
 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN GOLFCLUB OOKMEER 
 

 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 
De baan en de accommodatie zijn openbaar, met inachtneming van de artikelen 2 en 3 van dit 
huishoudelijk reglement, voor leden aan wie de toegang tot de baan en de accommodatie door het 
bestuur niet is ontzegd. 
Tevens geldt deze openbaarheid van de baan voor niet-leden die in het bezit zijn van een dagkaart 
(greenfee), aangeschaft tegen het geldende tarief. Gebruik van de overige accommodatie is openbaar.  

 
Artikel 2 
Het gebruik van de baan is slechts toegestaan indien men beschikt over voldoende kennis van de 
etiquette en de spelregels. Tevens moet voldoende spelvaardigheid aanwezig zijn, teneinde onnodige 
vernielingen aan de baan en oponthoud in de baan te voorkomen. Het baanreglement en (tijdelijke) 
local rules dienen te worden opgevolgd. Bovenstaande is ter beoordeling van bestuursleden en andere 
door het bestuur gemachtigden. 

 
Artikel 3 
Het golfspel wordt zowel in competitie- als in recreatieverband beoefend, conform de NGF-richtlijnen en 
(tijdelijke) local rules. 

 
Artikel 4 
Bij het verblijf op de baan dient de jaarkaart voor het lopende jaar of de dagkaart zichtbaar aan de tas 
te zijn bevestigd. Het bewijs van lidmaatschap dient op verzoek te kunnen worden getoond. 

 
Artikel 5 
Het toezicht op het juiste gebruik van de baan en accommodaties zal worden uitgeoefend door 
caddiemaster, marshal, baancommissieleden en overige bestuurders. Daarnaast dienen aanwijzingen 
van medewerkers Groenvoorziening van het Stadsdeel Osdorp te worden gevolgd.  

 
Artikel 6 
Leden kunnen al hun wensen/klachten inzake baan, clubhuis en/of andere voorzieningen indienen bij 
het bestuur. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 
Afspraken met de pachters van het clubhuis, inzake verenigingsactiviteiten, dienen via bestuursleden of 
met toestemming van bestuursleden van Golfclub Ookmeer te worden gemaakt. 
 
Artikel 7 
Het activiteitenschema van Golfclub Ookmeer bevat o.a. 

- éénmaal per vijf jaar een jaarfeest 
- per jaar een opening en sluiting van het zomerseizoen 
- tweemaal per jaar een bijeenkomst van commissieleden 
- jaarlijks een open dag voor bestuurders, commissieleden en vrijwilligers  
- regelmatig verschijnen van het Club-blad 
- zo mogelijk meedoen aan de jaarlijkse NGF-competitie voor C-verenigingen 



 
Artikel 8 
Het toezicht op het onderhoud van de baan wordt verricht door de leden van de Baancommissie, die 
daartoe regelmatig overleg pleegt met het Dagelijks Bestuur. 

 
Artikel 9 
Het vaststellen van en het toezicht op de wijzigingen van zowel clubhandicap als exact-handicap van 
leden gebeurt door de Regel- en Handicapcommissie. 
Deze commissie houdt eveneens toezicht op de juiste vermelding van de door de NGF vastgestelde 
regels en local rules. 

 
 

 LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 10 
Niet home-courseleden zijn diegenen die naast het lidmaatschap van Golfclub Ookmeer tevens lid zijn 
van een andere bij de NGF aangesloten vereniging, welke laatste vereniging als ‘home-course’ wordt 
aangehouden.  

 
Artikel 11 
Bedrijfsleden zijn niet gerechtigd tot het spelen in verenigingsverband van officiële wedstrijden van de 
NGF en Clubkampioenschappen. 

 
Artikel 12 
Donateurs hebben geen recht van spelen anders dan tegen betaling van het tarief van een dagkaart, 
maar zullen wel het Club-blad ontvangen. Ook adverteerders en sponsoren hebben geen ‘vrij’ recht van 
spelen. 
 
Artikel 13 
Greenfeespelers zijn gerechtigd tot het gebruik van de baan en van de accommodatie voor de duur van 
een volle dag, zolang de accommodatie en de baan zijn geopend. 

 
Artikel 14 
Aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging Golfclub Ookmeer geschiedt bij de 
ledenadministratie door het indienen van het daartoe strekkende formulier. Het lidmaatschap vangt aan 
op het moment dat de betaling door de penningmeester is ontvangen. 

 
Artikel 15 
Ingeval van een ledenstop, ingesteld door het bestuur, kunnen zij die de wens te kennen hebben 
gegeven lid te worden, geplaatst worden op een wachtlijst. 

 
 

BESTUUR 

 

Artikel 16 
Jaarlijks stelt het bestuur een rooster van aftreden op, waarbij men er naar streeft per jaar niet meer 
dan twee bestuursleden te vervangen. Ingeval een bestuurslid tussentijds voor zijn/haar functie 
bedankt, heeft het bestuur het recht de daardoor ontstane vakante taak tijdelijk te doen vervullen tot 
aan de eerstvolgende ledenvergadering, met inachtneming van artikel 12 sub 2 der statuten. 
 
Artikel 17 
Besluitvorming binnen het bestuur kan niet plaatsvinden indien meer dan twee bestuursleden afwezig 
zijn. 



 
Artikel 18 
Bij het staken der stemmen binnen het bestuur beslist de stem van de voorzitter. 
 
Artikel 19 
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit 
wensen. 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Artikel 20 
Bij de aanvang van iedere algemene ledenvergadering dient een presentielijst te worden aangelegd, 
waarop ieder aanwezig stemgerechtigd lid zich inschrijft. 
 
Artikel 21 
Bij schriftelijke stemming wordt gebruik gemaakt van een door de vergadering voor aanvang van de 
stemming gekozen stemcommissie, bestaande uit leden uit de vergadering welke geen zitting hebben in 
het bestuur. De stemcommissie organiseert en controleert de stemprocedure. 
 
Artikel 22 
Indien staande de vergadering door leden anders dan bestuursleden, voorstellen worden gedaan, 
moeten deze door minimaal tien leden worden gesteund, waarna het gedane voorstel tijdens de 
eerstvolgende ledenvergadering behandeld zal worden. 
 
Artikel 23 
De voorzitter heeft in de vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij  ieder 
agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen en/of te verdagen. 
 
 

CONTRIBUTIES 

 

Artikel 24 
Contributies dienen voor de eerste van de maand februari van het lopende jaar, te zijn voldaan. Bij niet 
tijdig voldoen van de contributie kan een incassoburo ingeschakeld worden. Leden zullen bij de te 
zenden betalingsherinnering hierop worden gewezen. 
 
 
AANSPRAKELIJKHEID 

 

Artikel 25 
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door leden en/of 
greenfeespelers. Leden en greenfeespelers zijn gehouden de door hen veroorzaakte schade aan 
eigendommen van de vereniging te vergoeden. 
 
Artikel 26 
Leden zijn opgenomen in een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de NGF. 
 
 
KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

 

Artikel 27 
Leden en greenfeespelers dienen zich te houden aan de algemene door de NGF voorgestelde richtlijnen 



inzake het kledinggedrag. Voor het toezicht hierop zullen o.a. caddiemaster en andere 
baantoezichthouders geïnstrueerd worden. 
 
Artikel 28 
Alle wedstrijden die door Golfclub Ookmeer worden georganiseerd, zowel op eigen, als op andere 
banen, vallen onder toezicht van de wedstrijdcommissie van Golfclub Ookmeer. 
Alle wedstrijden worden gespeeld onder voorwaarden als vastgelegd door de NGF en het 
wedstrijdreglement zoals vastgesteld door de wedstrijdcommissie van Golfclub Ookmeer en bekrachtigd 
door het bestuur. Voor data van uitgeschreven wedstrijden wordt verwezen naar de wedstrijdkalender 
welke jaarlijks wordt vastgesteld en aan alle leden wordt verstrekt. 
 
Artikel 29 
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, dat daarvoor 
verantwoording aflegt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 
 
 
 
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van Golfclub Ookmeer, d.d. 3 juni 2005. 


