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Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook 

d.d. 1 januari 2014 

Preambule. 

De algemene vergadering van de vereniging Golf- en Country Club 't Sybrook, statutair 

gevestigd te Enschede, kan, blijkens artikel 21 van haar statuten, op voorstel van het bestuur 

een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. Het bestuur van de vereniging Golf- en 

Country Club 't Sybrook heeft een dergelijk voorstel tot het vaststellen van een huishoudelijk 

reglement gedaan, welk voorstel op 12 december 2013 door de algemene vergadering van 

de vereniging Golf- en Country Club 't Sybrook met meerderheid van stemmen is 

aangenomen. Het huishoudelijk reglement van de vereniging Golf- en Country Club 't 

Sybrook is aangevuld met de  "Voorwaarden Golfbaan Het Rijk van Sybrook" en luidt als 

volgt:    

1. Commissies. 

1. De vereniging kan onder meer de volgende commissies instellen:  

a. een handicap- en regelcommissie;  

b. een wedstrijdcommissie;  

c. een baancommissie;  

d. een PR- en communicatiecommissie;  

e. een jeugdcommissie 

f. een activiteitencommissie.  

2. Het bestuur kan ter verlichting van taken van de vorengenoemde commissies 

subcommissies instellen, zoals bijvoorbeeld een senioren, heren en  damescommissie.  

3.De commissies blijven te allen tijde werkzaam onder directe verantwoordelijkheid van 

het bestuur. Het bestuur is bevoegd te allen tijde de samenstelling der commissies te 

wijzigen.  

4. Het bestuur kan nadere voorschriften aan de commissies geven voor het beleid in de 

commissies en de werkwijze van die commissies voor zover niet in strijd met de regels 

en voorschriften van de Nederlandse Golf Federatie.  

 

2. PR- en communicatiecommissie. 

 1.  De vereniging kan een clubblad  en/of nieuwsbrief uitgeven met een periodieke 

 verschijningsduur 

2. Het bestuur belast  -onder zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid-  een PR- en 

communicatiecommissie met de zorg voor de inhoud en uitgave van de 

communicatiemiddelen. 

3. Het bestuur stelt, na overleg met deze commissie, de vorm en de omvang van  de 

communicatiemiddelen  vast, alsmede de verschijningstijdstippen en wel zodanig, dat  
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van de mededelingen welke krachtens de statuten of het reglement in de 

communicatiemiddelen dienen te worden opgenomen, steeds tijdig door de leden kan 

worden kennisgenomen.  

4.De communicatiemiddelen worden aan alle leden verstrekt. Voor leden, die deel 

uitmaken van één gezin of samenlevingsvorm, kan worden volstaan met verstrekking 

van één exemplaar voor alle betrokkenen, voor zover er sprake is van toezending  per 

post van enig communicatiemiddel 

 

3. Bestuur.  

1. Het bestuur regelt zijn eigen werkzaamheden en vergaderingen, ook voor die van het 

dagelijks bestuur.  

2. Handelingen welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, een door 

het bestuur vast te stellen bedrag te hoven gaande, worden door geen van de 

bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of een 

meerderheid daarvan verleende toestemming.  

3. Het bestuur heeft de bevoegdheid aan gewone leden voor een bepaalde termijn 

speciale functies over te dragen.  

 

4. Klachten. 

Alle klachten, van welke aard ook, dienen schriftelijk, daaronder begrepen e-mail, bij 

de secretaris te worden ingediend. Deze zal alle bestuursleden daarvan zo spoedig 

mogelijk in kennis stellen.  

 

5. Overschrijding betalingstermijn/wanbetaling  

Indien niet aan alle gefactureerde financiële verplichtingen binnen de  

gestelde termijn is voldaan, zal het lid voor elke maand of gedeelte daarvan dat de 

betaling te laat door de vereniging ontvangen wordt, een door de algemene 

ledenvergadering vast te stellen bedrag verschuldigd zijn. Zolang niet aan de 

betalingsverplichting is voldaan wordt het speelrecht opgeschort. Tenzij naar het oordeel 

van het bestuur sprake is van ontlastende omstandigheden en het betreffende lid alsnog 

binnen een redelijke termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoet, komt het 

speelrecht van een lid dat op 1 februari nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft 

voldaan geheel te vervallen en zal zijn lidmaatschap door de vereniging worden 

beëindigd.  

 

6. Uitsluiting verantwoordelijkheid vereniging. 

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de voorwerpen, van welke aard 

ook, van leden en derden, welke zich in de gebouwen en/of op de terreinen van het 

complex bevinden.  
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Voorwaarden Golfbaan Het Rijk van Sybrook 

d.d.  1 januari 2014  

 

1. Definities. 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a) de vennootschap: de statutair te Enschede gevestigde besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid: Golfbaan Het Rijk van Sybrook 

B.V.; 

b) de vereniging: de vereniging Golf- en Country Club 't Sybrook, statutair 

gevestigd te Enschede; 

c) een lid: een natuurlijk persoon die lid is van de vereniging, zoals nader 

gespecificeerd in artikel 4 van de statuten van de vereniging; 

d) het speelrecht: het recht van het lid om uit hoofde van het lidmaatschap de 

golfsport te beoefenen, zoals in artikel 2.1 nader uitgewerkt;  

e) het complex: het golfcomplex met thans 27-holes en daarbij behorende 

accommodatie, gelegen te Enschede aan de Veendijk 100; 

f) de samenwerkingsovereenkomst:  

 de tussen de vennootschap en de vereniging gesloten 

samenwerkingsovereenkomst de dato 24 oktober 2013; 

g) de statuten: de statuten van de vereniging, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte 

van statutenwijziging op 15 juni 2009 verleden voor Mr. F.H.J. 

Glandrup, notaris te Enschede; 

h) de NGF: de te Utrecht gevestigde vereniging: NEDERLANDSE 

GOLFFEDERATIE. 

i) het speelreglement: het in artikel 7 van deze algemene voorwaarden bedoelde 

reglement; 

Definities kunnen, zonder verlies van betekenis, zowel in enkelvoud als in meervoud worden 

gebruikt. 
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2. Het speelrecht. 

2.1. Het lid heeft - met inachtneming van het in de samenwerkingsovereenkomst (onder 

meer inzake "Exclusief Speelrecht" en "Bloktijden" - als omschreven in de 

samenwerkingsovereenkomst-), deze voorwaarden  en het speelreglement 

bepaalde -  het recht om dagelijks uiterlijk vanaf 08.00 uur tot zonsondergang voor 

de beoefening van de golfsport gebruik te maken van het complex op de door de 

vennootschap dagelijks daartoe aangewezen baancombinaties en tijden, tenzij de 

banen van het complex niet beschikbaar zijn of onbespeelbaar zijn. 

2.2. Het lid dient bij de uitoefening van het speelrecht de voorschriften, vastgesteld 

respectievelijk vast te stellen door de NGF met betrekking tot de beoefening van de 

golfsport stipt in acht te nemen. Het lid dient voorts de voorschriften, opgenomen 

in het speelreglement stipt in acht te nemen. Het lid dient de door de vereniging 

opgestelde, respectievelijk op te stellen voorschriften stipt in acht te nemen. 

2.3. Het lid is verplicht op het complex duidelijk zichtbaar de door de vennootschap 

verstrekte taslabel te dragen. 

2.4. Voor de uitoefening van het speelrecht is vereist dat het lid te allen tijde een door 

de NGF uitgegeven en geldig “golfvaardigheidsbewijs” of een door de vennootschap 

en/of de vereniging afgegeven “baanpermissie” kan overleggen. 

2.5. Het speelrecht is evenals het lidmaatschapsrecht persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

3. Beperking speelrecht. 

3.1. Het speelrecht geldt onder meer niet indien de golfbanen van het complex 

onbespeelbaar zijn. De vennootschap beoordeelt de bespeelbaarheid van de 

golfbanen. 

3.2. Het speelrecht geldt onder meer geheel of gedeeltelijk niet indien op het complex 

een door de vennootschap al dan niet in samenwerking met de vereniging 

georganiseerd toernooi en/of demonstratiewedstrijden wordt/worden gespeeld of 

indien andere door de vennootschap georganiseerde manifestaties, ontvangsten en 

dergelijke plaatsvinden. In de samenwerkingsovereenkomst zijn tussen de 

vennootschap en de vereniging nadere afspraken gemaakt over de mogelijkheid 

voor de vennootschap om te verklaren dat gedurende vijf (5) volledige, niet-

aaneengesloten dagen de "Bloktijden" en "Exclusieve Speelrechten" niet gelden. 

3.3. Het speelrecht geldt onder meer geheel of gedeeltelijk niet op tijden waarop de 

golfbanen voor een door de vereniging georganiseerd toernooi worden gebruikt, 
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dat staat vermeld op de toernooiagenda van de vereniging, welke agenda jaarlijks 

wordt gepubliceerd bij de aanvang van het verenigingsjaar.  

3.4. Het speelrecht geldt onder meer niet indien de golfbanen niet kunnen worden 

bespeeld, respectievelijk het complex niet kan worden betreden in verband met 

onderhoud van het complex of met het natuur- en of landschapsbeheer, daaronder 

begrepen de instandhouding van de wildstand, indien een en ander niet – zulks ter 

beoordeling van de vennootschap – beperkt kan worden tot een gedeelte van het 

complex dat 9 of 18 holes beslaat. 

3.5. Indien het lid de toegang tot het complex is ontzegd en/of op grond van artikel 8 

van de statuten is geschorst, heeft het lid geen speelrecht. 

 

4. Gebruik overige accommodatie. 

4.1. Met inachtneming van het daartoe in het speelreglement en in deze algemene 

voorwaarden bepaalde heeft het lid zonder daartoe een vergoeding te zijn 

verschuldigd het recht vanaf 08.00 uur tot sluitingstijd van het complex gebruik te 

maken van de door de vennootschap voor de beoefenaars van de golfsport in het 

complex ter beschikking gestelde faciliteiten als bedoeld in artikel 5.1. De 

vennootschap is bevoegd in het speelreglement te bepalen dat voor het gebruik van 

daartoe omschreven extra voorzieningen een afzonderlijke vergoeding door het lid 

kan zijn verschuldigd. Indien het speelrecht op enig moment niet geldt als bedoeld 

in artikel 3, kan de vennootschap bepalen dat ook het complex dan niet toegankelijk 

is. 

4.2. De vennootschap is na overleg met de vereniging, onverminderd het hierna in 

artikel 5 bepaalde, te allen tijde bevoegd de beschikbare faciliteiten uit te breiden 

of in te krimpen. 

 

5. Het complex. 

5.1. De vennootschap zal ten minste die faciliteiten aan het lid ter beschikking te stellen 

die thans worden verlangd door de NGF voor de toekenning aan een vereniging van 

een lidmaatschap van de NGF met een A-status. 

5.2. De vennootschap zal ervoor te zorgdragen dat tenminste 18 holes van de golfbanen 

voldoen aan de door de NGF gestelde eisen voor wedstrijdbanen. 

 

6. Aanwijzingen. 

6.1. Het lid is verplicht instructies respectievelijk aanwijzingen gegeven door de 

vennootschap en/of door de vennootschap met het toezicht op het complex belaste 

personen uit te voeren respectievelijk te volgen. 

6.2. De vennootschap en/of de door de vennootschap met het toezicht op het complex 

belaste personen zijn bevoegd het lid de toegang tot het complex te ontzeggen 

respectievelijk hem van het terrein te (doen) verwijderen, indien het lid: 
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 a. zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap en/of de vereniging 

niet stipt is nagekomen; 

 b. op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huishoudelijk reglement of 

het speelreglement bepaalde; of 

 c. zich ter uitsluitende beoordeling van de vennootschap en/of de vereniging 

niet correct gedraagt. 

 

7. Speelreglement. 

De vennootschap is met het oog op de goede gang van zaken op het complex bevoegd een 

speelreglement op te stellen waarin nadere voorschriften met betrekking tot de uitoefening 

van het speelrecht en het gebruik van het complex zijn opgenomen, tot nakoming van welk 

reglement het lid op grond van dit huishoudelijk reglement verplicht is. De vennootschap is 

voorts bevoegd het speelreglement te wijzigen. 

 

8. Samenwerkingsovereenkomst. 

Het lid is verplicht de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst na te leven voor 

zover deze de beoefening van de golfsport betreffen. De samenwerkingsovereenkomst kan 

worden ingezien bij het bestuur van de vereniging.    

 

9. Klachten. 

Indien het lid ontevreden is over de gang van zaken op het complex zal hij zich beklagen bij 

de vereniging. Mocht naar het oordeel van het lid de klacht niet zijn verholpen door de 

vereniging, dan zal hij zich bij de vennootschap beklagen, in welk geval de vennootschap zich 

zal inspannen - indien mogelijk - de klacht te verhelpen.  

 

10. Uitsluiting aansprakelijkheid. 

Een lid zal de vennootschap op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk stellen 

voor enige schade die het lid door welke oorzaak dan ook lijdt op het complex. 

 


