
Smits, Hans

Birdies:

Leest, Harm van der
Baardolf, Rob
Vermeij, Elly
Driessen, Joke
Duran, Ingrid
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Notulen ledenvergadering van de AGV S.H.E.L.L. donderdag 20 maart 2014
Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft aan wie er achter de bestuurs tafel zitten, we missen daarbij
de penningmeester Lotte Backus wegens ziekte. Als er straks vragen komen over de financiën dan proberen we daar
zo goed als mogelijk commentaar op te geven.
Verder zien jullie Peter Burgman die heeft de plaats ingenomen van Jan Snoeks namens de Reg. & Hcp. com.
De agenda zoals een ieder heeft gekregen word goedgekeurd, er zijn geen wijzigingen.
We proberen om +/- 20.00 uur een pauze te houden en dan is er koffie cq thee namens de AGV.
Mededelingen / ingekomen stukken.
We hebben op 01-01-2014 69 leden jullie hebben in de vorige Tee Time kunnen lezen wie de vereniging hebben
verlaten. Wat dat voor de D status van de vereniging inhoud komen later op terug (punt 9 van de agenda).
De NGF pasjes zijn binnen en worden in de pauze uitgedeeld.
We hebben afmeldingen voor deze vergadering ontvangen van; Chris Swan , Joke Driessen , Astrid de Haas, Ingrid
Duran , Haris Djojosepoetro , Rob Baardolf , Wilma Kampschoer , Elly Vermeij , Ger van Velzen , Erik Jan Scholten ,
Andre Smit , Dennis Roelofszen , Wim Balk , Bim Pannenborg , Jeroen Bolk , Fred v/d Steen , Ben in ‘tVeen , Chris
Whincup , Lotte Backus.
We hebben dit jaar geen automatische incasso meer, daar zijn extra kosten mee gemoeid en dat willen we niet. We
vragen de leden als er straks een mail komt om de contributie te betalen dat direct te doen ivm de verplichtingen die
we al hebben.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering, 21 maart 2013, worden goedgekeurd.
Verslag van de Kascommissie
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en stelt voor om het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2013.
Financieel jaaroverzicht 2013 en begroting 2014
Omdat Lotte, de penningmeester, er niet is geeft Henk toelichting ( zie slides) Er is een reserve van 1910 euro en
daar komen straks op terug.
Verder hebben we een eenmalige extra bijdrage, van 3500 euro, mogen ontvangen van Activia.
We hebben voor de ZAC avonden geen start tijden ingeleverd ondanks het leden verlies, dit hebben we gedaan daar
de leden die hebben opgezegd nagenoeg niet deelnamen aan deze avonden, en we verwachtten toch geen korting
in het contract met de Golfbaan Amsterdam Waterland. De wedstrijden hebben we lager begroot omdat we minder
deelnemers toelaten ( 40 ipv 45)
De NGF bijdrage van 16 euro wordt bij de contributie betaling verrekend voor de leden die elders lid zijn. De bijdrage worden 220 euro voor Stca en 280 euro voor niet Stca leden.
Jaarverslagen 2013 en plannen 2014
Wedstrijdcommissie
Mbugua verteld dat de wedstrijd com. weer een aantal interessante nieuwe banen heeft weten te
regelen. Nieuw is Golfbaan Kleiburg in Brielle en terug is Golfbaan Harderwold. De rest van de banen en de data’s
zijn terug te vinden op de site. De ZAC avonden zullen weer worden ingevuld met de bekende onderwerpen en
is in handen van An Zac.
Dit jaar wordt er, als het mogelijk is, aan de spelers vrij gelaten van welke kleur Tee men start. Opgave vooraf
bij de wedstrijd leider. Ook mogen er dit jaar afstand meters gebruikt worden, volgens de NGF regels, maar de
wedstrijdcommissie bepaald!
Hcp & regel commissie
Peter verteld namens de hcp.com. dat er voor een aantal leden weer een einde jaarcorrectie heeft plaats gevonden, en dat alles te zien is op de site. Verder hebben we Richard Sargeant bereid gevonden om de open
plek, die was ontstaan, om deze in te nemen. Peter neemt plaats in het bestuur.
Trainingscommissie
Liesbeth verteld dat de nieuwe lessen reeds zijn begonnen en hopen dat de nieuwe lessers , 4, snel hun baan
permissie krijgen en met ons op de “grote” baan kunnen. Vorig jaar hadden we 7 nieuwe waarvan er 6 baanpermissie hebben gekregen
Verder heeft de Golfschool een nieuwe pro Peter is vertrokken naar Naarderbos.
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Tee Time
Ook dit jaar gaat Marion de Tee Time verzorgen, dat kan ze niet alleen dus ze verwacht dit jaar veel input van
de leden dat mogen ook andere golfverhalen zijn dat alleen het verslag van de winnaar van een van de wedstrijden.
Arbo Zaken
Er zijn geen schokkende dingen te melden, we hebben een veilig jaar achter de rug, maar de schuilhutten met
bliksemafleiding blijft onze aandacht houden.
Website
De website wordt opgefrist en onderhanden genomen door Peter.
Wel en Wee
Ria gaat door met de Wel en Wee, dus als men hoort wie een kaartje of ander attentie nodig heeft laat het haar
weten
Pauze
Verkiezing bestuur en kascommissie
Volgens schema zijn aftredend de voorzitter – de trainingcommissaris en wedstrijd commissaris, zijn stellen zich allemaal herkiesbaar en we hebben geen tegen kandidaten, dus allen zijn herkozen.
Bij de kascommissie blijft Ger van Velzen en word Anneke Schelvis lid en Jisk Kronemeijer reserve.
D – status
Volgens de regels van de NGF verliezen clubs die onder de 100 leden hebben hun D status. We hebben diverse meldingen gedaan dat we onder de grens zijn gekomen. Maar hebben verder niets van de NGF gehoord.
Men, de NGF, is bezig met een studie over de status van A-B-C-en D leden en de rapportage word verwacht in mei
van dit jaar bij de ALV van de NGF de besluitvorming is daar onzeker maar wij zeggen de D status niet zelf op.
Statuten &Huishoudelijk reglement
Henk verteld wat er de afgelopen periode gebeurd is, we hebben de reglementen wat aangepast en vereenvoudigd
omdat we niet meer deel uitmaken van de ASV SHELL. We moeten nav de nieuwe ontwikkelingen deze door een
notaris goed laten keuren en vastleggen.
Martin heeft een paar vragen over art. 4.2 en art. 5 deze worden besproken en zo nodig aangepast.
Aangezien dat er onvoldoende leden aanwezig zijn kan er niet gestemd worden of men akkoord gaat met deze wijzigingen / aanpassingen. Een extra vergadering zal gehouden worden op een donderdag avond na afloop van de ZAC
avond.
AGV Shell 2015
Ook voor volgend jaar zullen we weer een aanvraag doen bij Activia, en moet duidelijk worden omschreven, de bijdrage is afhankelijk van het ledenaantal STCA/SPTR. Er is nog geen reductie op de bijdrage aangekondigd.
Volgend Jaar bestaat de AGV SHELL, op 16 mei, 25 jaar dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en dat willen we gaan vieren en dat willen we met jullie organiseren. Wij vragen leden zich aan te melden voor een jubileum
commissie! Yvonne de Wit meldt zich direct aan, wie volgt?
Rondvraag
Martin bedankt het bestuur en de commissies voor de inzet van het afgelopen jaar en wenst hen succes met het
komende jaar!
Anneke na lang mailen reizen is de Jelle Kars trofee eindelijk boven water gekomen.
Om 20.45 wordt de vergadering afgesloten en is er voor alle aanwezigen nog een drankje op kosten van de club.
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STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE

AMSTERDAMSE GOLF VERENIGING S.H.E.L.L.
(laatste herziening: STATUTEN april 2014; Huishoudelijk Reglement april 2014)
STATUTEN VAN DE AMSTERDAMSE GOLF VERENIGING S.H.E.L.L.
Artikel 1

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

1. De vereniging is genaamd Amsterdamse Golf Vereniging S.H.E.L.L., hierna te noemen: de vereniging.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
4. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Amsterdam.

Artikel 2

Duur en oprichting

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De vereniging is opgericht op 16 mei1990.

Artikel 3

Doel

1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen en bevorderen van de golfsport in al zijn verschijningsvormen
en het op die manier bevorderen van het persoonlijk contact van medewerkers van de Shell Technology Centres
in Amsterdam en Rijswijk en van medewerkers die hun werkzaamheden voor het grootste deel uitvoeren in samenwerking met voorgenoemde bedrijven.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het scheppen van gelegenheid tot actieve beoefening van de golfsport volgens statuten en reglementen van
de Nederlandse Golf Federatie (de sportbond).
b. deel te nemen aan de door de sportbond georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
c. zelf wedstrijden op het gebied van de golfsport of andere vormen daarvan te organiseren;
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4

Lidmaatschap

1. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
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2. De vereniging hanteert twee categorieën lidmaatschappen:
a. Shell Technology Centre werknemers (Amsterdam en/of Rijswijk gebonden);
b. Anderen, leden die niet aan het hierboven genoemde criterium voldoen.

3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor
de vereniging het predikaat "ere-lid" of “lid van verdienste” verlenen. Deze voordracht moet gedragen worden
door ten minste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen,
een en ander op een door de sportbond aan te geven wijze.
Artikel 5

Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement)
2. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
Royement geschiedt schriftelijk door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
4. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is
bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze
bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in
de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen;
c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie.

Tee-Time Nr.186
Pagina 9

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de
redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

6. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van
toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4.
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Artikel 6

Rechten en verplichtingen

1. De vereniging en de sportbond kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de
sportbond niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een
voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen,
tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging en de sportbond kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de
sportbond uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
3. Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten
opzichte van het lid jegens de vereniging.
4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden
uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, alsmede de
van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging niet te schaden.
Artikel 7 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarigenatuurlijke personen die door de algemene vergadering uit
de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
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2. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden in de zin van door de Nederlandse Golf Federatie gehanteerde normen bij de golfsport, tenzij door de Nederlandse Golf Federatie dispensatie is verleend.
3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling
geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 8 Benoeming en ontslag bestuurders
1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van twee jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie
in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termijn aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.
Artikel 9

Bestuursbevoegdheid

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de
orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester te benoemen en de taken
en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren
door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
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2.

De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris
of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn
de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het
aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de sportbond vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de
stemming deel te nemen.
Artikel 11 Algemene ledenvergadering.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de
jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst
acht.

3. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van
ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van
een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden;
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5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
a. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 3.De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 12 Toegang en besluitvorming
1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
2. Ieder lid heeft één stem
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, mits 18 jaar of ouder.
Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de
personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken, beslist het lot.
8. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

Artikel 13

Besluiten van de algemene vergadering

1. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14

Leiden en notuleren van algemene vergaderingen
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1. De voorzitter - of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter – van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering.
Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt één der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen
worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de
eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 15 Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip
wordt mededeling gedaan in het clubblad. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze
akte bevoegd.
6. De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingenregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.
Artikel 16 Ontbinding en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van art.15 van overeenkomstige toepassing.
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen
met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie
vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
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2. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat
ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
3. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.

4. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de dan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van minstens twee vereffenaars.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de vereffenaars worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 17 Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering kan een bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap,
de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de accommodatie der vereniging en
alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met de statuten.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AMSTERDAMSE GOLF VERENIGING S.H.E.L.L.

Leden
Artikel 1
De leden genoemd in artikel 4 lid 2 van de Statuten worden onderscheiden in senior - en juniorleden. Seniorleden
zijn zij die de voor hen door de Nederlandse Golf Federatie gestelde leeftijdsgrens hebben bereikt. Juniorleden zijn
zij die vallen binnen de door de Nederlandse Golf Federatie bepaalde leeftijdsgrenzen.
Ballotagecommissie
Artikel 2
De vereniging kent een ballotagecommissie welke conform het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de Statuten is ingesteld. De ballotagecommissie bestaat uit 3 of meer leden van de vereniging, die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en geen deel uitmaken van het bestuur van de vereniging. De leden van de ballotagecommissie worden voor de
tijd van één jaar door het bestuur benoemd en zijn terstond herbenoembaar.
Het is de taak van de ballotagecommissie het bestuur te adviseren inzake het aannemen van leden, dan wel het beëindigen van lidmaatschappen.
Toelating en beëindiging lidmaatschap leden
Artikel 3
Aanvragen van aspirantleden kunnen door het bestuur voor advies worden doorgegeven aan de ballotagecommissie. De ballotagecommissie dient zich in het advies omtrent toelating van leden, respectievelijk het beëindigen van
lidmaatschappen te laten leiden door de overweging of het (aspirant)lid een bevorderende rol kan spelen, respectievelijk speelt in het functioneren van de A.G.V. S.H.E.L.L. De ballotagecommissie brengt aan het bestuur verslag uit
over haar bevindingen.
Donateurs
Artikel 4
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijk of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging
verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

Benoeming van ereleden en leden van verdienste
Artikel 5
1. Het voorstel een lid voor te dragen voor het erelidmaatschap kan zowel door het bestuur als door tenminste tien
leden schriftelijk worden ingediend voor behandeling tijdens de algemene vergadering. De definitieve voordracht geschiedt conform het gestelde in artikel 4 lid 4 van de Statuten.
2. De benoeming van leden van verdienste kan zowel op voordracht van het bestuur als van tenminste tien leden
geschieden, doch in geen geval zonder dat de voordracht heeft gestaan op de agenda der algemene vergadering,
waarin zij wordt behandeld, behoudens dispensatie door de algemene vergadering. De definitieve voordracht geschiedt conform het gestelde in artikel 4 lid 4 van de Statuten.
Tee-Time Nr.186
Pagina 16

Bestuur
Artikel 6
1. Alle bestuursleden worden in functie gekozen.
2. Een bestuurslid dat aan de beurt is om af te treden, kan zich als zodanig opnieuw kandidaat stellen en is terstond
herkiesbaar. Indien een aftredend bestuurslid zich niet opnieuw kandidaat stelt, kan het bestuur in zijn plaats een
kandidaat voorstellen, met dien verstande dat, als het een kandidaat betreft voor één der functies van commissaris,
dit gebeurt in overleg met desbetreffend commissie en de kandidaat bij voorkeur deel uitmaakt van die
commissie. Andere kandidaten moeten aan het bestuur worden opgegeven uiterlijk drie dagen voor de datum van de
algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde komt. Iedere opgave moet zijn ondertekend door de betrokken kandidaat en door tenminste tien stemgerechtigde leden.
3. Het aftreedschema als bedoeld in artikel 8 lid 1 der Statuten is bij de herziening van het Huishoudelijk Reglement
d.d. 17 april 2014 als volgt vastgesteld:
a. in even jaren: de voorzitter, de wedstrijd- en de trainingscommissaris
b. in oneven jaren: de secretaris, de penningmeester en de H&R – commissaris
Artikel 7
Het bestuur is bevoegd in een tussentijdse vacature voorlopig te voorzien door de bestuurskandidaat tot de eerstvolgende algemene vergadering in het bestuur te laten meewerken, mits er binnen twee weken nadat de naam van de
kandidaat ter kennis van de leden is gebracht geen tegenkandidaten aan het bestuur zijn opgegeven. Worden er wel
tijdig tegenkandidaten gesteld, dan moet in de vacature worden voorzien in een buitengewone algemene ledenvergadering. Zolang het aspirant-bestuurslid nog niet op een algemene vergadering is benoemd, kan hij de vereniging
niet vertegenwoordigen.
Artikel 8
Het bestuur is bevoegd en belast, behalve met en tot hetgeen in de Statuten is vermeld, met de uitvoering van de
besluiten van de algemene vergaderingen, alsmede om al zodanige maatregelen en besluiten te nemen en voorschriften uit te vaardigen, als waartoe het bevoegd wordt verklaard bij het Huishoudelijk Reglement en/of bij de besluiten van de algemene vergaderingen. Het bestuur is voor zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de
algemene vergadering.
Rekening en verantwoording
Artikel 9
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

2.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden en één
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

3.

De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn
aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

4.

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
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5.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de bescheiden van de vereniging te geven.

6.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt
het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te bewaren.

Financiën
Artikel 10
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd
tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën genoemd in Artikel 4 van de statuten worden
ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
Reglementen
Artikel 11
Naast het huishoudelijk reglement kent de vereniging nog het wedstrijdreglement en het handicapreglement. Deze
reglementen worden door de betreffende commissies onderhouden en beheerd. Wijziging in deze reglementen worden door de betreffende commissie aan het bestuur voorgelegd en bij instemming van het bestuur ter goedkeuring
aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Over deze reglementen wordt beslist bij gewone meerderheid van
stemmen.
Ledenvergaderingen
Artikel 12
Op verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden kunnen punten op de agenda van de jaarvergadering worden
geplaatst, mits het verzoek daartoe met een vermelding der te behandelen punten uiterlijk drie weken voor de vergadering door het bestuur zal zijn ontvangen.

Artikel 13
Indien de voorzitter van de ledenvergadering het in het belang der orde of ter bevordering van een goed verloop der
vergadering nodig acht, kan hij de spreektijd voor elke spreker die aan debatten deelneemt, verkorten.
Artikel 14
De voorzitter van de ledenvergadering kan steeds bepalen, dat aan niemand behalve aan degene die als voorsteller
of uit andere oorzaak met de toelichting van een voorstel is belast, meer dan tweemaal het woord over hetzelfde onderwerp zal worden verleend.
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Artikel 15
De voorzitter van de ledenvergadering is bevoegd de vergadering voor een door hem te bepalen tijd te schorsen,
wanneer één of meerdere aanwezigen zich niet aan zijn leiding onderwerpen of op andere wijze de orde van de vergadering in gevaar brengen.
Artikel 16
Voorstellen omtrent de orde, moties en dergelijke kunnen steeds ter vergadering worden ingediend door het bestuur
of door een lid, mits in het laatste geval ondersteund door nog tenminste vijf andere
leden. Over een motie tot sluiting van het debat, die slechts kan worden ingediend, nadat is voldaan aan het bepaalde in artikel 11 van dit reglement, wordt niet beraadslaagd, doch de voorzitter der ledenvergadering brengt haar onmiddellijk in stemming.
Kascommissie
Artikel 17
De jaarlijkse door de algemene vergadering te benoemen kascommissie, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de Statuten, bestaat uit leden die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
Wedstrijdcommissie
Artikel 18
De vereniging kent een wedstrijdcommissie welke conform het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de Statuten is ingesteld. De leden van de commissie worden benoemd voor de tijdsduur van één jaar en zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 19
De wedstrijdcommissie heeft tot taak:
vast te stellen hoe de vereniging bij wedstrijden tegen andere teamverenigingen zal zijn vertegenwoordigd, en in
samenhang daarmede maatregelen te treffen die dienstig kunnen zijn aan het behalen van een zo goed mogelijk
resultaat.
al datgene te verrichten, wat kan leiden tot opvoering van het spelpeil in het algemeen, daaronder het organiseren
van wedstrijden tussen de leden.
Handicap & Regel commissie
Artikel 20
De vereniging kent een handicapcommissie welke conform het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de Statuten is ingesteld. De handicapcommissie is samengesteld uit tenminste drie personen De leden van de commissie worden benoemd voor de tijdsduur van een jaar en zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 21
De handicapcommissie heeft tot taak de wedstrijdhandicap van de leden van de vereniging vast te stellen, aan de
hand van resultaten vermeld op baankaarten conform het EGA Handicap systeem alsmede het ondersteunen van de
commissies en leden op het gebied van regelvragen en -problemen.

Straffen
Artikel 22
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging
worden geschaad.
a. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met
de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de sportbond of waardoor de belangen van de
sportbond, dan wel van de golfsport in het algemeen worden geschaad.
2. In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
a. berisping;
b. schorsing;
c. royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
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3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van
het recht om in beroep te gaan.
4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
a. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een
brief met bericht van ontvangst met opgave de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

5. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
a. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.

Wijzigingen
Artikel 23
Wijzigingen en aanvullingen op het Huishoudelijk Reglement kunnen worden voorgesteld door:
a. het Bestuur;
b. tien stemgerechtigde leden, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 12 van dit reglement.
Artikel 24
Voorstellen als in artikel 23 van dit reglement bedoeld, worden behandeld in een algemene vergadering.
Het besluit tot wijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
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