HUISHOUDELIJK REGLEMENT GOLFCLUB DE HOOGE ROTTERDAMSCHE D.D. MEI 2022

DEFINITIES
ARTIKEL 1
De definities zoals opgenomen in artikel 1 van de statuten zijn van toepassing op dit
huishoudelijk reglement.
NAAM EN ZETEL VAN DE VERENIGING
ARTIKEL 2
De vereniging draagt de naam Golfclub De Hooge Rotterdamsche en zij is gevestigd te
Lansingerland. Zij heeft als homecourse Golfbaan De Hooge Rotterdamsche in exploitatie bij
Exploitatiemaatschappij De Hooge Rotterdamsche B.V.
DOEL
ARTIKEL 3
1. Het bestuur stelt, op voordracht van de wedstrijdcommissie, voor de aanvang van het
wedstrijdseizoen het wedstrijdprogramma vast. Dit programma wordt tijdig gepubliceerd.
2. Leden, die speelrecht bezitten kunnen deelnemen aan door de vereniging voor deze groepen
georganiseerde wedstrijden. Leden zonder passend speelrecht en registratieleden zijn gerechtigd
om tegen betaling van een greenfee deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde
wedstrijden. Het bestuur is bevoegd om van deze bepalingen af te wijken.
3. De wedstrijdcommissie stelt de inschrijvingsvoorwaarden voor de wedstrijden vast.
Deze zien onder meer op het aantal deelnemers, op het soort wedstrijd en op de
verlangde speelsterkte.
4. De wedstrijdcommissie heeft het recht om van de deelnemers aan wedstrijden inschrijfgelden te
vragen, alsmede om boetes op te leggen aan hen die niet (op tijd) verschijnen voor een
wedstrijd.
LEDEN
ARTIKEL 4
1. Indien een rechtspersoon lid van de vereniging is, zal deze voor de uitoefening van haar rechten
slechts permanent vertegenwoordigd kunnen worden door één (1) natuurlijk persoon.
2. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
a. leden die leden zijn in de zin van de wet:
I.
gewone leden:
- zij beoefenen de golfsport onder het stelsel van voorwaarden van de
rechten en de verplichtingen zoals geldend voor de vereniging;
- zij dienen in het bezit te zijn van een certificaat van aandeel of hebben
daarover de beschikking op grond van goedgekeurd tijdelijk gebruik;
- zij hebben de verplichting om een jaarkaart af te nemen en contributie
te betalen en zij hebben het recht om de algemene vergadering bij te
wonen en daarin het woord te voeren en te stemmen. Voorts mogen zij
deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en hebben zij
speelrecht op de golfbaan De Hooge Rotterdamsche;
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II.

ereleden:
- zij worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd tot ereleden wegens buitengewone aan de vereniging bewezen
diensten;
- zij beoefenen de golfsport onder het stelsel van voorwaarden van de
rechten en de verplichtingen zoals geldend voor de vereniging;
- zij dienen in het bezit van een certificaat te zijn of hebben daarover de
beschikking op grond van goedgekeurd tijdelijk gebruik;
- zolang zij willen spelen, hebben zij de verplichting om een jaarkaart af te
nemen en zij hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen
en daarin het woord te voeren en te stemmen. Voorts mogen zij
deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en hebben zij – mits in
het bezit van een jaarkaart – speelrecht op de golfbaan De Hooge
Rotterdamsche. Zij betalen geen contributie;
b. leden die geen leden zijn in de zin van de wet:
III.
jeugdleden:
- zij hebben de leeftijd van tweeëntwintig (22) jaar nog niet bereikt of
voldoen aan de voorwaarden, vastgesteld in gepubliceerde
bestuursbesluiten, om als jeugdleden te worden aangemerkt;
- zij hoeven niet in het bezit van een certificaat te zijn en ook niet daarover
op grond van goedgekeurd tijdelijk gebruik de beschikking te hebben;
- zij hebben de verplichting om contributie te betalen en zij hebben het
recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren. Voorts mogen zij deelnemen aan alle activiteiten van de
vereniging en hebben zij speelrecht op de golfbaan De Hooge
Rotterdamsche;
IV.
bedrijfsleden:
- zij voldoen aan de voorwaarden, vastgesteld door het bestuur, om als
bedrijfsleden te worden aangemerkt;
- zij spelen op basis van een certificaat gehouden door een rechtspersoon
tevens gewoon lid;
- zij hebben de verplichting om contributie te betalen en zij hebben het
recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het
woord te voeren. Voorts mogen zij deelnemen aan alle activiteiten van
de vereniging en hebben zij speelrecht op de golfbaan De Hooge
Rotterdamsche;
V.
abonnementhouders:
- zij voldoen aan de voorwaarden, vastgesteld in gepubliceerde
bestuursbesluiten, om als abonnementhouder te worden aangemerkt;
- zij hoeven niet in het bezit van een certificaat te zijn en ook niet daarover
op grond van goedgekeurd tijdelijk gebruik de beschikking te hebben;
- zij hebben de verplichting om contributie te betalen en zij hebben het
recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren. Voorts mogen zij deelnemen aan alle activiteiten van de
vereniging en hebben zij op basis van voorwaarden, vastgesteld door het
bestuur, speelrecht op de golfbaan De Hooge Rotterdamsche;
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VI.

registratieleden:
- zij zijn personen die de golfsport beoefenen en door de vereniging
mutaties in hun NGF-handicap willen laten registreren;
- zij hoeven niet in het bezit van een certificaat te zijn en ook niet daarover
op grond van goedgekeurd tijdelijk gebruik de beschikking te hebben;
- zij hebben de verplichting om een bijdrage te betalen en mogen
deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging voor zover deze voor
hen zijn georganiseerd dan wel uitdrukkelijk voor hen zijn opengesteld
voor deelname. Voorts hebben zij tegen betaling van een greenfee
speelrecht op de golfbaan De Hooge Rotterdamsche;

CONTRIBUTIES EN BIJDRAGEN
ARTIKEL 5
1. De contributie is samengesteld uit:
I. een bijdrage voor de vereniging; en
II. een bijdrage voor de te Utrecht gevestigde Nederlandse Golf Federatie.
2. In het eerste jaar van lidmaatschap wordt entreegeld geheven met uitzondering van een jeugdlid
dat gewoon lid wordt.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 6
1. Stemcommissie
a. Als er wordt gestemd, dan wijst het bestuur voor de aanvang van de vergadering een
stemcommissie aan bestaande uit twee (2) leden om de stemmen te tellen.
b. Het bestuur dechargeert de stemcommissie na afloop van de stemming.
c. Als de commissie bestaat uit stemgerechtigde leden, behouden zij hun stemrecht.
2. Als blanco stemmen worden beschouwd:
- stemmen, die zijn uitgebracht op niet verkiesbare personen;
- stemmen, die naar het oordeel van de stemmen tellende leden onleesbaar op het
stembriefje zijn verwoord.
3. Volmachten dienen voor aanvang van de vergadering bij de stemcommissie te worden
ingeleverd. Volmachten zijn voorzien van:
a. de naam van het afwezige stemgerechtigde lid;
b. de naam van het aanwezige stemgerechtigde lid;
c. een verklaring voor welke algemene vergadering de volmacht bedoeld is;
d. de datum van volmachtverlening;
e. de handtekeningen van het afwezige stemgerechtigde lid en het aanwezige stemgerechtigde
lid.
Volmachten, die niet voldoen aan het bovenstaande, zijn ongeldig.
KLACHTEN EN PRIVACYREGLEMENT
ARTIKEL 7
1. De algemene vergadering benoemt al dan niet op voordracht van de desbetreffende commissie
de leden van de commissie van beroep en advies voor een periode van drie (3) jaar. Het
onafgebroken lidmaatschap van de commissie van beroep en advies kan niet meer dan drie (3)
periodes omvatten. De algemene vergadering stelt tevens de taak en bevoegdheden van de
commissie van beroep en advies vast.
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2. Het bestuur neemt tegen een lid van de vereniging ingediende klachten in behandeling. Het lid
kan ook zelfstandig tegen een lid van de vereniging een klacht formuleren en in behandeling
laten nemen. De behandeling van klachten vindt plaats door de voltallige commissie van beroep
en advies en met inachtneming van het bepaalde in het reglement op de klachtenbehandeling.
3. Het bestuur stelt een privacyreglement vast.
COMMISSIES
ARTIKEL 8
1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen. Hij benoemt al dan niet op voordracht van de
desbetreffende commissie de leden voor een periode van drie (3) jaar. Het onafgebroken
lidmaatschap van een commissie kan niet meer dan drie (3) periodes omvatten. Hij stelt tevens
de taak en bevoegdheden van de betreffende commissie vast. De kascommissie en de commissie
van beroep en advies worden ingesteld door de algemene ledenvergadering van de vereniging.
2. De samenstelling van de kascommissie, de commissie van beroep en advies en van de door het
bestuur ingestelde commissies wordt eenmaal per jaar gepubliceerd. Tussentijdse wijzigingen in
de commissies moeten zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
3. Commissies kunnen beschikken over een budget dat jaarlijks door de algemene vergadering
wordt vastgesteld. Het bestuur kan commissies toestemming geven inschrijfgelden te vragen
voor activiteiten die door hen worden georganiseerd.
4. Commissies dienen hun inkomsten en bestedingen schriftelijk en voldoende gedocumenteerd te
verantwoorden aan het bestuur.
5. Het bestuur kan leden van een commissie ontslaan met uitzondering van leden van de
kascommissie en de commissie van beroep en advies. Het ontslag geschiedt schriftelijk en
gemotiveerd.
OPROEP, LEIDING, BESLUITVORMING
ARTIKEL 9
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, dan wel twee (2) andere leden van het bestuur,
zulks nodig acht, doch ten minste vier (4) maal per jaar.
2. De oproep tot een vergadering geschiedt door de voorzitter, dan wel twee (2) andere leden van
het bestuur, en wel schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en op een
termijn van ten minste zeven (7) dagen. Indien de oproep niet schriftelijk is geschied of
onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de oproep
is geschied op een termijn korter dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits
ten minste drie/vierde (3/4) van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en
geen hunner zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de leden van het bestuur, alsmede zij die
door het bestuur worden toegelaten.
4. Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk
daartoe door hem gevolmachtigd mede-lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan voor niet
meer dan één (1) mede-lid van het bestuur als gevolmachtigde optreden.
5. Ieder lid van het bestuur heeft één (1) stem. Een bestuurder neemt niet deel aan de
beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden
onderneming.
Alle besluiten waaromtrent bij de statuten niet anders is bepaald worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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6.

7.

8.

9.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Staken de stemmen, dan zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden betreffende
hetzelfde voorstel, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) weken na
de eerste vergadering. In deze vergadering dient een besluit genomen te worden op dezelfde
wijze als in de tweede volzin van dit lid is bepaald. Indien in deze tweede vergadering de
stemmen wederom staken, zal het voorstel zijn verworpen. Alle stemmingen geschieden
mondeling tenzij (i) het betreft de verkiezing van personen of (ii) de voorzitter schriftelijke
stemming verlangt, in welke gevallen wordt gestemd bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, en bij diens afwezigheid voorziet
de vergadering zelf in haar leiding.
De voorzitter beslist omtrent alle kwesties inzake de vergaderorde. Hij is gerechtigd iemand het
woord te ontnemen en hem de toegang tot de vergadering te ontzeggen.
Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris, en bij diens afwezigheid door
een door de voorzitter van de vergadering daartoe aan te wijzen persoon, notulen opgemaakt
welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door
de voorzitter ondertekend.
Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits alle
bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen steeds de andere aan die vergadering
deelnemende bestuurders verstaan en ook door hen verstaan worden.
Een bestuurder kan aan iedere vergadering van het bestuur telefonisch of door middel van
videoconferentie deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering
deelnemende bestuurders kan verstaan en door hen verstaan wordt. Zodanige bestuurder zal in
alle gevallen geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en hij zal stem kunnen
uitbrengen en ook overigens aan die vergadering kunnen deelnemen alsof hij op zodanige
vergadering in persoon aanwezig was.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de bestuursleden tegen deze
wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste
meerderheid van de leden van het bestuur haar stem schriftelijk voor het voorstel heeft
uitgebracht.

ARTIKEL 10
De vereniging bevordert een respectvolle en sociale verstandhouding tussen haar leden, de
abonnementhouders, gasten, personeel, management en het bestuur. Daarvoor dient de
gedragscode, vastgelegd in een addendum en onderdeel van dit huishoudelijk reglement.
Overtreding van de code kan aanleiding geven tot sancties in overeenstemming met de artikelen 11
tot en met 14 van de statuten van de vereniging.
SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 11
De vereniging is niet aansprakelijk voor enig ongeval, verlies, schade of persoonlijk letsel,
toegebracht aan leden of derden.

Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging d.d. 30 mei 2022

Pagina 5 van 6

Addendum bij artikel 10 huishoudelijk reglement.

GEDRAGSCODE

Een respectvolle en sociale verstandhouding tussen leden, abonnementhouders, gasten,
personeel, management en het bestuur vormt de basis voor het gezamenlijk creëren van een
sportief en sociaal sportklimaat op De Hooge Rotterdamsche.

Wij hanteren de volgende gedragscode:

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEER NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

WEES EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, doe niet mee aan
het fixen van een wedstrijd of competitie.

WEES JE BEWUST VAN MOGELIJKE MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID:
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van
elke vorm van machtsmisbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder
seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en seksueel misbruik *). Alle seksuele handelingen, contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
*) In de algemene ledenvergadering van 29 mei 2017 heeft DHR het Reglement Seksuele Intimidatie
(SI-Reglement) vastgesteld. Hierdoor wordt het SI-reglement rechtstreeks van toepassing op alle
leden en is er een eenduidige, duidelijke en objectieve procesgang binnen de golfwereld indien een
geval van seksuele intimidatie zich voordoet. Daarnaast zijn in alle arbeidsovereenkomsten,
overeenkomsten van opdracht en vrijwilligersovereenkomsten het SI-Reglement en de gedragsregels
van toepassing verklaard. Hiermee wordt het Reglement ook van toepassing op bijvoorbeeld
golfprofessionals, barmedewerkers en greenkeepers.

.
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