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Algemene Ledenvergadering NGF
1 mei 2021

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE
21 NOVEMBER 2020 van 10.00 – 11.30uur, online
De diapresentatie is onderdeel van deze verslaglegging.
1. OPENING
President Caroline Huyskes opent de Algemene Ledenvergadering (‘ALV’). Zij heet alle
aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de Ereleden en Leden van Verdienste,
waaronder mevrouw Eschauzier en mevrouw Van Rhijn. Zij verwelkomt tevens de gasten
Lodewijk Klootwijk namens de NVG en Annick Schreuder namens de Vereniging van
Golfclubmanagers.
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze ALV zoals gebruikelijk, met de
vertegenwoordigers van de clubs en banen bij elkaar in één ruimte, te organiseren. Daarom
is ervoor gekozen om deze ALV online te houden vanuit DeWeerelt van Sport. In DeWeerelt
van Sport zijn aanwezig Caroline Huyskes (President), Marise Blom (Penningmeester),
Jeroen Stevens (Algemeen Directeur) en Danielle Wallet (Marketing Directeur). De overige
bestuursleden zijn online aanwezig en beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.
Caroline Huyskes bedankt de Leden en haar medebestuursleden voor hun inzet en
flexibiliteit in dit bijzondere jaar waarin iedereen een enorme prestatie heeft geleverd. Er is
veel tijd en energie gestopt in het ‘managen’ van de golfclubs in een zeer onzekere tijd.
Afgelopen maandag en dinsdag zijn er twee begrotingssessies georganiseerd waar
Penningmeester Marise Blom en Directeur Jeroen Stevens geïnteresseerden de gelegenheid
hebben gegeven vragen te stellen over de begroting 2021. De vragen die hierbij aan de
orde zijn gekomen zijn in de verdere presentatie verwerkt, zoals ook de vragen die in de
afgelopen dagen bij de NGF binnen zijn gekomen.
Naar aanleiding van de online ALV van 19 september jl. is een evaluatie uitgestuurd over de
onlinebijeenkomst en voor deze ALV is een aantal verbeterpunten uitgevoerd.
De stemming heeft wederom voorafgaand aan de ALV online plaatsgevonden. Inkesta heeft
een proces-verbaal opgemaakt met de uitslag van de stemming en heeft geen
onregelmatigheden gevonden. Ruim 55% van de stemgerechtigden heeft haar stem
uitgebracht.
Caroline Huyskes vraagt of, indien niemand bezwaar heeft, de ALV na afloop online gezet
kan worden, zodat deze ook door de afwezigen bekeken kan worden. Niemand heeft hier
bezwaar tegen.
2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 SEPTEMBER 2020
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 september 2020 worden
onveranderd en met algemene stemmen goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3.

MEDEDELINGEN/UPDATE

Terugblik en verwachtingen komende maanden
Caroline Huyskes deelt mee dat vanuit alle delen van het land de NGF verneemt dat de
banen erg vol zitten en dat er een grote vraag naar starttijden is. Veel clubs en banen
geven aan dat ze blokken van 9 holes laten spelen, zodat er meer golfers aan bod kunnen
komen. Gegeven de routekaart van het RIVM verwacht de NGF dat we ook bij een harde
lockdown kunnen blijven golfen met twee personen in een flight. Vanuit Den Haag is
aangegeven dat beweging belangrijk is en omdat wij als golf een sport zijn die zowel buiten,
individueel en met in achtneming van de 1,5 meter kan, zijn we hier goed gepositioneerd.
Het aantal mensen dat is gestart met golf is licht toegenomen en tot nu toe zijn er minder
mensen gestopt wat lijkt te resulteren in een lichte groei van het aantal geregistreerde
golfers. Echter, doordat de horeca al weer een tijd gesloten is en er weinig tot geen ruimte
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is voor introducees, bedrijfsgolf, groepen en greenfeespelers betekent de drukte op de baan
niet automatisch een goed financieel resultaat bij alle clubs en banen. Een speciaal woord
van medeleven gaat uit naar de horecaondernemers in golf en ook de clubs die de horeca in
eigen hand hebben. De NGF realiseert zich dat zij het bijzonder moeilijk hebben.
Strategie 2021+
Zoals in september reeds aangegeven, hecht de NGF er belang aan dat de Leden in de
gelegenheid worden gesteld hun input te geven over de NGF-strategie ‘going forward’.
Medio september heeft een drietal fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden met NGF-Leden.
Ook heeft een sessie met zowel de NVG als PGA Holland plaatsgevonden over de NGF-visie
op de golfsport ‘going forward’. Hierbij was het document ‘De gezondheid van golf’ het
uitgangspunt. Beide stakeholders van de NGF staan achter de door de NGF ingeslagen weg.
De NGF wil dit nog verder met de Leden bespreken. Echter, een onderwerp als
strategiebepaling leent zich slecht voor een online-sessie. De NGF hoopt in het voorjaar van
2021 met haar Leden een aantal fysieke strategiebijeenkomsten te organiseren en heeft
daarom gemeend om het strategisch plan nog niet formeel in deze ALV voor te leggen.
Topgolf
Voor topsporters is 2020 een bijzonder uitdagend jaar geweest en dat geldt natuurlijk ook
voor de golfers op zowel professional als topamateur niveau. Tijdens de eerste lockdown
konden ze helemaal niet op de golfbaan terecht. Gedurende de voorjaars lockdown waren er
op golfgebied een aantal online toernooien. Vooral Wil Besseling is toen meerdere keren in
de top geëindigd en hij heeft vervolgens in de afgelopen maanden meerdere topnoteringen
op de European Tour behaald.
Ook een aantal andere professionals, waaronder Anne van Dam, heeft goede resultaten
behaald in het korte 2020 seizoen. Anne behaalde afgelopen week nog het podium met een
derde plaats in Saoedi Arabië.
Topamateur Koen Kouwenaar heeft een aantal weken geleden de overstap naar professional
gemaakt en is lid geworden van Golf Team Holland. Hij heeft in november twee Challenge
Tour toernooien gespeeld en beide keren de cut gehaald. Helaas was Koen tijdens het ELTK
Heren dat in september – in plaats van normaal in juli – op de Hilversumsche werd
gespeeld wegens een blessure niet van de partij. Ondanks dit gemis heeft het team erg
goed gepresteerd. Met Jerry Ji, Kiet van der Weele, Nordin van Tilburg en Bas Steur is het
team onder leiding van Maarten Lafeber en Taco Remkes heel verdienstelijk 5de geworden,
nadat ze zich als tweede hadden gekwalificeerd.
Bij de dames heeft Anne-Sterre Den Dunnen internationaal meerdere keren van zich laten
spreken. Tijdens het ELTK Meisjes in Slowakije maakte ze in de kwalificatie een knappe 65,
de beste ronde van de dag met 7 onder.
Met Anne-Sterre als kopvrouw eindigden de meisjes knap op een derde plaats en kregen
een bronzen medaille overhandigd. De NGF is erg blij dat onze toppers in de gelegenheid
zijn geweest om nog een aantal internationale toernooien te spelen. In Nederland zelf zijn
alle NK’s verspeeld in de maanden augustus en september. De NGF is dankbaar voor de
enorm geboden flexibiliteit van de banen, commissieleden en ook de referees.
Duurzaam beheer
(sheets 13 t/m 15)
Jeroen Stevens geeft aan dat per 1 april 2020 de aangepaste Wet Gewasbescherming en
biociden in werking is getreden. De problematiek rondom het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen is nog niet voorbij en de buikriem wordt zelfs verder
aangehaald. Uitzonderingen op het gebruiksverbod zijn niet meer algemeen van toepassing,
maar enkel voor hoogstnoodzakelijke en uitzonderlijke situaties nadat Integrated Pest
Management (IPM) is toegepast. Een planmatige aanpak gericht op preventie om schade
door ziekten, plagen en onkruiden onder een schadedrempel te houden door middel van een
integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu is een
voorwaarde. Leden kunnen zich hierbij laten informeren en ondersteunen door Niels
Dokkuma en Koert Donkers.
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Competitie 2021
(sheets 16 en 17)
Jeroen Stevens vertelt dat het NGF-bestuur, onder voorwaarden, een voorstander is van
de deelname van professionals aan de NGF Competitie. We hebben drie weken geleden alle
clubs die in de Hoofdklasse of 1e klasse uitkomen gevraagd aan te geven of ze voor of tegen
deelname zijn (80 clubs). De uitkomst is dat 64% voor deelname van professionals aan de
competitie is. Echter, we zien ook dat in de groep clubs die uitkomen in de Hoofdklasse
75% tegen is. Doordat de belangrijke groep met clubs die in de Hoofdklasse uitkomen
grotendeels tegen deelname van professionals is, heeft het NGF-bestuur besloten om in de
komende weken met ‘nee-stemmers’ in gesprek te gaan, argumenten met elkaar uit te
wisselen en te kijken onder welke voorwaarden zij eventueel wel voor deelname van
professionals aan de NGF Competitie zijn. Uiterlijk in januari 2021 volgt een besluit.
We werken de komende weken een aantal mogelijke scenario’s uit waar we rekening mee
moeten houden voor het wel of niet kunnen spelen van de NGF Competitie 2021 i.v.m.
corona. Hierbij wordt ook gekeken naar zaken zoals clubhuizen dicht, horeca (gedeeltelijk)
open, maximaal aantal teams op 1 dag, etc., maar zeker ook naar capaciteitsissues m.b.t.
niet competitie spelende leden die ook tegen die tijd zeer waarschijnlijk nog volop aanwezig
zijn. Deze scenario’s gaan we voor kerst breed onder deelnemende clubs bespreken.
Uiterlijk in januari komen wij dan met een ‘routekaart’ voor de competitie 2021 die uitgaat
van de huidige indeling/opgave. Voorzitters die hierover mee willen denken kunnen zich
aanmelden bij Jeroen Stevens of Abe-Jan ter Beek (gezien het brede belang bespreken we
dit graag met voorzitters/bestuursleden van clubs).
Verzekeringen
(sheets 18 en 19)
Jeroen Stevens meldt dat de NGF een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft,
de zogenaamde AVB-polis. De dekking in de door de NGF afgesloten secundaire
aansprakelijkheidsverzekering op motorrijtuigen komt helaas te vervallen. Hieronder valt de
aansprakelijkheid van verzekerden voor geleden schade aan derden veroorzaakt door of
toegebracht met caddies, grasmaaimachines, golfcars, tractoren en buggy's op of in de
directe nabijheid van het golfterrein. Deze dekking wil de huidige verzekeraar niet meer
verlenen en komt per 1 januari 2021 te vervallen. De buggy’s van Stichting Handicart zijn
wel verzekerd. De NGF komt met een advies over wat dit betekent voor de clubs; zowel als
de club zelf wel, maar ook als de club zelf geen eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft.
Jeroen Stevens vertelt dat een enquête is verstuurd naar golfers om te achterhalen of er
interesse is voor een uitgebreide individuele ‘golfverzekering’. Het gaat om een verzekering
die voorziet in reis, uitrustig, ongevallen en lidmaatschap. De uitkomst is dat er een grote
interesse is. De NGF is in gesprek met een verzekeraar om te kijken of het rendabel is voor
de golfer, de clubs en de NGF om een golfverzekering te introduceren in 2021.
BOSA-regeling
(sheet 20)
Jeroen Stevens meldt dat in de BOSA-regeling (subsidieregeling ‘stimulering bouw en
onderhoud sportaccommodaties’) een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden. Sinds
oktober 2020 zijn ook loonkosten van het eigen (baan)personeel subsidiabel mits deze
natuurlijk betrekking hebben op het gebied van bouw en onderhoud van de
sportaccommodatie. De loonkosten van de greenkeepers kunnen voor 20% worden
teruggevraagd. Jeroen Stevens adviseert clubs die hier nog geen gebruik van maken, dit op
korte termijn te doen.
Facturatie 2e helft 2020
(sheet 21)
Jeroen Stevens
De factuur voor de 2e helft van 2020 voor alle nieuwe golfers (dus niet nieuwe leden die van
een andere club komen) versturen wij uiterlijk medio december.
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Cijfers
(sheets 22 t/m 32)
Jeroen Stevens bespreekt de volgende statistieken (cijfers zijn tot 1 november) en geeft
hierbij een korte toelichting:
• Starten met golf 2018-2020 – mannen en vrouwen
(per 1 november 385.000 unieke golfers waarvan ruim 17.000 jeugdspelers)
• Starten met golf 2018-2020 – leeftijdscategorieën
• Starten met golf 2018-2020 – vrouwen
• Starten met golf 2018-2020 – mannen
• Stoppen met golf 2018-2020- mannen en vrouwen
• Stoppen met golf 2018-2020- leeftijdscategorieën
• Stoppen met golf 2018-2020 – vrouwen
• Stoppen met golf 2018-2020 – mannen
• Groei per leeftijdscategorie 2018-2020
• Verschuiving in de leeftijdscategorieën in de afgelopen 10 jaar
• CBS cijfers: samenstelling in leeftijd Nederlandse bevolking
Strategie 2021+
(sheets 33 t/m 37)
Jeroen Stevens geeft aan dat het bestuur, met name op basis van cijfers, heeft nagedacht
over waar we de komende jaren met elkaar naartoe moeten. Hij meldt het volgende over de
achtergrond:
• Golf is in de afgelopen 10 jaar, 5 jaar ouder geworden. Nederland vergrijst, de golfsport
veroudert.
• In de afgelopen tien jaar is het aantal golfers in de leeftijd 31-40 jaar met 49% gedaald
en in de leeftijd 41-50 jaar met 21%.
• We zien een enorme stijging in de leeftijd van 70+ zien: 139%.
• De vrouwen blijven flink achter in de golfsport (1/3 tegenover 2/3).
• De komende jaren stijgt niet alleen het aantal mensen in Nederland in de leeftijd 60+,
maar ook in de leeftijd 30 tot 45 jaar. Dit zien we als een kans.
• Het coronajaar heeft ons laten inzien dat golf nog steeds een populaire sport is.
• In het coronajaar hebben ‘we’ laten zien dat we in staat zijn ’jonge’ golfers aan te
trekken.
• Naar verwachting zal het behoud nog een uitdaging zijn.
• Het onderzoek naar lidmaatschapsoptimalisatie heeft ons veel meer inzicht gegeven in
de behoefte van de golfer.
• Speelfrequentie en speeltijden zijn de belangrijkste elementen (voor 75%) voor de
keuze bij het aangaan van een lidmaatschap.
• 81% van de golfers zonder homecourse vindt dat er bij hun club op dit moment geen
passend aanbod is.
• Bij 65% van de golfers met homecourse sluit het huidige aanbod van hun club niet aan
op hun behoefte.
• Leden die onbeperkt willen spelen zijn bereid 3 tot 4 keer meer te betalen voor het
lidmaatschap, dit voorkomt kannibalisatie en geeft aan dat er een hoge prijselasticiteit
in golf is. Doordat mensen meer willen gaan betalen, kun je differentiëren.
Waar ligt onze uitdaging:
• Samen de golfers voorzien in hun behoefte met een beter passend aanbod.
• Een gezonde golfsport met een goede leeftijdsopbouw en verdeling in geslacht. We
moeten blijven werken aan de verjonging van de golfsport.
• Een evenwichtige in- en uitstroom van golfers.
• Financieel gezonde golfclubs en -banen met voldoende capaciteit.
• De golfer centraal: geen golfsport zonder de golfer zelf.
• Spelplezier staat centraal; met of zonder score.
• Richten op de startende golfer, de eerste vijf jaar zijn belangrijk om de golfer te
behouden.
• Behoud van de bestaande golfer.
• Imago: om ’jonge’ golfers aan te trekken moeten we (blijven) werken aan het imago.
• Het platform GOLF.NL en de GOLF.NL app hebben daarin een belangrijke rol.
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•

Er blijft aandacht voor zaken zoals Duurzaam Beheer, in het belang van onze banen,
topsport en jeugd, regels en handicapping etc.

Daarbij zijn drie zaken van groot belang:
• Op bepaalde onderwerpen het gezamenlijk belang boven het individueel belang durven
en willen zetten.
• Intensieve samenwerking met jullie, de clubs en banen.
• Samenwerking met alle relevante partners en stakeholders.
In mei 2021 komen wij met een uitgebreide en uitgewerkte beschrijving waarover we in de
ALV gaan stemmen.
Jaarplan
(sheets 39 + 40)
Danielle Wallet licht toe dat het jaarplan 2021 de strategie volledig ondersteunt.
Het jaarplan richt zich op de ambitie: een gezonde golfsport met een goede leeftijdsopbouw
en een evenwichtige in- en uitstroom van golfers.
Primair betekent dit:
• Focus op de werving van nieuwe golfers en het behoud van deze nieuwe golfers, primair
in de leeftijd 25 tot 50 jaar.
• De uitstroom in de eerste jaren verlagen van deze nieuwe golfers door deze groep beet
te pakken ongeacht hoe de golfer het spel speelt (handicap gedreven of niet).
• Het betrekken, activeren en versterken van clubs bij de projecten en onderwerpen ten
behoeve van deze strategie en focuspunten.
Een aantal voorbeelden van wat terug zal komen in het jaarplan:
• Stimulatie van ‘kies de juiste tee’, het promoten en inmeten van par-3 banen en het op
de kaart zetten van 9 holes met daarbij de behorende tijd.
• Intensieve clubbegeleiding passend bij de strategie zoals bijvoorbeeld ledenwerving en
lidmaatschapsoptimalisatie.
• ‘Best practices’ uit de markt met elkaar delen, gefaciliteerd vanuit de NGF.
• Het onder de aandacht brengen bij nieuwe golfers van Open Golfdagen, Golfstart en
Golfvervolg.
• GOLF.NL en de app GOLF.NL sluit aan bij de behoefte van de bestaande golfer en we
zetten campagnes in om deze bestaande golfer te stimuleren te golfen met o.a.
GOLFGO.
• Campagnes om de nieuwe doelgroep 25-50 jaar te bereiken. Dit kan via diverse kanalen
als Adwords, influencers, externe partners en social media. Het imago kan hier in beeld
gelijk mee genomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan welke leeftijd we in beeld
laten zien, welke kleding de golfer aan heeft etc.
Het jaarplan is momenteel volop in ontwikkeling en vanaf eind december bij de NGF op te
vragen.
GOLFGO
(sheets 41 t/m 43)
Danielle Wallet vertelt dat GOLFGO 11 mei live is gegaan, samen met de opening van de
golfbanen. Op dit moment doen er 72 clubs/banen mee. Het aantal boekingen zit op dit
moment rond de 57.000, waarvan we maandelijks een stijging blijven zien.
Maandelijks komen er ongeveer 25.000 unieke bezoekers op het platform. Het is een mooie
kans om ook greenfeespelers te bereiken.
GOLFGO is een platform voor greenfeespelers waar starttijden worden gefaciliteerd.
Tevens is het ook mogelijk om greenfeeprijzen op het platform te tonen. Het platform is
geen vervanging voor de huidige samenwerking met de softwareleveranciers.
De investering in 2020 in het platform bedroeg € 225K, exclusief begeleiding projectkosten,
waarvan de NGF de kosten van de app GOLF.NL en GOLF.NL widget op zich neemt omdat
wij dit graag in ons eigendom houden. Dit bedraagt € 82K (excl. begeleiding projectkosten).
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In 2020 worden er geen kosten aan de club doorbelast en hebben we het platform kosteloos
ter beschikking gesteld in verband met corona.
Hoe verder in 2021:
- Twee abonnementsvormen waaruit door de clubs en banen gekozen kan worden.
- Keuze ligt bij de club en kan gebaseerd worden op het aantal reserveringen in 2020.
- Samen kunnen wij leden van de eigen club niet ‘verbieden’ te reserveren via
GOLFGO.NL. en daarom komen we met een tegemoetkoming voor leden van de eigen
club.
- Ontwikkeling wordt op dit moment gebouwd, zodat zichtbaar is wie leden zijn en wie
greenfeespelers.
- Contract sturen we begin december toe naar de deelnemers met daarin de
abonnementsvormen en prijzen.
Digitale pas
(sheet 44)
Danielle Wallet geeft aan dat vanaf 2021 bij iedereen de NGF-pas automatisch op digitaal
staat. Een fysieke pas is mogelijk op aanvraag. Dit kan via de eigen softwareleverancier
aangevraagd worden vanaf 15 december 2020 tot uiterlijk 15 januari 2021. Op NGF.nl is in
het dossier ‘digitale pas’ voorbeeldcommunicatie richting de leden te vinden.
Vanaf 2021 is het GSN-nummer nieuw op de digitale pas, naast het NGF-nummer. Het
GSN-nummer is een uniek persoonsnummer en vanaf 2022 is alleen dit nummer nog
zichtbaar op de pas.
WHS
(sheets 45 t/m 47)
Danielle Wallet licht toe dat WHS volop in ontwikkeling is en dat al getest is met de WHShandicapcalculatie. Gesprekken zijn gevoerd met de softwareleveranciers en zij hebben de
benodigde documentatie ontvangen om zich aan te sluiten op het WHS.
De introductie van het WHS is opgesplitst in drie fases.
Fase I: transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021
• In deze fase worden geen qualifying scores verwerkt.
• Chronologisch met terugwerkende kracht worden de scorekaarten in deze periode na
4 januari verwerkt.
• Handicapcommissies kunnen een lijst opvragen met daarin de EGA-handicap en WHShandicap van de leden op basis van NGF-nummer. Deze lijst verstrekken we na
16 december 2020.
Fase II: dubbele handicapvermelding van 4 januari tot 1 maart 2021
• Zowel de EGA-handicap als WHS-handicap wordt getoond op de digitale pas.
• 20 scorekaarten van het WHS dan ook zichtbaar, ook voor handicapcommissies.
• Vanaf 4 januari worden scores voor zowel EGA- als WHS-handicap berekend.
• Tot 1 maart is de EGA-handicap nog leidend en draait de WHS-handicap op de
achtergrond mee.
Fase III: livegang WHS op 1 maart 2021
• Vanaf 1 maart is alleen nog de WHS-handicap zichtbaar op de digitale pas.
• Per 1 maart gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden. Deze tabellen versturen
we begin februari (dus niet in januari), ophangen per 1 maart.
• Iedereen die op 31 december 2020 een EGA-handicap van 36.0 of lager heeft kan
deelnemen aan de competitie.
Corona-update
(sheets 48 + 49)
Danielle Wallet deelt mee dat we sinds donderdag 19 november terug zijn naar niveau 4.
Dit betekent dat de flights terug kunnen naar 4 personen. Groepslessen mogen weer
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bestaan uit maximaal 4 personen exclusief pro. Wedstrijden zijn niet toegestaan, maar
binnen de club zijn onderlinge wedstrijden wel mogelijk. De volgende persconferentie is op
8 december a.s. en op www.ngf.nl/coronafaq is informatie te vinden over o.a.
compensatieregelingen.
4. GOLF.NL magazine
(sheets 51 t/m 57)
Danielle Wallet vertelt dat in 2020 een print magazine en een digitaal magazine zijn
uitgegeven. Het doel van het magazine is promotie van de golfsport, golfers inspireren en
golfers in beweging krijgen, meer golf, beter golf. Het sluit uiteraard aan bij de online
propositie van GOLF.NL.
We hebben de opties digitaal of print. De tijden zijn veranderd en de markt vraagt om
onderzoek, interactie en we willen weten wat effectief is. Uit de door ons uitgestuurde
enquête blijkt dat print of digitaal het overwegen waard is.
In 2020 is een test gedraaid:
• In maart editie in print verstuurd naar 230.000 huishoudens.
• In september voor het eerst in een digitaal format, meer dan 42.000 lezers.
• In oktober enquête richting golfers verstuurd met als onderwerp print of digitaal?
• 967 deelnemers aan de enquête.
• 83% heeft het online-magazine gelezen en 75% het print magazine.
• Grootste groep van de respondenten: 50+, man en een gezonde verdeling in handicap.
Danielle Wallet deelt een aantal resultaten van de enquête zoals:
• We zien geen duidelijke verschillen in de beoordeling voor print en digitaal. Hetzelfde
geldt voor opmaak en leesbaarheid.
• 33% kiest voor digitaal, 30% voor print, 33% vindt het allebei prima en 3% vindt alleen
GOLF.NL voldoende.
Online heeft GOLF.NL een hoog bereik wat betekent dat golfers zich dus online bewegen.
We hebben gemiddeld zo’n 220.000 unieke bezoekers op de site per maand. In de app
hebben we inmiddels 230.000 app-gebruikers en de nieuwsbrief wordt door 140.000
abonnees ontvangen. Op social media worden we gevolgd door 40.000 golfers.
Geconcludeerd kan worden dat deze nieuwe online aanpak aansluit bij een groot gedeelte
van de bestaande golfer (enquête), past bij de huidige tijdsgeest en de ’jonge’ generaties
(strategie 2021+) die we graag willen bereiken. Geld dat niet aan print wordt besteed, kan
ingezet worden in de succesvolle platformen GOLF.NL en de GOLF.NL app en de
bijbehorende ICT-projecten en in een nieuw format voor het digitale magazine.
Voordeel van digitaal is ‘meten is weten’. Ook adverteerders kunnen het resultaat nauw
meten. Advertenties hebben wel minder opbrengsten in de digitale wereld, maar de kosten
zijn uiteraard ook lager voor de ontwikkeling.
Voor 2021 heeft de NGF besloten in maart nog eenmaal digitaal het magazine in het format
van september 2020 uit te brengen. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw format
waarin ook de feedback van de enquête wordt meegenomen. Dit format wordt
gepresenteerd in de ALV in mei 2021, zodat we een compleet beeld kunnen laten zien. Er
zal dan een stemming plaatsvinden waarbij een definitieve keuze wordt bepaald voor het
GOLF.NL magazine plus voorstel voor het huishoudelijk reglement. De keuze voor print of
digitaal kunnen we nog niet maken, hier is meer onderzoek voor nodig.
5. AANKONDIGING STATUTENWIJZIGING MEI 2021
(sheets 60 t/m 62)
Caroline Huyskes deelt mee dat tijdens de ALV in mei 2021 een statutenwijziging
geagendeerd wordt. De achtergrond van deze wijziging is tweeledig: enerzijds wijzigingen
om aan te kunnen sluiten bij het Dopingreglement en anderzijds om online besluitvorming
in de toekomst mogelijk te maken, ook als het niet van ‘hoogover’ geregeld is.
In januari 2021 treedt de nieuwe World Anti-Doping Code 2021 in werking, welke
geïmplementeerd is in het Nationaal Dopingreglement 2021 (agendapunt 10 van deze
vergadering). Gevolg hiervan is onder meer dat we ons aansluiten bij het Instituut
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Sportrechtspraak (ISR) voor zowel doping, als matchfixing als seksuele intimidatie.
Voor de golfsport specifieke zaken wil de NGF blijven voorzien in eigen tuchtrechtspraak.
Voor aansluiting bij ISR is een statutenwijziging nodig.
We willen de statutenwijziging ook gebruiken om ze corona-proof te maken, waardoor
elektronisch stemmen en vergaderen in de toekomst mogelijk is ook al geldt de
coronaspoedwet op dat moment niet meer. Voorafgaand aan de ALV van mei 2021 wordt
nadere informatie verstrekt.
De NGF kondigt de aanpassingen van de statuten nu aan, zodat de Leden rekening kunnen
houden met de aanpassing van hun eigen statuten en dit wellicht kunnen uitstellen tot de
tweede helft van 2021. Hiermee worden dubbele kosten mogelijk voorkomen.
6. VOORSTEL BEGROTING 2021
(sheets 64 t/m 76)
Marise Blom geeft een toelichting op het voorstel begroting 2021. De NGF verwacht over
2020 een flink overschot van circa € 345K. Dit overschot is voornamelijk ontstaan door de
gevolgen van corona, zoals het niet doorgaan van evenementen/bijeenkomsten en reizen.
Kanttekening is dat we een groot openstaande debiteurenpost hebben die nog betaald moet
worden.
Als bestemming van dit eventuele positieve resultaat heeft de NGF in gedachten:
• Een deel wordt in mindering gebracht op de NGF-bijdrage 2021, totaal ongeveer
€ 170K (€ 0,50 per golfer).
• Rest bestemd voor NGF-activiteiten in 2021 zoals:
- organisatie van grotere evenementen;
- automatiseringsprojecten; en
- praktisch agronomieonderzoek.
Toelichting GOLF.NL
De NGF neemt de exploitatie van GOLF.NL in eigen handen. De komende maanden wordt
onderzocht hoe dit het beste kan worden vormgegeven. De fiscale consequenties zullen
hierin mede bepalend zijn.
Toelichting ICT-strategie
De werkwijze ten aanzien van ICT-projecten is ingrijpend veranderd. De nieuwe werkwijze
geeft meer vertrouwen in kostenbeheersing en planning. De inhoudelijke en financiële
opbrengsten worden beter inzichtelijk gemaakt. De afschrijvingen stijgen flink naar € 400K
in 2021.
Wij verwachten met een jaarlijkse investering van rond € 225K een acceptabel
afschrijvingsniveau van € 300K te bereiken.
Opbrengsten in 2021 (sheet 66)
Voor de begroting gaan wij uit van een totaal aantal gelijkblijvend golfers ten opzichte van
1 juli 2020. De inkomsten van Leden door de stijging van de contributie met € 0,50 die in
de vorige ALV is vastgesteld, komt neer op € 99K.
De inkomsten via de Stichting Golfsport dalen met € 59K, net als voorgaande jaren. De
contributie per vrije golfer stijgt, maar het aantal contribuanten daalt harder, waardoor de
inkomsten per saldo dalen.
De subsidies stijgen omdat de NGF een eenmalige subsidie ontvangt van NOC*NSF van naar
verwachting minimaal € 150K tot maximaal € 200K.
Wij verwachten dat de sponsoring uitkomt op ruim € 550K:
• Deloitte, goed voor € 150K per jaar, stopt in 2021 na een periode van 10 jaar als
sponsor.
• De ING heeft weliswaar haar contract met 2 jaar verlengd tot 2023, maar wel voor een
lager bedrag. Dit scheelt € 50K per jaar.
• TeamNL gaat van € 120K naar € 60K per jaar.
• Met Big Green Egg heeft de NGF wel een nieuwe partner voor € 100K binnengehaald.
• Verder verwachten we op basis van lopende gesprekken nog voor € 75K aan subsidies
te verwezenlijken.
Al met al betekent dit in 2021 een daling van € 160K aan sponsorinkomsten ten opzichte
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van de begroting 2020.
Kosten in 2021 (sheet 67)
Aan de kostenkant verwacht de NGF uit te komen op een bedrag van ongeveer € 9,3
miljoen. In het toegestuurde document is een zeer uitgebreide toelichting gemaakt van
deze kosten en de onderverdeling daarvan. Marise Blom geeft een toelichting op een
aantal verschillen die er uit springen:
• De Loonkosten van de NGF stijgen in 2021 met € 355K naar € 3.150K, 34% van de
totale uitgaven:
- € 260K is het gevolg van uitbreiding van het NGF team met 4,5 fte op het gebied
van ICT (1 fte), Marketing (2,5 fte) en support (1 fte).
- € 90K van deze stijging is cao gerelateerd.
• De Sponsorkosten dalen met € 67K. Deze daling komt doordat Deloitte haar contract
met de NGF na ruim tien jaar niet heeft verlengd.
Marise Blom geeft een toelichting op een aantal kostenposten waarbij zij ingaat op de
belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting van 2020:
Algemene kosten:
De Algemene Kosten stijgen met een bedrag van € 335K.
Investeringen:
- Voor € 255K te verklaren door een structurele stijging van de automatiseringskosten
met € 125K.
- Stijging van afschrijvingskosten van € 130K die voornamelijk het gevolg zijn van de
hogere ICT-investeringen.
Overig:
De personeelskosten stijgen met €88K, grotendeels te verklaren door het aannemen van 1
FTE voor Support.
NGF-Leden:
De kosten voor NGF-Leden nemen af met € 33K.
Hierbij zijn 2 opvallende zaken:
- Enerzijds stijgen de personeelskosten met € 111K die voor een groot deel te
verklaren zijn door het in dienst nemen van een ICT-professional.
- Anderzijds zien we een (structurele) daling van de kosten voor de
Ledenadministratie van € 221K. Een direct gevolg van investeringen in o.a. de
nieuwe NGF-Ledendatabase en digitalisering van de Ledenpas.
Evenementen:
De kosten voor (grote) evenementen dalen met € 136K.
Er is grote onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de Olympische Spelen. Daarom is
het onzeker of het Olympic Festival dat in Scheveningen wordt georganiseerd plaats zal
vinden. Als gevolg daarvan zijn de kosten hiervoor van circa € 30K niet opgenomen in de
begroting.
De Challenge Tour wordt één keer per twee jaar georganiseerd. De kosten worden
gewoonlijk uitgesmeerd over 2 jaar, maar zijn niet opgenomen in de begroting voor 2021.
Omdat de Challenge Tour in 2020 vanwege Corona niet door is gegaan, maar is uitgesteld
naar 2021, zijn we in overleg met de accountant om de kosten in 2020 te nemen. Als dit
niet lukt, dan komen de kosten van de Challenge Tour in het resultaat van 2021. Dat
betekent in dat geval minder kosten in 2020, hoger resultaat in 2020 en dan zullen we dat
deel van het resultaat bestemmen om de kosten te compenseren in 2021. Dit verklaart dan
ook voor het grootste deel de resterende €106K lagere kosten voor Evenementen.
Jeugd & Familie:
De kosten voor Jeugd – Familiegolf nemen af met € 69K in 2021.
• In 2021 is nog steeds veel aandacht voor de jeugd:
- Activeren van jeugdgolf op de clubs;
- Minder aandacht op ‘externe’ evenementen; en
- Afgeslankt centraal GOLF RAAK! programma.
• GOLF RAAK! heeft een goede invloed op het imago van golf onder de jeugd; conversie
moet plaatsvinden op de Nederlandse golfbanen.
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•

Verschuiving van de kosten:
- € 30K verschuift van Familie RAAK! Diversen naar Sportief Beleid intensieve
clubbegeleiding; en
- De overige € 39K is verdeeld over diverse posten.

Duurzaam beheer:
Een gezonde golfsport houdt ook in het (nog) duurzamer maken van de Nederlandse
golfbanen. Omdat vooral de jongere generatie hier grote waarde aan hecht, is het
belangrijk om te blijven investeren in duurzaamheid.
Een lagere begroting van bijna € 100K betekent dus niet minder aandacht en belang.
De lagere kosten in 2021 worden veroorzaakt door:
- Een herindeling van de loonkosten zoals eerder toegelicht van € 31K.
- Tegenvallende resultaten van de leerstoel in Wageningen. Daarom is besloten deze
samenwerking stop te zetten. In 2021 zorgt dat voor € 38K lagere kosten. Wel is
nog een bedrag van € 40K begroot voor praktijkgericht onderzoek naar beheer
zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Indien nodig wordt dit bedrag
aangevuld met een ‘bestemming’ uit het resultaat 2020 (praktisch agronomie
onderzoek).
Topsport:
In Topsport zien we een kostenverlaging van bijna € 100K als gevolg van een aanpassing in
de coaching structuur per medio 2020.
De doelstelling is het verbeteren van het ‘rendement’ van zowel het jeugdprogramma als
het Jong Oranje- en Oranje-programma. Deze verandering is doorgevoerd in 2020 en leidt
in 2021 tot € 99K lagere kosten, terwijl het ons inziens leidt tot een kwalitatief beter
programma.
Marketing:
De kosten van Marketing stijgen in 2021 met € 189K. De afdeling Marketing ondersteunt
met haar mensen, producten en campagnes de diverse afdelingen en doelstellingen binnen
de NGF. De personeelskosten stijgen met € 76K, omdat er extra handen nodig zijn voor met
name onlinemarketing.
Verder geeft de NGF in 2021 € 102K meer uit aan campagnes. Dit zijn campagnes die de
eerder genoemde strategie te ondersteunen:
- enerzijds meer (jonge) golfers en vrouwen werven; en
- anderzijds bestaande golfers te behouden door hen te activeren.
Dit bedrag zal besteed worden aan vele campagnes die allemaal klein beginnen en gericht
zijn op de diverse doelgroepen.
Communicatie:
Per saldo is € 30K minder kosten begroot, maar er zijn grote plussen en minnen.
De grootste post is Golf.nl Magazine:
- Zoals eerder vermeld wordt in 2021 verder gewerkt om stap voor stap de exploitatie
van het platform GOLF.NL in de exploitatie van de NGF onder te brengen.
- Of de NGF de magazines alleen nog maar digitaal uitgeeft wordt in mei 2021
besloten.
- Welke optie er ook gekozen wordt, deze zullen moeten passen in het hiervoor
gereserveerde budget voor 2021, te weten € 1.209K.
Het voorstel voor de begroting 2021 is aangenomen met de volgende uitslag van de
stemming:
• Voor: 446 (97%)
• Tegen: 16 (3%)
• Totaal gewogen stemmen: 462
• Blanco: 8
7. VOORSTEL HERBENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP
(sheets 79 en 80)
Caroline Huyskes bedankt namens de NGF Marie-Louise van Emden en Sikko Onnes voor
hun jarenlange inzet voor de Commissie van Beroep.
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Jan Kees van Soest en Imbert Jebbink zijn herkiesbaar voor een derde periode van drie
jaar. Imbert Jebbink wordt aangesteld als voorzitter. Het bestuur bedankt hen voor de
activiteiten van afgelopen periode.
Het bestuur zal tijdens de voorjaars-ALV van 2021 nieuwe kandidaten voordragen als leden
van de Commissie van Beroep.
Het voorstel voor de herbenoeming van lid Commissie van Beroep Jan Kees van Soest is
aangenomen met de volgende uitslag van de stemming:
• Voor: 477 (100%)
• Tegen: 0 (0%)
• Totaal gewogen stemmen: 477
• Blanco: 2
Het voorstel voor de herbenoeming van lid Commissie van Beroep Imbert Jebbink is
aangenomen met de volgende uitslag van de stemming:
• Voor: 475 (100%)
• Tegen: 0 (0%)
• Totaal gewogen stemmen: 475
• Blanco: 3
8. VOORSTEL HERBENOEMING LEDEN TUCHTCOMMISSIE
(sheets 82 en 83)
Caroline Huyskes deelt mee dat volgens het rooster van aftreden Marcel L’Herminez,
Robert Huijgen, Riekus Lie en Jan Peter Six aan de beurt zijn van aftreden. Zij zijn niet
meer herkiesbaar. Volgens het rooster van aftreden zijn Joan van de Kraats (voorzitter) en
Marc Delissen aan de beurt van aftreden. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor
om hen voor een derde periode van drie jaar te herbenoemen. Het bestuur bedankt de
commissieleden voor de activiteiten van afgelopen periode. Het bestuur zal tijdens de
voorjaars-ALV van 2021 nieuwe kandidaten voordragen als leden van de Tuchtcommissie.
Het voorstel voor de herbenoeming van lid Tuchtcommissie Joan van de Kraats is
aangenomen met de volgende uitslag van stemming:
• Voor: 475 (100%)
• Tegen: 0 (0%)
• Totaal gewogen stemmen: 475
• Blanco: 3
Het voorstel voor de herbenoeming van lid Tuchtcommissie Marc Delissen is aangenomen
met de volgende uitslag van stemming:
• Voor: 476 (99,8%)
• Tegen: 1 (0,2%)
• Totaal gewogen stemmen: 477
• Blanco: 2
9. VOORSTEL HERBENOEMING BESTUURSLID DUURZAAM BEHEER
(sheets 85 en 86)
Caroline Huyskes deelt mee dat volgens het rooster van aftreden Richard Kooloos aan de
beurt is van aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem voor een
tweede bestuursperiode van drie jaar te herbenoemen. Zijn kennis en ervaring in deze
duurzame wereld zijn van enorme toegevoegde waarde.
Het voorstel voor de herbenoeming van bestuurslid Duurzaam Beheer Richard Kooloos is
aangenomen met de volgende uitslag van stemming:
• Voor: 473 (100%)
• Tegen: 0 (0%)
• Totaal gewogen stemmen: 473
• Blanco: 3
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10. VASTSTELLING DOPINGREGLEMENT 2021
(sheets 88 en 89)
Zoals eerder toegelicht bij de aangekondigde statutenwijziging, geeft Caroline Huyskes
aan dat per 1 januari 2021 de nieuwe World Anti-Doping Code 2021 in gaat. De NGF moet
uiterlijk op 1 januari een nieuw Nationaal Dopingreglement 2021 vaststellen. Dit is een
verplichting vanuit NOC*NSF en de Internationale Golf Federatie. Dopingregels zijn voor alle
sporten en landen wereldwijd gelijk en zijn inhoudelijk niet door een individuele bond aan te
passen. De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe Dopingreglement hebben betrekking op
het vaststellen van dopingovertredingen en afhandeling van dopingzaken. Belangrijk is te
vermelden is dat er qua rechten en verplichtingen voor spelers en begeleiders niets is
veranderd. Wij moeten goedkeuring vragen aan de Leden om dit reglement door te voeren.
Het voorstel Nationaal Dopingreglement 2021 dat per 1 januari 2021 in werking zal treden
is aangenomen met de volgende uitslag van stemming:
• Voor: 470 (99,8%)
• Tegen: 1 (0,2%)
• Totaal gewogen stemmen: 471
• Blanco: 6
11. DATUM VOLGENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De volgende Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 1 mei 2021
fysiek in DeWeerelt van Sport of wederom digitaal.
12. RONDVRAAG
De volgende vragen zijn tijdens de vergadering via de chat gesteld.
Pieter Croockewit, Hilversumsche Golf Club, vraagt of de NGF al een plan heeft om de
financiële consequenties op te vangen wanneer de Nederlandse Sportraad de subsidies gaat
beheren i.p.v. NOC*NSF.
Jeroen Stevens geeft aan dat mocht het zo zijn dat er een Bestuurlijk Orgaan komt om de
gelden te beheren, dan betreft dit niet noodzakelijkerwijs de huidige €v50 miljoen maar
middels een sportwet die er dan komt wellicht veel meer. Daarom is het ook logisch dat dit
bij een ander orgaan dan het NOC*NSF komt te liggen. Het is dus niet perse nadelig voor
de NGF.
Nicol Kraaijenzank, Golf & Country Club ’t Sybrook, vraagt welke handicap wordt
vermeld op de fysieke pasjes die worden aangevraagd.
NGF antwoordt dat de WHS-handicap getoond zal worden.
Ben Koopman, Golfclub Zwolle, vraagt of in het onderzoek naar productoptimalisatie ook
gekeken is naar prijselasticiteit en prijsvorming.
NGF antwoordt dat zeker gekeken is naar prijselasticiteit i.c.m. prijsvorming. Wanneer
meer informatie gewenst is, kan contact opgenomen worden met Floris van Imhoff of
Danielle Wallet.
13. BENOEMING ERELEDEN/LEDEN VAN VERDIENSTE
Geen mededelingen.
14. SLUITING
Caroline Huyskes sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid
en bijdrage. De volledige presentatie en de opname van de Algemene Ledenvergadering
kunt u vinden op www.ngf.nl via deze link.
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING
21 NOVEMBER 2020
Golfclub Almeerderhout
Utrechtse Golfclub Amelisweerd
ANWB Golf
Best Golf & Country Club
Golfclub Broekpolder
DSV Concordia Golf
Golfclub Dirkshorn
Stichting Golf Duinzicht
Golfclub De Loonsche Duynen
Eindhovensche Golf
Golfvereniging Golfhorst
Haagsche Countryclub Groen-Geel
Haarlemmermeersche Golfclub
Golfclub De Haverleij
Hilversumsche Golf Club
Hooge Graven Golfclub Ommen
Golfclub Houtrak
Golfclub De Koepel
Golfclub Kralingen
Golfclub De Kurenpolder
Golfclub De Lingewaelsche
Golfclub De Vijf Margen
Marine Golfclub Nieuwediep
Noord-Nederlandse Golf & Country Club
De Nunspeetse
Golfclub Ockenburgh
Oosterhoutse Golf Club
Golfclub Princenbosch
Golfvereniging Regthuys
Rijswijkse Golfclub
Wassenaarse Golfclub Rozenstein
Nederlandse Studenten Golf Vereniging
Golf & Countryclub de Tongelreep
Twentsche Golfclub
Wageningse Golfclub
Golfclub Welschap
Golfclub Wouwse Plantage
Golfclub Zeewolde
Golfclub Zwolle

Golfclub Almkreek
Amsterdamse Golf Club
Golfvereniging De Batouwe
Golfclub De Breuninkhof
Golfclub Capelle
Golf- en Countryclub Crossmoor
Golfvereniging De Drentsche
Edese GC Papendal
Stichting Golfcentrum Eindhoven
Stichting Golf4Holland
Golfclub Grevelingenhout
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club
Golfclub De Haenen
Golf- & Countryclub Heiloo
Stichting Hoenderdaal Sport
Golfclub De Hooge Rotterdamsche
Keppelse Golfclub
GC De Koggen
Golfclub Kromme Rijn
Golfclub Liemeer
Lochemse Golfclub
Golfclub Mariënweide
Golfclub Het Rijk van Nijmegen
Noordwijkse Golfclub
Sint Nyk
Golfclub Old Course Loenen
Utrechtse Golfclub De Pan
Golf Club Prise d'Eau
Golfvereniging Reymerswael
Golfclub Rosmalen
Sallandsche Golfclub De Hoek
Golf & Country Club ’t Sybrook
Stichting Top-Club
Golfclub Veldzijde
Golfclub Welderen
Golf & Country Club Winterswijk
Golfclub Zeegersloot
Golfclub ’t Zelle

Bericht van verhindering
Golfvereniging Albatross
Golfclub Anderstein
Golfclub Bleijenbeek
Golfclub ’t Caves
Golfclub De Dorpswaard
Golfclub Flevoland

Golfvereniging De Berckt
Brabant Golf
Golfclub Cromstrijen
Vereniging Country Golf Ees
Leender Golfclub Haviksoord
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Golfclub De Herkenbosche
Golf & Country Club Hoenshuis
Golfclub Hoog Vaals
Kennemer Golf & Country Club
KLM GolfVereniging
Haaksbergse Golfclub Het Langeloo
Golfclub Midden-Brabant
Golfclub Stippelberg
Golfclub Weilenseind

Golfclub De Hildenberg
Golfclub Holthuizen
Golfclub Kagerzoom
Golfclub De Kieviten
Golfclub de Lage Mors
Golf & Country Club Lauswolt
Golfclub Oude Maas
Waterlandse Golfclub
Golfvereniging Het Woold
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Bijlage 2
Agendapunt 4
Wijziging NGF Statuten

Algemene Ledenvergadering NGF
1 mei 2021

VOORSTEL WIJZIGING NGF STATUTEN
TOELICHTING
1.

Tijdens de najaars-ALV in 2020 is de statutenwijziging reeds aangekondigd.

2.

Er is een aantal redenen dat aanleiding geeft om de NGF-statuten te wijzigen. Dit zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

invoering WHS
nieuwe dopingregels per 2021
wetsvoorstel bestuur en toezicht (WBTR)
elektronisch stemmen en vergaderen
aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)
bepalingen ten aanzien van Gekwalificeerde Golfbaan
verduidelijking verwijzingen en maatregelen

WHS
3.

Het EGA Handicap Systeem is vervangen door het Wereld Handicap Systeem (WHS) per
1 maart 2021. Nieuw in de statuten is de definitie van WHS. In diverse artikelen zijn
verwijzingen opgenomen naar het WHS om duidelijk te maken dat het WHS op alle
Kandidaat-Leden en Leden van de NGF en de bij haar aangesloten golfers van toepassing
is. Deze verwijzing ontbrak in de statuten maar was wel reeds opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement (namelijk de verwijzing naar het EGA Handicap Systeem). Met de
komst van het WHS is ook het Reglement Handicap 54 daarop aangepast. Een definitie
van het WHS is in de statuten opgenomen en in de navolgende artikelen wordt naar het
WHS verwezen: artikel 5 lid 1 sub e en artikel 14 lid 1.

WBTR
4.

Op 10 december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen (hierna: WBTR) aangenomen. Op 1 juli 2021 zal de wet in werking treden.
Deze wet heeft een aantal gevolgen zowel voor de NGF als voor de Leden van de NGF.
Hierover zijn de Leden reeds per nieuwsbrief geïnformeerd. Meer informatie over de WBTR
is tevens te vinden op de website van de NGF.

5.

Een van de eisen van de WBTR is dat de statuten van de vereniging voortaan – net als bij
een besloten vennootschap (BV) en een naamloze vennootschap (NV) – een bepaling
moeten bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet
van alle bestuurders en/of commissarissen.

6.

Ontstentenis heeft betrekking op de situatie dat een bestuurder defungeert of is ontslagen.
Belet ziet op (bijvoorbeeld) langdurige ziekte of schorsing. In de statuten moet dus
opgenomen worden wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer
kan. In het geval zich een situatie van belet of ontstentenis voordoet van alle bestuurders
en/of commissarissen, is het nu tevens verplicht om vast te leggen wie dan de
beslissingen mag nemen. Er kan bijvoorbeeld een zogenaamde continuïteitscommissie
(een andere benaming is tevens mogelijk) worden ingesteld. Deze commissie is bevoegd
tot het verrichten van bestuursdaden. Deze bestuursdaden worden voor wat betreft de
daden gelijkgesteld met die van een bestuurder. In het huidige voorstel voor de
statutenwijziging wordt een continuïteitscommissie voorgesteld.
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7.

In het nieuwe artikel 17.6 is een bepaling opgenomen over de ontstentenis of het belet
van bestuurders:
In geval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, worden de taken en bevoegdheden
van die Bestuurder tijdelijk uitgeoefend door de overblijvende Bestuurders of de enig
overblijvende Bestuurder. In geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, worden
de taken en bevoegdheden van de Bestuurders tijdelijk uitgeoefend door de
Continuïteitscommissie dan wel een of meer personen die de Continuïteitscommissie
daartoe aanwijst.

8.

De WBTR schrijft voor dat een bestuurder respectievelijk een commissaris, indien
deze met betrekking tot een bepaald onderwerp een tegenstrijdig belang heeft met
de rechtspersoon, niet langer kan deelnemen aan de beraadslaging en
besluitvorming daarover. In het geval dat het niet mogelijk is dat hierdoor een
bestuursbesluit genomen kan worden, dan wordt het besluit genomen door een
continuïteitscommissie.
De huidige NGF-statuten kennen reeds een bepaling die hierin voorziet, namelijk dat
in dat geval de ALV een of meer personen kan aanwijzen om de NGF te
vertegenwoordigen. Echter, aangezien de NGF voornemens is een
continuïteitscommissie aan te wijzen (zie hierboven onder 7 ter toelichting bij artikel
17.6) stelt het NGF-bestuur voor om de continuïteitscommissie tevens in dit geval
een formele rol te geven. Hiermee wordt de voortgang van de te nemen
bestuursbesluiten geborgd. Het gewijzigde artikel 18.7. luidt:
‘Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur
omtrent een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de Federatie en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer het Bestuur hierdoor geen besluit mocht kunnen nemen, wordt het besluit
genomen door de Continuïteitscommissie.’

9.

De benoeming van de leden van de continuïteitscommissie is opgenomen in een nieuw
artikel 22.1 sub d. De eisen waaraan de continuïteitscommissie moet voldoen zijn
opgenomen in een nieuw artikel 30. Voor deze eisen is aansluiting gezocht bij de eisen
voor de Tuchtcommissie van de NGF (zoals opgenomen in artikel 28 Statuten).

Nationaal Dopingreglement (NDR) 2021
10. In 2021 zijn wereldwijd de dopingregels als gevolg van de Word Anti-Doping Code (WADACode) gewijzigd. Tijdens de ALV op 21 november 2020 heeft de ALV van de NGF het
nieuwe dopingreglement 2021 aangenomen. Hierdoor zijn in de statuten de verwijzingen
naar het Dopingreglement gewijzigd in ISR Dopingreglement. Tevens is de binding aan de
besluiten van de Dopingautoriteit toegevoegd in artikel 5 lid 1 sub e.
Aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)
11. Aanleiding voor de aansluiting bij ISR was de nieuwe eis in voornoemde WADA-Code 2021.
Deze code vereist dat iedere sportbond een geheel losstaand orgaan moet inrichten dat
belast is met de behandeling van dopingzaken. Dit orgaan mag op geen enkele wijze
worden bestuurd door, verbonden zijn aan of vallen onder de sportbond. Door deze
aanscherping van de WADA-Code is volledige behandeling (zowel in eerste instantie als in
beroep) van dopingzaken door de NGF niet meer mogelijk.
12. Zowel NOC*NSF als de Dopingautoriteit zijn, vanwege de aangescherpte eisen,
voorstander van het laten behandelen van dopingzaken door ISR als een onafhankelijk
instituut dat aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF voldoet.
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13. ISR behandelt alleen zaken die het zowel in eerste instantie als in hoger beroep behandelt,
omdat in Nederland de tuchtrechtelijke behandeling van dopingovertredingen in eerste
aanleg en in beroep niet wordt gescheiden. ISR heeft specialistische kennis en veel
ervaring op het gebied van doping en tuchtzaken.
14. Zaken op het gebied van seksuele intimidatie en matchfixing vereisen evenals doping een
specifieke deskundigheid en ervaring. Aangezien de NGF amper tuchtzaken heeft, is deze
ervaring er niet. Daarnaast is het lastig gebleken om deskundigen op het gebied van
voornoemde onderwerpen te vinden voor de NGF-commissies. Hierdoor legt het NGFbestuur aan de ALV voor om ook aan te sluiten bij ISR voor de navolgende onderwerpen:
seksuele intimidatie, doping, matchfixing en algemeen tuchtrecht (niet zijnde
sportspecifieke zaken).
In aanvulling op de aankondiging hierover tijdens de ALV op 21 november 2020 omvat het
huidig voorstel ook onderbrenging van het Algemeen Tuchtrecht bij ISR. Hiermee worden
belangrijke thema’s als discriminatie, intimidatie en pesten omvat. Deze thema’s worden
niet expliciet in het huidige NGF Tuchtreglement genoemd. ISR heeft ook daarover
specifieke kennis en ervaring en is onafhankelijk. Om een goede beoordeling te maken of
een kwestie kan worden behandeld door de NGF (Tuchtcommissie zelf of bijvoorbeeld de
NGF wedstrijdcommissie) wordt een nieuw orgaan binnen de NGF geïntroduceerd: de
‘aanklager’.
De aanklager is het verantwoordelijke orgaan binnen de bond zelf, die de zaak kan (laten)
afdoen. Deze aanklager (niet te verwarren met de aanklager van het ISR) wordt op
voordracht van het NGF-bestuur door de Algemene Ledenvergadering in functie benoemd.
Het is verstandig om een paar aanklagers in functie te benoemen, zodat er altijd een
aanklager beschikbaar is. In de statuten wordt opgenomen dat de aanklager een orgaan
van de organisatie is (nieuw artikel 4 lid sub b). Hierdoor kan de aanklager besluiten
nemen in de zin van artikel 2 Burgerlijk Wetboek. Dit orgaan opereert onafhankelijk en
wordt benoemd op voordracht van het NGF-bestuur door de ALV (artikel 22.1 sub d en
nieuw artikel 27). De aanklager heeft als taak toe te zien op de bescherming van de
belangen van de organisatie en te beoordelen of een kwestie afgedaan kan worden binnen
de NGF-reglementen of valt onder het bereik van de ISR-reglementen. In dat laatste geval
volgt doorverwijzing naar ISR.
De aanklager wordt in de regel ondersteund door een secretaris die werkzaam is bij de
NGF. Voor sportspecifieke zaken (zoals wedstrijd, competitie) en zaken die horen bij het
(Kandidaat-)Lidmaatschap wil de NGF blijven voorzien in haar eigen tuchtprocedure. De
kennis en ervaring over sportspecifieke zaken (zoals overtreding van het
wedstrijdreglement) of NGF-specifieke zaken is ruimschoots aanwezig binnen onze eigen
Tuchtcommissie en Commissie van Beroep. Het voorgaande betekent een aanpassing van
het NGF Tuchtreglement. Deze wijzigingen worden apart toegelicht en als apart
agendapunt aan de ALV voorgelegd.
15. Het aansluiten bij ISR biedt de volgende voordelen:
• De NGF borgt hiermee dat zaken op gebied van doping, seksuele intimidatie en
matchfixing worden behandeld door tuchtcolleges die voldoen aan de kwaliteitseisen
van de WADA en NOC*NSF en worden behandeld door deskundigen met ervaring op het
gebied van voornoemde zaken.
• De NGF hoeft geen extra kosten te maken om een onafhankelijke beroepsinstantie voor
dopingzaken op te richten.
• Door aan te sluiten bij ISR, sluit de NGF aan bij de ISR-reglementen. NGF voldoet
daarmee ook aan toekomstige wijzigingen en hoeft hiervoor niet op een ALV te
wachten. Als sprake is van een wijziging in een ISR-reglement, zal NGF de Leden
uiteraard hierover informeren.
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16. Om aan te kunnen sluiten bij ISR is een statutenwijziging en goedkeuring van de ALV
nodig, zodat de NGF een overeenkomst kan aangaan met ISR. De NGF-Leden worden
alsdan gebonden aan de ISR-reglementen volgens de nieuwe statuten. Voor het aangaan
van de overeenkomst met ISR is een nieuw artikel 14.2 opgenomen:
‘Het Bestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap of de toelating als
Gekwalificeerde Golfbaan te verbinden. De verbintenissen behoeven de goedkeuring van
de Algemene Vergadering. De verplichting tot naleving van de ISR Reglementen geldt
tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld in artikel 2:34a van het
Burgerlijk Wetboek. ‘
17. In de statuten worden diverse verwijzingen naar ISR opgenomen, waaronder de nieuwe
definities van ISR-reglementen, ISR Tuchtcommissie en Commissie van Beroep. De
Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van de NGF blijven bestaan, echter hun
bevoegdheid wordt beperkt tot sportspecifieke zaken, o.a. bij NGF-wedstrijden en/of evenementen.
18. In een nieuw artikel 15.4 is opgenomen dat het lidmaatschap van het NGF-bestuur
onverenigbaar is met een functie bij ISR. Dit mede ter borging van de onafhankelijkheid.
19. Na aansluiting bij ISR, valt de samenstelling en benoeming van de diverse commissies,
waaronder de Commissie SI onder de bevoegdheid van ISR. De betreffende bepalingen
hierover in de statuten zijn hierop aangepast c.q. verwijderd (zoals o.a. artikel 28.3 onder
b en c). Tevens is in artikel 8 lid 1 en artikel 9 lid 1 respectievelijk de bevoegdheid van
het Bestuur opgenomen om een (Kandidaat-)Lid uit het lidmaatschap te ontzetten of deze
te schorsen bij overtreding van ISR-reglementen.
20. In een nieuw artikel 31 staan diverse bepalingen over de overeenkomst met ISR (artikel
31.1) en de bevoegdheden van ISR genoemd. Dit zijn bepalingen vanuit het ISR. Door het
invoegen van dit nieuwe artikel is de nummering van de artikelen die hierna volgen
gewijzigd.
Elektronisch stemmen en vergaderen
21. De huidige tijdelijke coronaspoedwetgeving voldoet in de behoefte om elektronisch te
kunnen stemmen en te vergaderen. Echter, om dit tevens te kunnen doen na afloop van
de tijdelijke wetgeving is een statutenwijziging nodig.
22. Om elektronisch stemmen en vergaderen in de toekomst mogelijk te maken, dient
hierover een bepaling te worden opgenomen in de NGF-statuten. Het nieuwe artikel
25.3. luidt:
Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is ieder Lid bevoegd om,
in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch
communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat het Lid via
het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Een op deze wijze deelnemend Lid wordt geacht ter vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen
bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden
uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk
worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van
het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping
bekendgemaakt.
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Verduidelijking verwijzingen en maatregelen
23. De voorgenomen statutenwijziging geeft aanleiding om op een aantal punten
verwijzingen en maatregelen in de statuten te verduidelijken.
24. Zo is de verwijzing naar het Huishoudelijk Reglement op een aantal punten in de statuten
toegevoegd, namelijk o.a. in artikel 3 sub f.
25. In het huidige artikel 9 lid 1 sub b is de verwijzing naar de diverse ISR-reglementen
en -besluiten toegevoegd. In artikel 9 lid 4 is een nieuwe bepaling opgenomen over
de ordemaatregel die het NGF Bestuur kan opleggen (nieuw artikel 9 lid 4 sub d),
alsmede de bevoegdheid, als uiterste sanctie als blijkt van misstanden tot het
intrekken van de bevoegdheid van een Kandidaat-Lid of Lid om als handicapautoriteit
op te treden (nieuw artikel 9 lid 4 sub e).
Gekwalificeerde Golfbanen
26. Een gekwalificeerde Golfbaan die geen rechtsverhouding heeft met (Kandidaat-)Lid of
Geassocieerde dient zich evengoed aan de NGF-statuten en reglementen te houden als
banen die wel een dergelijke rechtsverhouding hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de
bepalingen in het Reglement Handicap 54 en o.a. binding aan de ISR-reglementen en het
Huishoudelijk Reglement van de NGF. Hier was in de huidige statuten nog niet in voorzien.
Vanwege de huidige voorgenomen statutenwijziging is daarom het voorstel om dit direct
mee te nemen. In een aantal artikelen in de statuten is daarom de gekwalificeerde
golfbaan toegevoegd. Dit o.a. in artikel 7 lid 2, een nieuw artikel 13, artikel 23.1 en
23.2, artikel 25.1 en artikel 31. En er is een nieuw artikel toegevoegd waarin het NGF
bestuur een sanctie kan opleggen aan de Gekwalificeerde Golfbaan indien deze in strijd
met reglementen handelt.
Consequenties statutenwijziging/aansluiting bij ISR
27. Na goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging door de ALV zal NGF een
overeenkomst met ISR sluiten die inhoudt dat ISR namens de NGF rechtspreekt bij
overtredingen op het gebied van doping, matchfixing, algemeen tuchtrecht en seksuele
intimidatie en dat zijn uitspraken gelden als uitspraken van de NGF.
28. De ISR-tuchtreglementen over bovengenoemde onderwerpen zullen van toepassing zijn op
de bij de NGF aangesloten clubs, aangeslotenen en de bij hun hun aangesloten golfers
nadat deze zijn opgenomen in de eigen statuten c.q. overeenkomsten.
29. De NGF-(Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen en de bij hen
aangeslotenen zijn verplicht deze ISR-reglementen na te leven.
30. Het ISR stelt deze reglementen vast en mag deze wijzigen.
31. De NGF-Leden en Kandidaat-Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen zullen
ervoor moeten zorgen dat zij de nieuwe NGF-statuten en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen inzake naleving van alle toepasselijke reglementen en besluiten van de ALV
en de besluiten genomen door de diverse commissies voor zover van toepassing op hun
golfers doen implementeren (al dan niet door de daartoe benodigde besluiten van de eigen
ALV), waardoor deze van toepassing zijn op de bij hen aangesloten golfers. Om die reden
is een statutenwijziging per NGF-Lid nodig dan wel aanpassing van de betreffende
overeenkomsten voor aangeslotenen. NGF neemt de verwijzing naar de ISR-reglementen
als voorwaarde op bij de inschrijving voor NGF-wedstrijden en -competitie en het Handicap
54 Reglement. NGF onderzoekt tevens de verwijzing hiernaar en binding via de GOLF.NL
app en de digitale NGF-pas.
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32. NGF-Leden en Kandidaat-Leden dienen naar aanleiding van de NGF-statutenwijziging
tevens hun eigen statuten aan te passen. NGF zal op korte termijn na de ALV een aantal
voorbeeldbepalingen verstrekken en kan hier desgewenst bij ondersteunen.
33. NGF-Leden en Kandidaat-Leden die hun statuten moeten wijzigen vanwege
handicapregistratieleden (overheveling registratieleden Stichting Golfsport naar eigen
club) kunnen hiervoor nog dispensatie aanvragen tot eind 2021 bij Robert Hage
(robert.hage@ngf.nl). Hierover zijn tevens voorbeeldbepalingen vanuit de NGF desgewenst
beschikbaar.

Bij aanvaarding van dit voorstel tot statutenwijziging, zullen de NGF-statuten als volgt luiden
(zie volgende pagina's), waarbij de nieuwe artikelen en aanpassingen zijn gemarkeerd.
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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

Op [•] tweeduizend twintigeenentwintig verschijnt voor mij, mr. [•], notaris te Amsterdam:
[•].
De verschijnende persoon verklaart:
(A)

De algemene vergadering van Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met zetel te Utrecht en met adres:
Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 40516270 (de "Federatie"), heeft op [•] tweeduizend twintigeenentwintig
besloten tot wijziging van de statuten van de Federatie en tot verlening van
machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen
verlijden. Van de besluiten tot statutenwijziging en verlening van machtiging blijkt
uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage).

(B)

De statuten van de Federatie zijn laatst gewijzigd bij akte, op twintig maart
tweeduizend achttien verleden voor een waarnemer van mr. E.G. Vorst, notaris te
Amsterdam.

(C)

Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn beschikking van twaalf mei tweeduizend
veertien het recht tot het voeren van het predicaat koninklijkKoninklijk verleend aan
de Federatie. Van de beschikking blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht
(bijlage).

(D)

Zijne Majesteit de Koning heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het recht tot
het voeren van het predicaat koninklijkKoninklijk door de Federatie, hetgeen blijkt
uit een brief van [•] tweeduizend twintigeenentwintig, die aan deze akte wordt
gehecht (bijlage).

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de
verschijnende persoon de statuten van de Federatie hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun
geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. Definities en interpretatie
1.1

In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
"Aanklager NGF" betekent het orgaan van de Federatie welke beoordeelt welke
tuchtzaken behandeld kunnen worden door de Federatie of een daartoe bevoegde
commissie van de Federatie dan wel door het ISR;
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"Accountant" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants
samenwerken;
"Algemene Vergadering" betekent het orgaan van de Federatie dat wordt gevormd
door de Leden, dan wel een bijeenkomst van Leden;
"Bestuur" betekent het bestuur van de Federatie;
"Bestuurder" betekent een bestuurder van de Federatie;
"Commissie van Beroep ISR" betekent de commissie als bedoeld in Artikel 26van
beroep van ISR;
"Commissie van Beroep NGF" betekent de commissie als bedoeld in Artikel 29;
"Contributiereglement" betekent het reglement als bedoeld in Artikel 1011;
"Directeur" betekent de directeur als bedoeld in Artikel 19;
"Dopingreglement" betekent het reglementde directeur als bedoeld in Artikel
30.321;
"Erelid" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 4.25.2;
"Federatie" betekent de vereniging die wordt geregeerd door deze Statuten;
"Federatiebureau" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 1921;
"Geassocieerde" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 11.112;
"Gekwalificeerde Golfbaan" betekent een golfbaan die voldoet aan de minimale
kwaliteitseisen zoals nader vastgesteld bij het Huishoudelijke Reglement;
"Golfers" betekent:
(i)

leden van een Kandidaat-Lid of Lid, dat vereniging of coöperatie is;

(ii)

deelnemers, aangeslotenen of personen die onder welke benaming dan ook
krachtens overeenkomst of op andere met een lidmaatschap vergelijkbare
wijze verbonden zijn aan een Kandidaat-Lid of Lid, dat stichting is; en

(iii)

deelnemers, aangeslotenen of personen die onder welke benaming dan ook
krachtens overeenkomst of op andere met een lidmaatschap vergelijkbare
wijze verbonden zijn aan een Kandidaat-Lid of Lid, dat
kapitaalvennootschap is,

waarvoor door een Kandidaat-Lid of Lid afdracht is gedaan aan de Federatie
overeenkomstig het Contributiereglement.;
"Huishoudelijk Reglement" betekent het reglement als bedoeld in Artikel 30.135.1;
"ISR" betekent Stichting Instituut Sportrechtspraak, een stichting, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 30189821;
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"ISR Dopingreglement" betekent het door het bestuur van ISR van tijd tot tijd
vastgestelde Dopingreglement;
"ISR Reglementen" betekent het ISR Tuchtreglement Algemeen Tuchtrecht, ISR
Dopingreglement, het ISR Tuchtreglement Matchfixing en het ISR Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie;
"ISR Tuchtreglement Algemeen Tuchtrecht" betekent het door het bestuur van
ISR van tijd tot tijd vastgestelde Tuchtreglement Algemeen Tuchtrecht;
"ISR Tuchtreglement Matchfixing" betekent het door het bestuur van ISR van tijd
tot tijd vastgestelde Tuchtreglement Matchfixing;
"ISR Tuchtreglement Seksuele Intimidatie" betekent het door het bestuur van ISR
van tijd tot tijd vastgestelde Tuchtreglement Seksuele Intimidatie;
"Kandidaat-Lid" betekent een kandidaat-lid van de Federatie;
"Lid" betekent een lid van de Federatie;
"Lid van Verdienste" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 4.3;
"Reglement Matchfixing" betekent het reglement als bedoeld in Artikel 30.35.3;
"Reglement Seksuele IntimidatieNGF Tuchtreglement" betekent het reglement
als bedoeld in Artikel 30.335.3;
"Reglement Handicap 54" het reglement waarin de eisen voor het behalen van
Handicap 54 zijn vastgelegd;
"Statuten" betekent deze statuten;
"Tuchtcommissie ISR" betekent de tuchtcommissie van ISR;
"Tuchtcommissie NGF" betekent de commissie als bedoeld in Artikel 2528;
"WHS" betekent het Wereld Handicap Systeem waarin de eisen voor het behalen,
aanpassen en verstrekken van handicaps zijn neergelegd.
1.2

In deze Statuten betreffen verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen
van deze Statuten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Naam, zetel en oprichtingsdatum
2.1

De Federatie is genaamd: Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

2.2

De Federatie heeft haar zetel te Utrecht.

2.3

De Federatie is opgericht op zestien maart negentienhonderdveertien.

Artikel 3. Doel
De Federatie heeft ten doel het bevorderen van de golfsport in al haar verschijningsvormen
en voorts al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmee
verband houdt. Dit doet de Federatie door het reguleren, ondersteunen en organiseren van
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golf in Nederland ten behoeve van alle Kandidaat-Leden, Leden en Geassocieerden,
waaronder Gekwalificeerde Golfbanen, golfers, golfprofessionals en andere bij de golfsport
betrokkenen in de meest brede zin van het woord, alsmede het uitdragen van het erfgoed van
golf. Meer specifiek tracht de Federatie dit doel te bereiken door:
(a)

de belangen van haar Kandidaat-Leden en Leden te behartigen en deze
Kandidaat-Leden en Leden te ondersteunen, in de breedste van het woord;

(b)

het (regelmatig) toetsen of de Kandidaat-Leden en Leden voldoen aan de vereisten
voor lidmaatschap zoals genoemd in artikel 4.1Artikel 5.1;

(c)

het ondersteunen van Gekwalificeerde Golfbanen, onder andere op het gebied van
duurzaam beheer en duurzame exploitatie;

(d)

het regelmatig toetsen van minimale kwaliteitseisen van deze Gekwalificeerde
Golfbanen;

(e)

het in contact brengen van geïnteresseerden met de golfsport en verbinden van alle
bij de golfsport betrokkenen;

(f)

het uitdragen en handhaven van de regels en de etiquette van het golfspel alsmede
van de regels met betrekking tot handicapping en amateurstatus en het opstellen van
regels met betrekking tot competities en wedstrijden die voldoen aan de criteria
zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement;

(g)

het uitdragen van een veilig sportklimaat voor alle Golfers;

(h)

het bevorderen van een beter spelpeil van de Nederlandse amateur golfers en
golfprofessionals: onder meer door het organiseren van nationale selecties,
wedstrijden en trainingen en het bewaken van de kwaliteit van de opleiding van
Golfers en golfprofessionals;

(i)

het vertegenwoordigen van de Nederlandse golfbelangen op nationaal en
internationaal gebied en op internationale toernooien,

en voorts al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmee
verband houdt.
Artikel 4. Organen van de Federatie
Organen van de Federatie zijn:
(a)

het Bestuur;

(b)

de Aanklager NGF;

(c)

de Tuchtcommissie NGF;

(d)

de Commissie van Beroep NGF;

(e)

de Continuïteitscommissie;

(f)

de aanklager van het ISR;
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(g)

de Tuchtcommissie van het ISR;

(h)

de Commissie van Beroep van het ISR;

(j)

alsmede die personen en commissies die bij deze Statuten door de Algemene
Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij
beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 5. Kandidaat-Leden, Leden, vereisten voor het lidmaatschap en toelating,
Ereleden en Leden van Verdiensten
4.15.1 Kandidaat-Lid of Lid kunnen slechts zijn rechtspersonen:
(a)

met als doel de bevordering van de golfsport onder haar Golfers;

(b)

met ten minste honderd (100) Golfers op één juli van enig jaar;

(c)

die jaarlijks een bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen substantieel
aantal (zulks ter beoordeling van het Bestuur) golfevenementen organiseren
voor haar Golfers op een golfbaan in Nederland;

(d)

die de beschikking hebben over een eigen wedstrijdcommissie,
handicapcommissie en regelcommissie, zoals nader beschreven in het
Huishoudelijk Reglement;

(e)

die de Statuten, de reglementen en besluiten van de Federatie hebben
aangenomen in de Algemene Vergadering, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot het Huishoudelijk Reglement, het Contributiereglement, het
Dopingreglementde ISR Reglementen, het NGF Tuchtreglement, WHS,
Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement MatchfixingHandicap 54,
Competitiereglement, en de besluiten genomen door de Aanklager NGF,
Tuchtcommissie ISR, de Tuchtcommissie NGF, de Commissie van Beroep
ISR en de Commissie van Beroep NGF alsmede de besluiten van de
Dopingautoriteit, voor zover van toepassing op hun Golfers doen
implementeren (al dan niet door de daartoe benodigde besluiten van een
orgaan van die rechtspersoon) waardoor deze van toepassing zijn op de bij
hen aangesloten Golfers;

(f)

al dan niet met een Gekwalificeerde Golfbaan, waarvan zij eigenaar zijn,
dan wel waarvan zij houder zijn van een beperkt recht, zoals een recht van
vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een recht van opstal of een
erfdienstbaarheid,
of
waarvoor
zij
een
huurof
andere
gebruiksovereenkomst hebben gesloten die voldoet aan de bij het
Huishoudelijk Reglement vast te stellen minimale criteria ten aanzien van
looptijd en gebruiksomvang.

4.25.2 Op voordracht van het Bestuur kan de Algemene Vergadering aan natuurlijke
personen het predicaat Erelid verlenen vanwege gewichtige en bijzondere
verdiensten voor de Federatie en de golfsport.
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4.35.3 Op voordracht van het Bestuur kan de Algemene Vergadering aan natuurlijke
personen het predicaat Lid van Verdienste verlenen vanwege belangrijke
verdiensten voor de Federatie en de golfsport.
4.45.4 Slechts Leden zijn leden in de zin van titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Kandidaat-Leden, Ereleden en Leden van Verdienste zijn geen leden in de
zin van titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze Statuten zijn
toegekend dan wel opgelegd.
4.65.5 De aanvraag tot toelating als Kandidaat-Lid tot de Federatie geschiedt schriftelijk bij
het Bestuur.
4.75.6 Bij het Huishoudelijke Reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de
aanvraag en de toelating als Kandidaat-Lid tot de Federatie.
4.85.7 Het Bestuur beslist over de toelating als Kandidaat-Lid. Bij niet-toelating kan de
Algemene Vergadering op voorstel van ten minste tien Leden alsnog tot toelating
besluiten mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte
stemmen.
4.95.8 Nadat een Kandidaat-Lid gedurende ten minste twee jaren Kandidaat-Lid is
geweest, kan hij een bij het Bestuur een aanvraag indienen tot toelating als Lid tot
de Federatie. De aanvraag tot toelating als Lid tot de Federatie geschiedt schriftelijk
bij het Bestuur.
4.105.9 Het Bestuur beslist over de toelating als Lid. Bij niet-toelating kan de Algemene
Vergadering alsnog tot toelating besluiten mits met een meerderheid van ten minste
drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 56. Overdracht en overgang van het lidmaatschap
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 67. Audit
6.17.1 Ieder Kandidaat-Lid en ieder Lid is verplicht op verzoek van het Bestuur alle
gevraagde informatie te verschaffen aan het Bestuur, welke het Bestuur
redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen vaststellen of het betrokken Kandidaat-Lid
of Lid aan de vereisten door Artikel 4.15.1 voor het lidmaatschap gesteld, voldoet.
Indien blijkt dat het betrokken Kandidaat-Lid of Lid niet of niet langer aan de
vereisten door Artikel 4.15.1 voor het lidmaatschap gesteld, voldoet, stelt het
Bestuur het betrokken Kandidaat-Lid of Lid een redelijke termijn om hieraan te
voldoen.
6.27.2 Ieder Kandidaat-Lid en ieder Lid met een Gekwalificeerde Golfbaan en, iedere
Geassocieerde en elke andere Gekwalificeerde Golfbaan is verplicht op verzoek van
het Bestuur alle gevraagde informatie te verschaffen aan het Bestuur, welke het
Bestuur redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen vaststellen of de betrokken
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Gekwalificeerde Golfbaan aan de minimum vereisten gesteld in het Huishoudelijk
Reglement voldoet. Indien de betrokken Gekwalificeerde Golfbaan niet of niet
langer aan de minimum vereisten gesteld in het Huishoudelijk Reglement voldoet,
stelt het Bestuur het betrokken Kandidaat-Lid of Lid of de betrokken Geassocieerde
een redelijke termijn om de Gekwalificeerde Golfbaan hieraan te laten voldoen.
Artikel 78. Einde van het lidmaatschap
7.18.1 Het lidmaatschap eindigt:
(a)

doordat het Kandidaat-Lid of Lid ophoudt te bestaan;

(b)

door opzegging door het Kandidaat-Lid of Lid;

(c)

door opzegging door de Federatie in het geval een Kandidaat-Lid of Lid niet
binnen de in Artikel 6.17.1 gestelde termijn voldoet aan de vereisten door
Artikel 4.15.1 voor het lidmaatschap gesteld;

(d)

door opzegging door de Federatie wanneer redelijkerwijs van de Federatie
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

(e)

door ontzetting; ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een Kandidaat-Lid of Lid in strijd met de Statuten,
reglementen van de Federatie, ISR Reglementen of besluiten van de
Algemene Vergadering, de Aanklager NGF, de Tuchtcommissie ofISR, de
Tuchtcommissie NGF, de Commissie van Beroep ISR of de Commissie van
Beroep NGF of een ander orgaan als bedoeld in Artikel 31.3 handelt, of de
Federatie op onredelijke wijze benadeelt.

7.28.2 Opzegging van het (kandidaat-)lidmaatschap door de Federatie geschiedt door het
Bestuur.
7.38.3 Opzegging van het (kandidaat-)lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
Het (kandidaat-)lidmaatschap kan in ieder geval onmiddellijk worden beëindigd
indien redelijkerwijs van het lidKandidaat-Lid of Lid of van de Federatie niet
gevergd kan worden het (kandidaat-)lidmaatschap te laten voortduren.
7.48.4 Een opzegging in strijd met Artikel 7.38.3, doet het (kandidaat-)lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was
opgezegd, onverminderd Artikel 7.98.9.
7.58.5 Een Kandidaat-Lid of Lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of
zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
7.68.6 Een Kandidaat-Lid of Lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van
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de Federatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 2.7
van het Burgerlijk Wetboek.
7.78.7 Ontzetting uit het (kandidaat-)lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
7.88.8 Het Kandidaat-Lid of Lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot
opzegging van het lidmaatschap door de Federatie op de grond dat redelijkerwijs
van de Federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, met opgave van de redenen, in
kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit, beroep op de Commissie van Beroep NGF open. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het Kandidaat-Lid of Lid geschorst. Het
Kandidaat-Lid of Lid heeft het recht zich voor de Commissie van Beroep NGF te
verantwoorden.
7.98.9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 89. Sancties
8.19.1 Onverminderd Artikel 78, is het Bestuur bevoegd een Kandidaat-Lid of Lid te
schorsen:
(a)

gedurende de termijn als bedoeld in Artikel 6.17.1;

(b)

voor een termijn van ten hoogste zes maanden indien het Bestuur gegronde
redenen heeft te vermoeden dat een Kandidaat-Lid of Lid in strijd met de
Statuten, reglementen van ISR, reglementen van de Federatie, waaronder
begrepen doch niet beperkt tot het Huishoudelijk Reglement of besluiten van
de Algemene Vergadering, de Tuchtcommissie ISR, de Tuchtcommissie
NGF, de Commissie van Beroep ISR of de Commissie van Beroep NGF
handelt, of de Federatie op onredelijke wijze benadeelt.

8.29.2 Het Kandidaat-Lid of Lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot
schorsing, met opgave van de redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de Commissie
van Beroep NGF open.
8.39.3 Indien het Bestuur een Kandidaat-Lid of Lid heeft geschorst, dient het Bestuur
uiterlijk op de laatste dag van de termijn van de schorsing te besluiten tot opzegging,
hetzij ontzetting, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt
de schorsing.
8.49.4 Onverminderd Artikel 8.19.1, is het Bestuur bevoegd een Kandidaat-Lid of Lid een
of meer van de volgende sancties op te leggen:
(a)

een berisping;

(b)

een geldboete tot de bedragen genoemd in het Huishoudelijk Reglement;
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(c)

een verbod tot deelneming aan de door de Federatie uitgeschreven
competitie, wedstrijden en toernooien;

(d)

een ordemaatregel als bedoeld in Artikel 31.15;

(e)

het intrekken van de bevoegdheid van een Kandidaat-Lid of Lid om als
handicapautoriteit op te treden voor de bij haar aangesloten golfer en het
intrekken van de bevoegdheid tot het afnemen van het Regelexamen van de
Federatie.

8.59.5 Het Kandidaat-Lid of Lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot
oplegging van een sanctie als bedoeld in Artikel 8.49.4, met opgave van de redenen,
in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
van het besluit, beroep op de Commissie van Beroep NGF open.
8.69.6 Het Bestuur is bevoegd de in dit Artikel 89 bedoelde sancties voorwaardelijk op te
leggen, mits het betrokken Kandidaat-Lid of Lid van de voorwaarden in kennis
wordt gesteld bij de kennisgeving als bedoeld in Artikel 8.29.2 of Artikel 8.59.5.
Artikel 910. Register van Kandidaat-Leden en Leden
9.110.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle
Kandidaat-Leden en alle Leden worden opgenomen, met vermelding van de datum
waarop zij het lidmaatschap hebben verkregen.
9.210.2 Ieder Kandidaat-Lid en ieder Lid is verplicht zijn adres aan het Bestuur op te geven.
9.310.3 Ieder Lid is verplicht op te geven aan het Bestuur of hij een of meer Gekwalificeerde
Golfbanen vertegenwoordigt in verband met Artikel 24.326.3.
9.410.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
Artikel 1011. Jaarlijkse bijdragen en Contributiereglement
10.111.1 De Kandidaat-Leden en Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage als vast te stellen bij het Contributiereglement. Bij het
Contributiereglement kunnen de Kandidaat-Leden en Leden in categorieën worden
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
10.211.2 Het Contributiereglement wordt, op voorstel van het Bestuur, vastgesteld door de
Algemene Vergadering.
10.311.3 Het Bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen
van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
Artikel 1112. Geassocieerden
11.112.1 Geassocieerden
zijn
in
Nederland
gevestigde
rechtspersonen
en
personenvennootschappen waarvan hun doelstelling en werkzaamheden nauw
verwant zijn aan de golfsport en die door het Bestuur als Geassocieerde zijn
toegelaten. Indien de in de vorige zin bedoelde rechtspersonen en
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personenvennootschappen beschikken over een golfbaan waarvan zij eigenaar zijn,
dan wel waarvan zij houder zijn van een beperkt recht, zoals een recht van
vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een recht van opstal of een erfdienstbaarheid,
of waarvoor zij een huur- of andere gebruiksovereenkomst hebben gesloten die
voldoet aan de bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen minimale criteria ten
aanzien van looptijd en gebruiksomvang, worden zij door het Bestuur slechts
toegelaten als Geassocieerde indien die golfbaan kwalificeert als een
Gekwalificeerde Golfbaan.
11.212.2 Geassocieerden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage als vast te
stellen bij het Contributiereglement. Bij het Contributiereglement kunnen de
Geassocieerden in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage
betalen. Het Bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
11.312.3 Geassocieerden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens deze Statuten zijn toegekend dan wel opgelegd.
11.412.4 De rechten en verplichtingen van een Geassocieerde kunnen te allen tijde door de
Geassocieerde en door de Federatie worden beëindigd door opzegging. Opzegging
door de Federatie geschiedt door het Bestuur.
11.512.5 Wanneer de rechten en verplichtingen van een Geassocieerde in de loop van een
jaar eindigen, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd, tenzij het Bestuur anders bepaalt.
Artikel 1213. Gekwalificeerde Golfbaan
13.1

Gekwalificeerde Golfbanen zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen en
personenvennootschappen waarvan hun doelstelling en werkzaamheden nauw
verwant zijn aan de golfsport en die door het Bestuur als Gekwalificeerde Golfbaan
zijn toegelaten en al dan niet verbonden zijn aan een Kandidaat-Lid, Lid of
Geassocieerde.

13.2

Gekwalificeerde Golfbanen zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage
als vast te stellen bij het Contributiereglement. Bij het Contributiereglement kunnen
de Gekwalificeerde Golfbanen in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen. Het Bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse
bijdrage.

13.3

Gekwalificeerde Golfbanen hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens deze Statuten, Huishoudelijk Reglement of andere
reglementen van de Federatie of het ISR zijn toegekend dan wel opgelegd.

13.4

De rechten en verplichtingen van een Gekwalificeerde Golfbaan kunnen te allen
tijde door de Gekwalificeerde Golfbaan en door de Federatie worden beëindigd door

61700063/BVZ

10

Concept van 8 april 2021

het intrekken van de kwalificatie Gekwalificeerde Golfbaan. Intrekking door de
Federatie geschiedt door het Bestuur.
13.5

Wanneer de rechten en verplichtingen van een Gekwalificeerde Golfbaan in de loop
van een jaar eindigen, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd, tenzij het Bestuur anders bepaalt.

Artikel 14. Verplichting
Verbintenissen

tot

naleving

Statuten,

reglementen

en

besluiten.

14.1

Kandidaat-Leden, Leden en, Geassocieerden, Gekwalificeerde Golfbanen, Ereleden
en Leden van Verdienste zijn verplicht de Statuten, de reglementen van de
Federatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het Huishoudelijk Reglement,
NGF Tuchtreglement, Handicap 54 Reglement, het Contributiereglement, WHS, het
ISR Dopingreglement, het ReglementISR Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en,
het ReglementISR Tuchtreglement Matchfixing en het ISR Tuchtreglement
Algemeen Tuchtrecht, alsmede besluiten na te leven van het Bestuur, de Algemene
Vergadering, de Aanklager NGF, de Tuchtcommissie enNGF, de Commissie van
Beroep NGF, de Tuchtcommissie ISR, de Commissie van Beroep ISR en de andere
organen als bedoeld in Artikel 31.4.

14.2

Het Bestuur is bevoegd verbintenissen aan het (kandidaat-)lidmaatschap of de
toelating als Gekwalificeerde Golfbaan te verbinden. De verbintenissen behoeven de
goedkeuring van de Algemene Vergadering. De verplichting tot naleving van de ISR
Reglementen geldt tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld in
artikel 2:34a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1315. Bestuur
13.115.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van
ten minste vijf Bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan vijf, dan blijft het
Bestuur volledig bevoegd; het Bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot
aanvulling van het aantal Bestuurders.
13.215.2 Slechts natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn.
13.315.3 Bestuurder kunnen niet zijn:

15.4

(a)

leden van de TuchtcommissieAanklager NGF;

(b)

leden van de Tuchtcommissie NGF;

(b)

leden van de Commissie van Beroep NGF;

(c)

personen die in dienst zijn van de Federatie;

(e)

leden van de Continuïteitscommissie.

Het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met enige andere functie die de
belangen van de Federatie kan schaden of enige functie bij ISR, dit ter beoordeling
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van het Bestuur. Bestuurders dienen alle relevante functies die zij beroepshalve of
als vrijwilliger vervullen aan het Bestuur bekend te maken.
Artikel 1416. Benoeming van bestuurders
14.116.1 Bestuurders kunnen uit en buiten de Leden worden benoemd.
14.216.2 De benoeming van Bestuurders geschiedt door de Algemene Vergadering. De
president wordt in functie benoemd.
14.316.3 De benoeming van een Bestuurder geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten. Zowel het Bestuur als tien of meer Leden zijn bevoegd tot het
opmaken van een bindende voordracht. De voordracht opgemaakt door het Bestuur
wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming
onderwerp van behandeling zal zijn. Een voordracht opgemaakt door tien of meer
Leden moet ten minste zeven dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk
bij het Bestuur worden ingediend.
14.416.4 De Algemene Vergadering kan echter aan elke voordracht steeds het bindend
karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen.
14.516.5 Is geen voordracht opgemaakt of besluit de Algemene Vergadering aan de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene
Vergadering in de benoeming vrij.
14.616.6 Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten
Artikel 1517. Aftreden, defungeren, schorsing en ontslag van Bestuurders
15.117.1 Een Bestuurder treedt af volgens een door het Bestuur al dan niet bij reglement
vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen
dat een Bestuurder tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is
benoemd, verstreken is. Een Bestuurder treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de
eerstvolgende Algemene Vergadering na afloop van vier jaren na zijn laatste
benoeming. Een aftredende Bestuurder kan een maal worden herbenoemd.
15.217.2 Een Bestuurder defungeert voorts door schriftelijk bedanken met inachtneming van
een opzeggingstermijn van drie maanden.
15.317.3 Een Bestuurder defungeert voorts doordat hij niet langer aan de in Artikel 13.315.3
gestelde vereisten voldoet.
15.417.4 Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst
of ontslagen. Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van
een Bestuurder kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen.
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15.517.5 Indien de Algemene Vergadering een Bestuurder heeft geschorst, dient de
Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten
hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt
de schorsing.
17.6

In geval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, worden de taken en
bevoegdheden van die Bestuurder tijdelijk uitgeoefend door de overblijvende
Bestuurders of de enig overblijvende Bestuurder. In geval van ontstentenis of belet
van alle Bestuurders, worden de taken en bevoegdheden van de Bestuurders tijdelijk
uitgeoefend door de Continuïteitscommissie dan wel een of meer personen die de
Continuïteitscommissie daartoe aanwijst.

Artikel 1618. Taak, taakverdeling, bevoegdheden en besluitvorming van het Bestuur
16.118.1 Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het bestuur belast met het
Besturen van de Federatie.
16.218.2 Het Bestuur zal een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld
die het Bestuur betreffen, waaronder begrepen de onderwerpen als bedoeld in
Artikel 3.
16.318.3 De president wordt overeenkomstig Artikel 14.216.2 in functie benoemd. Het
Bestuur benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter en een penningmeester en kan,
al dan niet uit zijn midden, een secretaris benoemen.
16.418.4 Het Bestuur kan de commissies instellen die het voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijs nodig heeft. Het Bestuur bepaalt de samenstelling, taak,
bevoegdheden en werkwijze van de commissies.
16.518.5 Het Bestuur is, met inachtneming van Artikel 17.119.1, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Federatie zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De goedkeuring
als bedoeld in Artikel 17.119.1 geldt mede voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de Federatie ter zake van deze handelingen.
16.618.6 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt. Iedere
Bestuurder heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel
verworpen.
16.7
18.7

Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het
Bestuur omtrent een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Federatie en de met haar verbonden
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organisatie. Wanneer het Bestuur hierdoor geen besluit mocht kunnen nemen, wordt
het besluit genomen door de Continuïteitscommissie.
18.8

Besluitvorming van het Bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering
geschieden, mits met algemene stemmen en de stemmen schriftelijk of langs
elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van het Bestuur buiten
vergadering zijn de Artikelen 18.6 en 18.7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1719. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur
17.119.1 Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten
van het Bestuur tot:
(a)

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen;

(b)

het aangaan van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

(c)

het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Federatie een bankkrediet
wordt verleend.

17.219.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit
als bedoeld in Artikel 17.119.1 onder (c) tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het Bestuur of Bestuurders niet aan.
Artikel 1820. Vertegenwoordiging
18.120.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Federatie. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt, behalve aan het Bestuur, mede toe aan twee gezamenlijk
handelende Bestuurders. Het Bestuur zorgt ervoor dat de Federatie zoveel als
mogelijk vertegenwoordigd wordt door ten minste een of beide van de president en
de vicepresident.
18.2

In alle gevallen waarin een Bestuurder een belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de Federatie kan de Algemene Vergadering een of meer personen
aanwijzen om de Federatie te vertegenwoordigen.

18.3
20.2

Het Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende
bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de
Federatie met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel
van zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 1921. Federatiebureau en Directeur
19.121.1 Het Bestuur kan een Federatiebureau in stand houden en het Bestuur kan een
Directeur benoemen. Het Bestuur kan aan de Directeur bevoegdheid tot
vertegenwoordiging toekennen als bedoeld in Artikel 18.320.2.
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19.221.2 Het Federatiebureau staat onder leiding van de Directeur.
19.321.3 Het Bestuur kan de Directeur te allen tijde schorsen of ontslaan.
19.421.4 Het Federatiebureau en de Directeur zijn onder verantwoordelijkheid van het
Bestuur belast met de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van die taken die het
Bestuur aan hen opdraagt.
19.521.5 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de taken en bevoegdheden van
het Federatiebureau en de Directeur nader worden uitgewerkt.
Artikel 2022. Algemene vergaderingen
20.122.1 De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de
agenda voor deze vergadering geplaatst:

22.2

(a)

de behandeling van het Bestuursverslag;

(b)

de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met de
toelichting;

(c)

de decharge van de Bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen
boekjaar;

(d)

de vervulling van eventuele vacatures in het Bestuur, de Aanklager NGF, de
Tuchtcommissie enNGF, de Commissie van Beroep NGF en de
Continuïteitscommissie.

Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de
termijn voor het overleggen van het Bestuursverslag door de Algemene Vergadering
is verlengd of een voorstel daartoe op de agenda is geplaatst.

20.222.3 Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze Statuten verplicht is.
20.322.4 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene
Vergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Vergadering op een termijn van niet langer dan twintig dagen na indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
Bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter
plaatse waar de Federatie gevestigd is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan Bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt
voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
Artikel 2123. Oproeping
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21.123.1 Kandidaat-Leden, Leden, Ereleden, Leden van Verdienste en, Geassocieerden en
Gekwalificeerde Golfbanen die niet worden vertegenwoordigd door een
Kandidaat-Lid, Lid of Geassocieerde worden tot de Algemene Vergadering
opgeroepen door het Bestuur of een Bestuurder.
21.223.2 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de Kandidaat-Leden, Leden, Ereleden, Leden van
Verdienste en, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen die niet worden
vertegenwoordigd door een Kandidaat-Lid, Lid of Geassocieerde, aan de laatstelijk
aan het Bestuur opgegeven adressen. Indien het Kandidaat-Lid, Lid, Erelid, Lid van
Verdienste of, Geassocieerde of Gekwalificeerde Golfbaan hiermee instemt, kan de
oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Federatie is
bekend gemaakt.
21.323.3 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de
twintigste dag vóór die van de vergadering. In spoedeisende gevallen, ter
beoordeling van het Bestuur, kan de oproeping tot een Algemene Vergadering
geschieden tegen een kortere termijn mits niet later dan op de achtste dag vóór die
van de vergadering.
21.423.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip
van de Algemene Vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld,
kunnen op dezelfde wijze worden aangekondigd met dien verstande dat
aankondiging daarvan niet later dan op achtste dag vóór die van de vergadering
geschiedt.
21.523.5 Indien de oproeping een voorstel tot benoeming van een Erelid of een Lid van
Verdienste vermeldt, behoeft niet de naam van de betrokken persoon genoemd te
worden.
Artikel 2224. Voorzitter, secretaris en notulen
22.124.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de president. Bij afwezigheid
van de president wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de
vicepresident. De voorzitter dan wel de vicevoorzitter kan echter, ook indien hij zelf
ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter aanwijzen. Bij
afwezigheid van de president en de vicepresident zonder dat zij een ander in hun
plaats als voorzitter hebben aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige
Bestuurders een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle Bestuurders
benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter van de
vergadering wijst de secretaris aan.
22.224.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de vergadering notulen
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gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van de vergadering.
22.324.3 De voorzitter van de vergadering en iedere Bestuurder kan te allen tijde opdracht
geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering
verhandelde, op kosten van de Federatie. Het notarieel proces-verbaal wordt
medeondertekend door de voorzitter van de vergadering.
Artikel 2325. Toegang en vergaderrechten
23.125.1 Alle Kandidaat-Leden en alle Leden die niet geschorst zijn, alle Ereleden, alle
Leden van Verdienste, alle Geassocieerden, Gekwalificeerde Golfbanen die niet
worden vertegenwoordigd door een Kandidaat-Lid, Lid of Geassocieerde en alle
medewerkers van het Federatiebureau, hebben toegang tot de Algemene
Vergadering en zijn bevoegd daarin het woord te voeren. Slechts Leden zijn
bevoegd het stemrecht uit te oefenen. Alle Bestuurders die geen Lid zijn en niet
geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben als zodanig
in de Algemene Vergadering een raadgevende stem. Een geschorste Bestuurder die
geen Lid is heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
23.225.2 Een stemgerechtigd Lid kan aan een ander stemgerechtigd Lid schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid
van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een
Lid kan slechts optreden als gevolmachtigde voor één ander Lid.
23.3
25.3

Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is ieder Lid bevoegd
om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch
communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat het Lid via
het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Een op deze wijze deelnemend Lid wordt geacht ter vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen,
kunnen bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden
uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk
worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van
het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping
bekend gemaakt.

25.4

De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen
tot de Algemene Vergadering.

23.425.5 Voor ieder Lid dat aan de Algemene Vergadering deelneemt, worden maximaal
twee vertegenwoordigers toegelaten. Voor ieder Kandidaat-Lid en, iedere
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Geassocieerde en iedere Gekwalificeerde Golfbaan die aan Algemene Vergadering
deelneemt, wordt slechts één vertegenwoordiger toegelaten. De Bestuurders en de
Directeur zullen in de Algemene Vergadering niet optreden als vertegenwoordiger
van een Lid of, Kandidaat-Lid, Geassocieerde of Gekwalificeerde Golfbaan.
Artikel 2426. Stemrecht en besluitvorming
24.126.1 In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid dat niet geschorst is ten minste één
stem overeenkomstig Artikelen 24.226.2 en 24.326.3.
24.226.2 In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid dat niet geschorst is een aantal
stemmen dat afhankelijk is van het aantal van zijn Golfers per één juli voorafgaand
aan de dag van de Algemene Vergadering en wel als volgt:
(a)

Leden met minder dan vijfhonderdeen Golfers: één stem;

(b)

Leden met meer dan vijfhonderd maar minder dan duizendeen Golfers: twee
stemmen;

(c)

Leden met meer dan duizend maar minder dan tweeduizendeen Golfers: drie
stemmen;

(d)

Leden met meer dan tweeduizend Golfers: vier stemmen.

24.326.3 In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid dat niet geschorst is en een
Gekwalificeerde Golfbaan vertegenwoordigt, bovenop de in Artikel 24.226.2
bedoelde stemmen, een aantal stemmen dat afhankelijk is van het aantal holes van
die Gekwalificeerde Golfbaan per één juli voorafgaand aan de dag van de Algemene
Vergadering en wel als volgt:
(a)

ten minste negen holes: één stem;

(b)

achttien holes: twee stemmen;

(c)

zevenentwintig holes: drie stemmen;

(d)

zesendertig of meer holes: vier stemmen,

met een maximum aantal stemmen van vier stemmen per Lid ongeacht het aantal
Gekwalificeerde Golfbanen vertegenwoordigd door dat Lid. Een Gekwalificeerde
Golfbaan kan slechts door één Lid worden vertegenwoordigd. In dergelijk geval
wordt de betreffende Gekwalificeerde Golfbaan vertegenwoordigd door het Lid dat
voor het eerst bij het Bestuur de opgave heeft gedaan als bedoeld in Artikel 9.310.3,
tenzij dat Lid er schriftelijk mee instemt dat de betreffende Gekwalificeerde
Golfbaan voortaan wordt vertegenwoordigd door een Lid dat een latere opgave heeft
gedaan als bedoeld in Artikel 9.310.3.
24.426.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
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24.526.5 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze Statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
24.626.6 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien
verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming
over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende
briefjes geschiedt.
24.726.7 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een
nieuwe vrije stemming plaats. Heeft ook in dat geval niemand de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken. Bij een herstemming, daaronder niet begrepen de nieuwe vrije stemming,
wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op
wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd.
Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot.
Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
24.526.8 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering
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. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien 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.
24.626.9 Bij de vaststelling in hoeverre de Leden stemmen, aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Leden die ingevolge de
wet of deze statuten geen stem kunnen uitbrengen.
25.1

Tuchtcommissie

25.1

De Federatie heeft een Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie bestaat uit ten minste
drie en ten hoogste acht leden. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de
Tuchtcommissie volledig bevoegd; de Tuchtcommissie neemt alsdan onverwijld
maatregelen tot aanvulling van het aantal leden.

25.2
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27.

Aanklagers NGF

27.1

De Federatie heeft een of meerdere Aanklagers NGF. Het aantal Aanklagers NGF
wordt, op voorstel van het Bestuur, vastgesteld door de Algemene Vergadering.

27.2

Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Tuchtcommissie zijn. Lid van de
Tuchtcommissieeen Aanklager NGF zijn.

27.3

Aanklager NGF kunnen niet zijn Bestuurders, de Directeur of leden van enige
andere commissie van de Federatie.

25.3

De Tuchtcommissie dient zodanig te zijn samengesteld dat:

25.4

(a)

ten minste de voorzitter en de waarnemend voorzitter de graad van meester
in de rechten hebben behaald aan een Nederlandse UniversiteitBestuurders;

(b)

ten minste één lid arts is en als zodanig staat ingeschreven in het
BIG-registerleden van de Tuchtcommissie NGF;

(c)

ten minste één lid deskundige is op het gebied van seksuele intimidatie; en

(d)

ten minste een of meer mannen en een of meer vrouwen lid zijn van de
Tuchtcommissie.

Leden van de Tuchtcommissieleden van de Commissie van Beroep NGF;
(d)

leden van de Continuïteitscommissie.

27.4

Alle Aanklagers NGF dienen de graad van meester in de rechten hebben behaald aan
een Nederlandse universiteit.

27.5

De Aanklagers NGF worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de
Algemene Vergadering.

25.527.6 De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering
waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn.
25.6

Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt, dan maakt
het Bestuur een nieuwe voordracht op. Artikel 25.4 is van toepassing.

25.7
27.7

Een lid van de TuchtcommissieAanklager NGF treedt af volgens een door de
TuchtcommissieAanklagers NGF in onderling overleg vast te stellen rooster van
aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een lid van de
Tuchtcommissie tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is
benoemd, verstreken is. Een lid van de TuchtcommissieAanklager NGF treedt
evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering na
afloop van drievier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredend lid van de
Tuchtcommissieaftredende Aanklager NGF kan twee maal worden herbenoemd.
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25.827.8 Een lid van de TuchtcommissieAanklager NGF defungeert voorts door schriftelijk
bedanken met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
25.9

Een lid van de Tuchtcommissie

27.9

Indien de Algemene Vergadering de persoon niet benoemt, dan maakt het Bestuur
een nieuwe voordracht op overeenkomstig Artikelen 27.5

27.10 De Aanklagers NGF dienen de functie volledig onafhankelijk uit te voeren. Het
Bestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de Aanklagers NGF.
27.11 De Aanklagers NGF bepalen welke zaken op het gebied van het algemeen tuchtrecht
worden afgedaan door:
(a)

de Tuchtcommissie NGF, zoals bepaald in de Statuten alsmede de
tuchtreglementen van de Federatie;

(b)

de Tuchtcommissie ISR en de Commissie van Beroep ISR op basis van het
Algemeen Tuchtreglement van het ISR,

onverminderd Artikel 8.7.
27.12 Het Bestuur stelt een reglement voor de Aanklagers NGF vast waarin de taak,
bevoegdheden en werkwijze van de Aanklagers NGF nader worden geregeld.
28.

Tuchtcommissie NGF

28.1

De Federatie heeft een Tuchtcommissie NGF. De Tuchtcommissie NGF bestaat uit
ten minste drie en ten hoogste acht leden. Is het aantal leden minder dan drie, dan
blijft de Tuchtcommissie NGF volledig bevoegd; de Tuchtcommissie NGF neemt
alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal leden.

28.2

Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Tuchtcommissie NGF zijn. Lid van
de Tuchtcommissie NGF kunnen niet zijn Bestuurders, de Directeur, Aanklager
NGF of leden van enige andere commissie van de Federatie.

28.3

De Tuchtcommissie NGF dient zodanig te zijn samengesteld dat:
(a)

ten minste de voorzitter en de waarnemend voorzitter de graad van meester
in de rechten hebben behaald aan een Nederlandse Universiteit;

(b)

ten minste een of meer mannen en een of meer vrouwen lid zijn van de
Tuchtcommissie NGF.

28.4

Leden van de Tuchtcommissie NGF worden op voordracht van het Bestuur benoemd
door de Algemene Vergadering.

28.5

De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin
de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn.

28.6

Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt, dan maakt
het Bestuur een nieuwe voordracht op. Artikel 28.4 is van toepassing.
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28.7

Een lid van de Tuchtcommissie NGF treedt af volgens een door de Tuchtcommissie
vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen
dat een lid van de Tuchtcommissie NGF tegen zijn wil moet aftreden voordat de
termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een lid van de Tuchtcommissie NGF
treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering na
afloop van drie jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredend lid van de
Tuchtcommissie NGF kan tweemaal worden herbenoemd.

28.8

Een lid van de Tuchtcommissie NGF defungeert voorts door schriftelijk bedanken
met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

28.9

Een lid van de Tuchtcommissie NGF defungeert voorts doordat hij niet langer aan
de in Artikel 25.228.2 gestelde vereisten voldoet.

25.1028.10 Leden van de Tuchtcommissie NGF kunnen te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden ontslagen.
25.1128.11 De Tuchtcommissie NGF heeft tot taak de uitoefening van de
tuchtrechtspraak met betrekking tot Leden ter zake van enig handelen of nalaten in
strijd met de Statuten, de reglementen van de Federatie, waaronder begrepen doch
niet beperkt tot het wedstrijdreglement, competitiereglement, WHS en Handicap 54
Reglement of besluiten van de Federatie en onredelijke benadeling van de Federatie
en ten slotte de behandeling van alle andere zaken die bij of krachtens deze Statuten
aan de Tuchtcommissie NGF moeten worden voorgelegd.
25.12 Indien de Tuchtcommissie dient te oordelen naar aanleiding van een klacht in de zin
van het Reglement Seksuele Intimidatie, dan zorgt de Tuchtcommissie ervoor dat zij
zitting houdt in gemengde samenstelling, bestaande uit een of meer mannen en een
of meer vrouwen, een en ander voor zover deze taak niet bij of krachtens deze
Statuten is opgedragen aan de Tuchtcommissie ISR.
25.1328.12 De besluiten van de Tuchtcommissie NGF over de voorgelegde zaken zijn
met redenen omkleed en zijn bindend voor alle betrokkenen. Het Lid staat binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving van de besluiten van de
Tuchtcommissie NGF, beroep op de Commissie van Beroep NGF open.
25.1328.13 De Algemene Vergadering stelt een reglement voor de Tuchtcommissie NGF
vast waarin de taak, bevoegdheden en werkwijze van de Tuchtcommissie NGF nader
worden geregeld.
Artikel 2629. Commissie van Beroep NGF
26.129.1 De Federatie heeft een Commissie van Beroep NGF. De Commissie van Beroep
NGF bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht leden. Is het aantal leden minder
dan drie, dan blijft de Commissie van Beroep NGF volledig bevoegd; de Commissie
van Beroep NGF neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal
leden.
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26.229.2 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Commissie van Beroep NGF zijn.
Lid van de Commissie van Beroep NGF kunnen niet zijn Bestuurders, de Directeur,
Aanklager NGF of leden van enige andere commissie van de Federatie.
26.329.3 De Commissie van Beroep NGF dient zodanig te zijn samengesteld dat:
(a)

ten minste de voorzitter en de waarnemend voorzitter de graad van meester
in de rechten hebben behaald aan een Nederlandse Universiteit;

(b)

ten minste één lid arts is en als zodanig staat ingeschreven in het
BIG-register;

(c)

ten minste één lid deskundige is op het gebied van seksuele intimidatie; en

(d)

ten minste een of meer mannen en een of meer vrouwen lid zijn van de
Commissie van Beroep NGF.

26.429.4 Leden van de Commissie van Beroep NGF worden op voordracht van het Bestuur
benoemd door de Algemene Vergadering.
26.529.5 De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering
waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn.
26.629.6 Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt, dan
maakt het Bestuur een nieuwe voordracht op. Artikel 26.429.4 is van toepassing.
26.729.7 Een lid van de Commissie van Beroep NGF treedt af volgens een door de
Commissie van Beroep NGF vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in
het rooster kan niet meebrengen dat een lid van de Commissie van Beroep NGF
tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken
is. Een lid van de Commissie van Beroep NGF treedt evenwel uiterlijk af op de dag
van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van drie jaren na zijn laatste
benoeming. Een aftredend lid van de Commissie van Beroep NGF kan twee maal
worden herbenoemd.
26.829.8 Een lid van de Commissie van Beroep NGF defungeert voorts door schriftelijk
bedanken met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
26.929.9 Een lid van de Commissie van Beroep NGF defungeert voorts doordat hij niet
langer aan de in Artikel 26.229.2 gestelde vereisten voldoet.
26.1029.10 Leden van de Commissie van Beroep NGF kunnen te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen.
26.1129.11 De Commissie van Beroep NGF heeft tot taak de behandeling van alle zaken
die bij of krachtens deze Statuten en de reglementen van de Federatie aan de
Commissie van Beroep NGF moeten worden voorgelegd.
26.12 Indien, een en ander voor zover deze taak niet bij of krachtens deze Statuten is
opgedragen aan de Commissie van Beroep dient te oordelen naar aanleiding van een
klacht in de zin van het Reglement Seksuele Intimidatie, dan zorgt de Commissie
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van Beroep ervoor dat zij zitting houdt in gemengde samenstelling, bestaande uit
een of meer mannen en een of meer vrouwenISR.
26.1329.12 De besluiten van de Commissie van Beroep NGF over de voorgelegde zaken
zijn met redenen omkleed en zijn bindend voor alle betrokkenen.
26.1429.13 De Algemene Vergadering stelt een reglement voor de Commissie van Beroep
NGF vast waarin de taak, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie van
Beroep NGF nader worden geregeld.
Artikel 2730. Continuïteitscommissie
30.1

De Federatie heeft een Continuïteitscommissie. De Continuïteitscommissie heeft de
taken die bij of krachtens deze Statuten aan de Continuïteitscommissie worden
toegekend.

30.2

De Continuïteitscommissie bestaat uit een door de Algemene Vergadering te
bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zes leden. Is het aantal leden van
de Continuïteitscommissie minder dan drie, dan blijft de Continuïteitscommissie
volledig bevoegd; het Bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling
van het aantal leden van de Continuïteitscommissie.

30.3

Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Continuïteitscommissie zijn.

30.4

Lid van de Continuïteitscommissie kunnen niet zijn:
(a)

Bestuurders;

(b)

Directeur:

(c)

Aanklagers NGF;

(d)

leden van enige andere commissie van de Federatie.

30.5

Leden van de Continuïteitscommissie worden op voordracht van het Bestuur
benoemd door de Algemene Vergadering.

30.6

De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin
de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn.

30.7

Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt, dan maakt
het Bestuur een nieuwe voordracht op. Artikel 30.5 is van toepassing.

30.8

Een lid van de Continuïteitscommissie treedt af volgens een door het
Continuïteitscommissie vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het
rooster kan niet meebrengen dat een lid van de Continuïteitscommissie tegen zijn
wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een
Continuïteitscommissie treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende
Algemene Vergadering na afloop van drie jaren na zijn laatste benoeming. Een
aftredend lid van de Continuïteitscommissie kan tweemaal worden herbenoemd.
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30.9

Een lid van de Continuïteitscommissie defungeert voorts door schriftelijk bedanken
met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

30.10 Een lid van de Continuïteitscommissie defungeert voorts doordat hij niet langer aan
de in Artikel 30.4 gestelde vereisten voldoet.
30.11 Leden van de Continuïteitscommissie kunnen te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden ontslagen.
30.12 De Artikelen 18.1, 18.5, 18.6, 18.7 eerste zin, en 18.8 zijn van overeenkomstige
toepassing op de besluitvorming door de Continuïteitscommissie.
Artikel 31. Instituut Sportrechtspraak
31.1

Voor het uitoefenen van de tuchtrechtspraak en voor het beslechten van geschillen
sluit de Federatie met ISR een daartoe strekkende overeenkomst in de zin van artikel
2:46 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van
de tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting in de Federatie wordt opgedragen aan
ISR. Het Bestuur doet van de overeenkomst die het met het Instituut
Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle Kandidaat-Leden,
Leden, Geassocieerden, Gekwalificeerde Golfbanen, Ereleden en Leden van
Verdienste van de Federatie.

31.2

Het Bestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het
Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Vergadering.

31.3

Voor de duur van de overeenkomst die de Federatie met ISR is overeengekomen,
zijn de aanklager van ISR, de Tuchtcommissie ISR en de Commissie van Beroep
ISR eveneens een orgaan van de Federatie. De Tuchtcommissie ISR en de
Commissie van Beroep ISR spreken recht in naam van de Federatie en hun
uitspraken gelden als uitspraken van de Federatie.

31.4

De organen van de Federatie als bedoeld in Artikel 31.3 hebben geen eigen
rechtspersoonlijkheid.

31.5

De Federatie verklaart de ISR Reglementen van toepassing met ingang van de datum
van de in Artikel 31.2 bedoelde overeenkomst. Het Bestuur communiceert de in de
vorige zin bedoelde datum vooraf aan de Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden,
Gekwalificeerde Golfbanen die niet worden vertegenwoordigd door een
Kandidaat-Lid, Lid of Geassocieerde, aan Ereleden en Leden van Verdienste van de
Federatie. De ISR Reglementen regelen de wijze van benoeming van
Tuchtcommissie ISR, de Commissie van Beroep ISR en de aanklagers van ISR, hun
samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de overtreding, de op te leggen
straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van de persoon die ervan
verdacht wordt in overtreding te zijn.
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31.6

Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting gelden de desbetreffende reglementen van
ISR als de van toepassing zijnde reglementen van de Federatie, welke reglementen
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.

31.7

De ISR Reglementen kunnen slechts worden gewijzigd op de wijze als bepaald in
het betreffende ISR Reglement. De Federatie is niet bevoegd wijzigingen in de ISR
Reglementen aan te brengen.

31.8

Tenzij bij ISR Reglement anders is bepaald, zijn de ISR Reglementen van
toepassing op alle Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden, Gekwalificeerde
Golfbanen, Ereleden en Leden van Verdienste van de Federatie. De ISR
Reglementen worden gepubliceerd op de website van ISR.

31.9

De van toepassing zijnde reglementen van ISR treden in de Federatie in werking op
de door het Bestuur van de Federatie met ISR overeengekomen datum, van welke
datum het Bestuur van de Federatie via een publicatie mededeling doet aan de
Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden, Gekwalificeerde Golfbanen, Ereleden en
Leden van Verdienste van de Federatie. Wijzigingen in de desbetreffende
reglementen treden in werking op de door het bestuur van ISR vastgestelde datum.
Het Bestuur van de Federatie doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in
een van toepassing zijnd reglement mededeling via een publicatie aan de
Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden, Gekwalificeerde Golfbanen, Ereleden en
Leden van Verdienste van de Federatie. De Federatie is niet bevoegd zelf een
wijziging in een van toepassing zijnd reglement van ISR aan te brengen.

31.10 Op de tuchtrechtspraak van de Federatie is het desbetreffende tuchtreglement van
toepassing. Op de Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde
Golfbanen van de Federatie is van toepassing:
(a)

in geval van seksuele intimidatie:
Intimidatie;

het

ISR

Tuchtreglement

Seksuele

(b)

in dopinggevallen: het ISR Dopingreglement, de daarvan deel uitmakende
dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts;

(c)

in geval van matchfixing: het ISR Tuchtreglement Matchfixing;

(d)

in geval van algemene (niet sport-specifieke) tuchtzaken: het ISR
Tuchtreglement Algemeen Tuchtrecht.

Wanneer een ISR Reglement wordt overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak met
inachtneming van het desbetreffende ISR Reglement.
31.11 Tenzij in een reglement van ISR anders is bepaald, zijn de van toepassing zijnde
reglementen van ISR op de Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden,
Gekwalificeerde Golfbanen, Ereleden en Leden van Verdienste van de Federatie van
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toepassing volgens de laatste, door het bestuur van ISR vastgestelde versie, zoals
gepubliceerd op de website van ISR.
31.12 Wanneer een beslissing tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd,
kan hieraan door de betrokken persoon noch door derden enig recht op
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt
op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd of
evenement.
31.13 De door ISR in de Federatie krachtens een overeenkomst uit te oefenen
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede
voor rekening en risico van de Federatie. De Federatie vrijwaart ISR, zijn
bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn aanklagers, zijn ambtelijke secretariaat, zijn
onderzoekscommissie, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch
adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens ISR
verzorgde rechtspleging.
31.14 De leden van de Tuchtcommissie ISR en van de Commissie van Beroep ISR worden
benoemd door het bestuur van ISR. De commissies worden bijgestaan door het
ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van ISR. Wanneer gesproken
wordt over de Tuchtcommissie ISR en de Commissie van Beroep ISR worden
hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters
alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van ISR.
31.15 Het Bestuur is op grond van de reglementen van ISR bevoegd een ordemaatregel te
nemen. Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke
straf.
31.16 Een uitspraak van de Tuchtcommissie ISR en van de Commissie van Beroep ISR
zijn bindend, zowel voor het betrokken Kandidaat-Lid, Lid, Geassocieerde,
Gekwalificeerde Golfbaan, Erelid of Lid van Verdienste, als voor andere
Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden Ereleden en Leden van Verdienste van de
Federatie als voor de Federatie zelf. De in Artikel 31.15 genoemde ordemaatregel
van het Bestuur is bindend voor de duur van die ordemaatregel.
31.17 Alle Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden, Gekwalificeerde Golfbanen,
Ereleden en Leden van Verdienste, organen en commissies van de Federatie zijn
gehouden mede te werken aan het tot stand komen van de uitspraken van de
Tuchtcommissie ISR en van de Commissie van Beroep ISR en zijn tevens gehouden
mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde
straffen.
31.18 Noch een Kandidaat-Lid, noch een Lid, noch een Geassocieerde, noch een
Gekwalificeerde Golfbaan, noch een derde kan naar aanleiding van enige beslissing
van de aanklager van ISR, de Tuchtcommissie ISR of de Commissie van Beroep ISR

61700063/BVZ

27

Concept van 8 april 2021

aanspraak maken jegens de Federatie op schadeloosstelling, op een gewijzigde
uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.
Artikel 32. Boekjaar, staat van baten en lasten en jaarverslag
27.132.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
27.232.2 Het Bestuur brengt op een 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 Federatie en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de Bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van
hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. Na verloop van de
termijn kan ieder Lid van de gezamenlijke Bestuurders in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen.
27.332.3 De Federatie is verplicht opdracht te verlenen aan een Accountant tot onderzoek
van de staat van baten en lasten.
27.432.4 Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering, op voorstel van het
Bestuur, bevoegd. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is het
Bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de
Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend.
27.532.5 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft
de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring. Het Bestuur legt de verklaring
van de Accountant ter inzage voor de Leden ten kantore van de Federatie ten minste
twintig dagen vóór de Algemene Vergadering waarin de staat van baten en lasten ter
goedkeuring wordt overlegd.
27.632.6 Goedkeuring van de staat van baten en lasten strekt niet automatisch tot decharge
aan een Bestuurder.
Artikel 2833. Statutenwijziging
28.133.1 In deze Statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging
kan slechts worden genomen bij een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een zodanig aantal Leden
aanwezig of vertegenwoordigd is dat bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste
twee derden van het totaal door alle Leden gezamenlijk uit te brengen aantal
stemmen. Indien niet zodanig aantal Leden aanwezig of vertegenwoordigd was, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit tot
statutenwijziging kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aantal Leden, mits bij een meerderheid van ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De nieuwe vergadering wordt
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gehouden uiterlijk op de dertigste dag na die van de oorspronkelijke vergadering. Bij
de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een
besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal Leden.
28.233.2 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, ten kantore van de Federatie of op een andere daartoe
geschikte plaats voor de Leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
28.333.3 De Artikelen 28.133.1 en 28.233.2 zijn niet van toepassing indien in de Algemene
Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
28.433.4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd.
Artikel 2934. Ontbinding en vereffening
29.134.1 De Federatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Vergadering.
29.234.2 De Artikelen 28.134.1 tot en met 28.334.3 zijn van overeenkomstige toepassing op
een besluit tot ontbinding.
29.334.3 Indien de Federatie wordt ontbonden door een besluit van de Algemene
Vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, indien en voor
zover de Algemene Vergadering niet anders bepaalt.
29.434.4 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
29.534.5 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze Statuten, voor
zover mogelijk, van kracht.
29.634.6 De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo
van de Federatie zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de Federatie.
29.734.7 Nadat de Federatie heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de Federatie gedurende zeven jaren berusten onder
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
Artikel 3035. Huishoudelijk Reglement, Dopingreglement, en NGF Tuchtreglement
35.1

De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement Seksuele Intimidatie
en Reglement Matchfixing
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30.1

De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen of
wijzigen. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd
zijn met de wet of deze Statuten.

30.235.2 Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden
genomen op voorstel van het Bestuur of op voorstel van een zodanig aantal Leden
dat bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een derde van het totaal door alle
Leden gezamenlijk uit te brengen aantal stemmen en kan slechts worden genomen
bij een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
30.3

De Algemene Vergadering kan een Contributiereglement, een Dopingreglement, een
Reglement Seksuele Intimidatie en een Reglement Matchfixing35.3 De Algemene
Vergadering kan slechts op voorstel van het Bestuur het NGF Tuchtreglement
vaststellen of wijzigen. De in de vorige zin bedoelde reglementen mogenHet NGF
Tuchtreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze
Statuten.

SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaart de verschijnende persoon dat alle A-Leden, B-Leden, C-Leden en
D-Leden met
Artikel 36. Overgangsbepaling
36.1

Artikel 18.7 is pas van toepassing met ingang van de datum van het van kracht
worden van de onderhavige statutenwijziging Lid zijn van de FederatieWet bestuur
en toezicht rechtspersonen.

36.2

Tot aan de in artikel 36.1 bedoelde datum geldt ter zake van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Bestuurders dat in alle gevallen waarin een
Bestuurder een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Federatie, de
Algemene Vergadering een of meer personen kan aanwijzen om de Federatie te
vertegenwoordigen.

36.3

Dit artikel 36 vervalt op de in artikel 36.1 bedoelde datum.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk
na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.
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Bijlage 3
Agendapunt 5
Wijziging NGF Huishoudelijk Reglement

Algemene Ledenvergadering NGF
1 mei 2021

VOORSTEL WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT NGF
TOELICHTING
Er is een aantal redenen dat aanleiding geeft om het Huishoudelijk Reglement NGF (hierna:
‘HHR') te wijzigen. Deze redenen worden hieronder toegelicht.
De redenen zijn:
1)
2)
3)
4)
5)

invoering WHS
aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)
digitaal magazine GOLF.NL
criteria en aanvraag Lidmaatschap
statutenwijziging NGF

1. WHS
Per 1 maart 2021 heeft het Wereld Handicap Systeem (Rules of Handicapping for 2020) het
EGA Handicap Systeem vervangen. Het is noodzakelijk om de terminologie van het Wereld
Handicap Systeem (afgekort WHS) in het HHR op te nemen, omdat deze regels op alle golfers
van bij de NGF aangesloten (Kandidaat-)Leden van toepassing zijn. De verwijzing naar WHS is
onder meer opgenomen in artikel 1.4 onder c en artikel 12.5.
2. Aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ‘ISR')
NGF is voornemens aan te sluiten bij het onafhankelijk instituut ISR. Dit is toegelicht bij
agendapunt Statutenwijziging in deze ALV van 1 mei 2021. De NGF wenst voor de volgende
onderwerpen aan te sluiten bij ISR: het Tuchtrecht ISR Seksuele Intimidatie, Tuchtrecht
Algemeen ISR, Matchfixing en Doping. Deze voorgenomen aanpassingen zijn tevens
opgenomen in het HHR (nieuw artikel 1.2 sub e, artikel 1.4 sub d, artikel 3.6, artikel
4.1, artikel 6.1 en artikel 7.1) ter vervanging dan wel aanvulling van de voorheen geldende
NGF-reglementen. De ISR-reglementen zijn na aansluiting bij ISR van toepassing op alle
golfers van bij de NGF aangesloten (Kandidaat-)Leden.
De onafhankelijkheid van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van het ISR ten
opzichte van het NGF-bestuur is in het Huishoudelijk Reglement gewaarborgd (nieuw artikel
12.2).
3. Digitaal magazine GOLF.NL
In 2020 is er bij wijze van een pilot voor gekozen om het GOLF.NL magazine digitaal uit
te brengen. De redenen hiervoor zijn in zowel de voorjaars- als de najaars-ALV 2020
toegelicht. NGF heeft onder haar leden een enquête gehouden over het al dan niet
voortzetten van het digitale magazine. De resultaten hiervan zijn toegelicht tijdens de
ALV van 21 november 2020. NGF wenst de mogelijkheid te hebben om het magazine
GOLF.nl digitaal of per post te verzenden. Dit wordt tijdens de ALV van 1 mei 2021 bij
het onderwerp merkpositionering verder toegelicht. Het NGF-bestuur stelt geringe
aanpassingen voor in artikel 15.3 namelijk toevoeging van het woord ‘digitaal’ en een
verduidelijking op welke wijze schriftelijke verzending plaatsvindt indien daarvoor wordt
gekozen. Hiermee is duidelijk dat er zowel een digitaal als een schriftelijk magazine
GOLF.NL kan worden verzonden. Ook is de nieuwsbrief van GOLF.NL waarvoor personen
zich online kunnen inschrijven toegevoegd in artikel 15.3.

Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement NGF

4. Criteria en aanvraag NGF-Lidmaatschap
In het HHR is een aantal aanvullende criteria voor het Kandidaat-Lidmaatschap en de
Gekwalificeerde Golfbaan opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Hiermee beoogt de NGF
het belang van spelen op Nederlandse golfbanen te bevorderen en de veiligheid van gebruikers
en derden op golfbanen nog beter te kunnen waarborgen. Bij een aanvraag door een
Gekwalificeerde Golfbaan dient een verklaring van een golfbaanarchitect te worden toegevoegd
over een veilig golfbaanontwerp (artikel 6.1).
De aanpassing voor het Kandidaat-Lidmaatschap is opgenomen in artikel 5 lid 2. Dit
betreft het organiseren van ten minste 1 golfactiviteit op een baan van een bij de NGF
aangesloten Lid en/of Gekwalificeerde Golfbaan. De aangepaste criteria voor de
Gekwalificeerde Golfbaan zijn opgenomen in artikel 6.1 en nieuw artikel 6 lid 3 sub
h. Daarnaast is het criterium voor de bevoegdheden van een handicapcommissie van een
Gekwalificeerde Golfbaan verduidelijkt in artikel 12 lid 5. Het nieuwe artikellid 3 lid 6
heeft geleid tot hernummering van de oude artikelleden 3 lid 6 tot en met 3 lid 9.
De termijn van de afhandeling van aanvragen voor het Kandidaat-Lidmaatschap en de
Gekwalificeerde Golfbaan door het NGF-bestuur zijn opgenomen in nieuw artikel 3 lid 7
en nieuw artikel 6 lid 2. Hierdoor is de aanvrager geïnformeerd binnen welke termijn
de aanvraag wordt afgehandeld. Het nieuwe artikellid 3 lid 7 heeft geleid tot
hernummering van de oude artikelleden 3 lid 7 tot en met 3 lid 9 en het nieuwe artikellid
6 lid 2 heeft gezorgd voor hernummering van het oude artikel 6 lid 2.
In de huidige tekst van het HHR staat dat de aanvragen en goedkeuring van KandidaatLidmaatschappen van de NGF gepubliceerd worden op de NGF-website. NGF stelt echter voor
om de mededelingen hierover te doen tijdens de eerstvolgende ALV, zodat de Leden op deze
wijze goed zijn geïnformeerd. Dit zal een terugkerend agendapunt van de ALV worden. De
artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 7.1 zijn hierop aangepast.
5. Statutenwijziging NGF
De voorgenomen statutenwijziging wordt als apart agendapunt tijdens de ALV van 1 mei
2021 behandeld. Door de voorgenomen statutenwijziging is de nummering van de
statuten aangepast. De verwijzingen naar de statuten in het Huishoudelijk Reglement
zijn hierop aangepast.

Bij aanvaarding van dit voorstel zal het NGF Huishoudelijk Reglement als volgt luiden (zie
volgende pagina's), waarbij de nieuwe artikelen geel zijn gemarkeerd.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE
Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2021
ALGEMEEN
Artikel 1 – De Federatie
1.1

1.2

1.3
1.4

De Vereniging Nederlandse Golf Federatie is op 16 maart 1914 opgericht onder de
naam Nederlands Golf Comité. Sinds 12 mei 2014 is de Federatie gerechtigd het
predicaat ‘Koninklijke’ in haar naam te voeren. De Vereniging wordt in dit
reglement en in andere reglementen en bepalingen aangeduid als de “Federatie”.
De Federatie is aangesloten bij:
a. het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (“NOC*NSF”);
b. European Golf Association (“EGA”);
c. The Royal and Ancient (“The R&A”);
d. International Golf Federation (“ISG”);
e. Instituut Sportrechtspraak (“ISR").
Het Bestuur vertegenwoordigt de Federatie zowel nationaal als internationaal, bij
de in lid 1.2 genoemde organisaties als bij andere organisaties.
Op het golfspel in Nederland zijn van toepassing:
a. de Rules of Golf als vastgelegd door de R & A Rules Limited;
b. de Rules of Amateur Status als vastgesteld door de R & A Rules
Limited;
c. het Wereld Handicap Systeem (Rules of Handicapping for 2020), zoals
vastgesteld door de R&A, USGA en de Federatie op basis van
aanbevelingen van de R &A en USGA;
d. het ISR Dopingreglement, het ISR Tuchtreglement Matchfixing, het ISR
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en het Tuchtreglement Algemeen
Tuchtrecht ISR
e. door het Bestuur of commissies ingestelde reglementen, waaronder
doch niet beperkt tot het Handicap 54 Reglement.
alle naar de meest recente stand van deze reglementen.

VEREISTEN (KANDIDAAT-)LIDMAATSCHAP
Artikel 2 – (Kandidaat-)Lidmaatschap
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Kandidaat-Leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen die voldoen aan de
vereisten van lidmaatschap genoemd in artikel 5 van de Statuten alsmede het
Huishoudelijk Reglement en die op basis daarvan op een daartoe ingediende
aanvraag als zodanig tot de Federatie zijn toegelaten.
Kandidaat-Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage als vast
te stellen bij het Contributiereglement.
Kandidaat-Leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend dan
wel opgelegd.
De rechten en verplichtingen van Kandidaat-Leden kunnen te allen tijde, met
inachtneming van artikel 8.3 van de Statuten door de Federatie worden beëindigd
door opzegging. Opzegging door de Federatie geschiedt door het Bestuur.
Wanneer de rechten en verplichtingen van een Kandidaat-Lid in de loop van een
jaar eindigen, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd, tenzij het Bestuur anders bepaalt.
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Artikel 3 – Aanvraag Kandidaat-Lidmaatschap
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8

3.9
3.10

Een rechtspersoon die Kandidaat-Lid van de Federatie wenst te worden, dient
daartoe vóór 1 januari voorafgaande aan het jaar waarin de rechtspersoon tot het
lidmaatschap wenst te worden toegelaten, een schriftelijke of langs elektronische
weg verzonden aanvraag bij het Bestuur in te dienen.
Bij de aanvraag wordt opgave gedaan van:
• de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon;
• de namen van de bestuurders en, indien het een besloten vennootschap
betreft, de aandeelhouders;
• het aantal leden dan wel aangeslotenen van de rechtspersoon;
• de statuten van de rechtspersoon;
• een uittreksel uit het handelsregister betreffende de rechtspersoon (niet ouder
dan een week).
De rechtspersoon verschaft voorts alle inlichtingen welke verder door of vanwege
het Bestuur nodig worden geacht en stelt de leden van het Bestuur, casu quo de
door het Bestuur aangewezen personen in de gelegenheid de vereisten vermeld in
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te beoordelen.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verslag van de Commissie
Begeleiding en Advies die is ingesteld door het Bestuur om de organen van het
Kandidaat-Lid te ondersteunen bij de inrichting van hun organisatie.
De aanvraag moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd is/zijn
de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
De rechtspersoon dient in de aanvraag te verklaren dat zij volledig bekend is met
de Statuten en de reglementen van de Federatie en reglementen van ISR. De
aanvraag dient vergezeld te gaan van een exemplaar van de ontwerpstatuten en reglementen van de rechtspersoon.
Het Bestuur zal binnen 3 (drie) maanden na dagtekening van ontvangst van het
verzoek het Kandidaat-Lid op de hoogte stellen van haar beslissing tot toelating.
Indien de aanvraag voldoet aan de vereisten aan het (Kandidaat-)Lidmaatschap
gesteld, en de rechtspersoon naar het oordeel van het Bestuur voldoende
bestaansrecht en een gezond toekomstperspectief heeft, meldt het Bestuur de
aanvraag tijdens de eerstvolgende ALV onder vermelding van de naam en
vestigingsplaats van de rechtspersoon.
Een Lid kan zijn eventuele bezwaren tegen toelating van een Kandidaat-Lid binnen
een maand na de mededeling tijdens de ALV ter kennis van het Bestuur brengen.
Als het Bestuur tot toelating besluit, wordt de betreffende rechtspersoon
gedurende ten minste twee jaren Kandidaat-Lid, alvorens het Bestuur met
inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van dit Huishoudelijk Reglement tot
toelating als gewoon lid kan besluiten. Indien het Bestuur tot toelating besluit,
maakt het Bestuur hiervan melding tijdens de eerstvolgende ALV.

Artikel 4 – Voorwaarden toelating Lid
4.1

4.2
4.3

Een Kandidaat-Lid dat gedurende ten minste twee jaren aan alle voorwaarden
voor lidmaatschap heeft voldaan en voldoet, gesteld in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement en de reglementen van de Federatie en de reglementen
van ISR heeft nageleefd, kan bij het Bestuur een schriftelijke of langs
elektronische weg verzonden aanvraag indienen om te worden toegelaten als Lid
van de Federatie.
Het Bestuur zal binnen 3 (drie) maanden na dagtekening van ontvangst van het
verzoek het Kandidaat-Lid op de hoogte stellen van haar beslissing tot toelating.
Ingeval van afwijzing tot lidmaatschap van het Bestuur zal het Bestuur de reden
van afwijzing vermelden.
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Artikel 5 – Nadere vereisten (Kandidaat-)Lidmaatschap
5.1

5.2

5.3

Zowel een Kandidaat-Lid alsmede een Lid is gehouden tot een zorgvuldige en
volledige uitwisseling van alle bij haar aangesloten Golfers met de Federatie,
middels een door de Federatie erkende softwareleverancier. Ieder Kandidaat-Lid
en ieder Lid zijn verplicht de juiste adresgegevens van bij hun aangesloten Golfers
met de Federatie uit te wisselen.
Een Lid is gehouden om een substantieel aantal golfactiviteiten zoals genoemd in
artikel 5.1 sub c van de Statuten voor de bij haar aangesloten Golfers te
organiseren, waarvan minimaal 1 op een baan van een bij de Federatie
aangesloten Lid of een Gekwalificeerde Golfbaan als genoemd in artikel 6.3 van dit
Huishoudelijk Reglement. Onder golfactiviteiten wordt in ieder geval niet slechts
de handicapregistratie van Golfers bedoeld. Het aantal golfactiviteiten
georganiseerd door een Lid is in ieder geval substantieel indien het Lid ervoor
zorgdraagt dat iedere Golfer ten minste een keer per jaar de gelegenheid heeft
gekregen om deel te nemen aan een golfactiviteit. Een en ander is ter beoordeling
van het Bestuur.
Een Kandidaat-Lid dan wel Lid dient ten minste 100 leden dan wel aangeslotenen,
juniorleden en junior aangeslotenen daaronder begrepen, te hebben.

MINIMALE KWALITEITSEISEN GEKWALIFICEERDE GOLFBANEN
Artikel 6 – Minimale Kwaliteitseisen Gekwalificeerde Golfbaan
6.1

6.2
6.3

Een golfbaan kan een aanvraag indienen bij de Federatie om te worden
gekwalificeerd als Gekwalificeerde Golfbaan. De aanvraag dient vergezeld te gaan
van een verslag van de Commissie Begeleiding en Advies. De aanvraag moet zijn
ondertekend door de persoon/personen die bevoegd is/zijn de rechtspersoon te
vertegenwoordigen. De rechtspersoon dient in de aanvraag te verklaren dat zij
volledig bekend is met en zich zal houden aan de statuten en de reglementen van
de Federatie en de reglementen van ISR. De aanvraag dient vergezeld te gaan
van een exemplaar van de ontwerpstatuten en -reglementen van de
rechtspersoon en een verklaring van een golfbaanarchitect dat de baan voldoet
aan de eisen van een veilig golfbaanontwerp.
Het Bestuur zal binnen 3 (drie) maanden na dagtekening van ontvangst van het
verzoek de golfbaan op de hoogte stellen van haar beslissing tot toelating.
De Federatie kwalificeert golfbanen als ‘Gekwalificeerde Golfbaan’ indien een
golfbaan aan de volgende vereisten voldoet:
a. de Gekwalificeerde Golfbaan dient te beschikken over een door de Federatie
ingemeten golfbaan met een lengte van ten minste 1375 meter over 18 holes
of 700 meter over 9 holes;
b. de baan en baaninrichting moeten voldoen aan de golfregels als bedoeld in art.
1.4 van Huishoudelijk Reglement en het Wereld Handicap Systeem;
c. de Gekwalificeerde Golfbaan dient te beschikken over een regelcommissaris
geslaagd voor examen regelcommissaris 1, die toezicht houdt op de golfregels
en de baancondities van deze Golfbaan, tenzij een Lid is gevestigd op deze
Golfbaan en over een Regelcommissie beschikt voor goed toezicht op
golfregels en baancondities;
d. de Gekwalificeerde Golfbaan dient van de Federatie de bevoegdheid te hebben
gekregen om baanpermissie te verlenen;
e. de Gekwalificeerde Golfbaan dient te beschikken over structurele speelkwaliteit
die recht doet aan de aard van de golfsport en het Course Rating Systeem;
f. de Gekwalificeerde Golfbaan spant zich in en staat in voor de veiligheid van
Golfers en bezoekers op en rondom de golfbaan;
3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

g. de Gekwalificeerde Golfbaan dient te voldoen aan de afspraken welke
voortvloeien uit de Green Deal voor Sportvelden alsmede aan de natuur- en
milieuwetgeving zoals die in Nederland van tijd tot tijd geldt;
h. de Gekwalificeerde Golfbaan voldoet aan de eisen van een veilig
golfbaanontwerp volgens een verklaring van een golfbaanarchitect.
Een Gekwalificeerde Golfbaan dient op zodanige wijze over de golfbaan en
accommodatie te kunnen beschikken, dat:
a. er jaarlijks ten minste twee activiteiten uit het (wedstrijd)programma van de
Federatie kunnen worden toegewezen en/of gehouden;
b. vrijstelling van dagcontributie wordt verleend aan diegenen, die daartoe door
de Algemene Ledenvergadering van de Federatie zijn aangewezen, alsmede
vrijstelling van dagcontributie wordt verleend voor die wedstrijden die daartoe
door de Algemene Vergadering zijn aangewezen;
c. de door de Algemene Vergadering vastgestelde of vast te stellen gereduceerde
dagcontributieregeling voor juniorleden wordt toegepast;
d. ook aan de overige voorwaarden en reglementen kan worden voldaan die
volgens de Federatie voor haar landelijke activiteiten noodzakelijk zijn, dit ter
beoordeling van het Bestuur.
Een bijbehorende outillage en kleedgelegenheid kan deelname aan
Federatieactiviteiten bepalen.
Een Gekwalificeerde Golfbaan kan slechts aan een Kandidaat-Lid, Lid of
Geassocieerde worden toegerekend indien dat Kandidaat-Lid, Lid of die
Geassocieerde daarvan eigenaar is, dan wel waarvan zij houder is van een beperkt
recht, zoals een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een recht van
opstal of een erfdienstbaarheid, of waarvoor zij een huur- of andere
gebruiksovereenkomst heeft gesloten die voldoet aan de artikel 6.6 van dit
Huishoudelijk Reglement bedoelde minimale criteria.
De huur- of andere gebruiksovereenkomst als bedoeld in artikel 6.5 van dit
Huishoudelijk Reglement dient te voldoen aan de volgende minimale criteria:
a. de overeenkomst dient bij aanvang een looptijd van ten minste vijf jaar te
hebben;
b. de overeenkomst geeft het Kandidaat-Lid, Lid of de Geassocieerde het recht
om gedurende een substantieel aantal maanden van het jaar de golfbaan
geheel te gebruiken, een en ander ter beoordeling van het Bestuur.
Indien een Gekwalificeerde Golfbaan niet kan worden toegerekend aan een
(Kandidaat-)Lid of Geassocieerde op grond van artikel 6.4 en 6.5 van het
Huishoudelijk Reglement, kan vertegenwoordiging van de Gekwalificeerde
Golfbaan door een (Kandidaat-)Lid of Geassocieerde slechts met schriftelijke
toestemming van die Gekwalificeerde Golfbaan gebeuren.

GEASSOCIEERDEN
Artikel 7 – Toelating Geassocieerden
7.1

Geassocieerden als bedoeld in artikel 12 van de Statuten komen voor toelating in
aanmerking indien het Bestuur na een daartoe ingediende aanvraag tot het
oordeel is gekomen dat doelstelling en werkwijze van de aanvrager niet strijdig
zijn met de Statuten en reglementen van de Federatie en reglementen van ISR en
nauw verwant zijn aan of raakvlakken hebben met de golfsport. Het Bestuur
beslist over de aanvraag en maakt van het besluit melding tijdens de
eerstvolgende ALV.
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HET BESTUUR EN HET FEDERATIEBUREAU
Artikel 8 – Het Bestuur
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

Het Bestuur stelt een bestuursreglement alsmede een directiereglement op
betreffende de verdeling van werkzaamheden van de bestuursleden, de directeur
en de door hen van het Federatiebureau te ontvangen ondersteuning.
In het bestuursreglement wordt ook geregeld welke commissies het Bestuur
jaarlijks instelt en op welke wijze deze commissies aan het Bestuur rapporteren.
Het bestuursreglement bevat voorts de onderwerpen genoemd in artikel 3 van de
Statuten.
Het Bestuur draagt zorg voor het stellen van een kandidaat ter vervanging van
een aftredend bestuurslid.
Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van Statuten en reglementen en de
uitvoering van genomen besluiten. Het geeft daartoe de nodige voorschriften.
Het Bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de Federatie.

Artikel 9 – Bestuursvergaderingen
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt. Het
Bestuur kan rechtsgeldige vergaderingen houden en besluiten nemen mits ten
minste 3 (drie) bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.
Oproeping tot de bestuursvergaderingen geschiedt met een termijn van ten
minste vijf werkdagen en onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Het Bestuur besluit ter vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
De directeur of een andere door het Bestuur aan te wijzen persoon houdt de
notulen. Deze vastlegging is eerst van kracht na vaststelling door de President en
de notulist.
De President leidt de bestuursvergadering; zo deze afwezig is, de Vicepresident. Is
ook deze afwezig dan voorziet de vergadering uit haar midden in de leiding.

Artikel 10 – Geldboete
10.1
10.2
10.3

De geldboete genoemd in artikel 9.4 sub b van de Statuten bedraagt ten hoogste
de jaarcontributie, zoals deze werd vastgesteld voor het voorafgaande
verenigingsjaar voor het betreffende Kandidaat-Lid of Lid.
Een door het Bestuur opgelegde geldboete wordt schriftelijk aan het betreffende
Lid medegedeeld. Het Bestuur kan de opgelegde geldboete ook publiceren op
www.ngf.nl.
Een door het Bestuur opgelegde geldboete dient te worden voldaan binnen
veertien dagen, of binnen de door het Bestuur bepaalde langere termijn, na
kennisgeving van de boete. Het instellen van beroep tegen de opgelegde
geldboete schort de betaling op. Een na beroep onherroepelijk vaststaande
geldboete dient te worden voldaan binnen veertien dagen of binnen de door de
Commissie van Beroep bepaalde langere termijn.

Artikel 11 – Directeur en Federatiebureau
11.1

Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden voor de directeur vast en benoemt,
schorst en ontslaat deze. Het stelt een taakomschrijving van zijn/haar
werkzaamheden vast en geeft zo nodig aanwijzingen ten aanzien van de
organisatie en werkwijze van het Federatiebureau.
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11.2
11.3

De directeur verricht zijn/haar werkzaamheden in overleg met, en volgens
hem/haar te geven richtlijnen namens het Bestuur door de President of, bij diens
belet of ontstentenis, de Vicepresident.
Het Bestuur stelt de volmachten en bevoegdheden van de directeur vast en
verstrekt betrokkene een schriftelijk stuk hiervoor.

Artikel 12 – Commissies
12.1

Behoudens het bepaalde in de Statuten ter zake van de Commissie van Beroep en
de Tuchtcommissie kan het Bestuur commissies benoemen ter behartiging van
bepaalde deeltaken binnen het doel van de Federatie. Het Bestuur benoemt de
leden van de commissies en regelt hun zittingsduur. Het Bestuur voorziet de
commissies van een taakomschrijving en zo nodig en onder zijn
verantwoordelijkheid, bevoegdheid. Het Bestuur hanteert en houdt een
aftreedrooster bij voor alle leden van de Commissies.
12.2 Commissies functioneren alle onder verantwoordelijkheid van het Bestuur met
uitzondering van de Commissies van Beroep en de Tuchtcommissies van
respectievelijk de Federatie en ISR.
12.3 Bij aanvaarding van het lidmaatschap van een commissie is het commissielid aan
de van toepassing zijnde reglementen van de Federatie en ISR gebonden. Bij
benoeming worden exemplaren van deze reglementen aan het Lid uitgereikt.
12.4 Regelcommissie: Iedere door een Kandidaat-Lid, een Lid dan wel Gekwalificeerde
Golfbaan ingestelde Regelcommissie, zoals genoemd in de Statuten en dit
Huishoudelijk Reglement, bestaat uit ten minste 2 personen. De Regelcommissie
is verantwoordelijk voor het inrichten van de Golfbaan, waaronder doch niet
beperkt tot:
a) het markeren van bepaalde gebieden zoals buiten de baan, waterhindernissen,
GUR, etc.;
b) het opstellen van de op de Golfbaan betrekking hebbende plaatselijke regels.
Daarnaast is de Regelcommissie verantwoordelijk voor het bijbrengen van
regelkennis bij de beginnende en geregistreerde Golfer. Ten minste 2 personen
van de Regelcommissie moeten de Regelcommissaris 1 met goed gevolg hebben
gevolgd. Ten minste 1 persoon van de Regelcommissie moet de Regelcommissaris
2 hebben gevolgd. Deze persoon is de Clubreferee.
12.5 Handicapcommissie: deze commissie van een Kandidaat-Lid of Lid bestaat uit ten
minste 2 personen. De Federatie heeft de bevoegdheid om handicaps te
registreren gedelegeerd aan haar (Kandidaat-)Leden. Ieder (Kandidaat-)Lid en
Gekwalificeerde Golfbaan is verplicht een Handicapcommissie hebben. Deze
Commissie houdt de handicap van de Golfers van het (Kandidaat-)Lid bij en stelt
vast of er sprake is van qualifying condities, zoals nader beschreven in het Wereld
Handicap Systeem en het Handicap 54 Reglement. De Handicapcommissie kan het
vaststellen van de qualifying condities delegeren aan de Wedstrijdcommissie. Ten
minste 2 personen moeten de handicapcursus aangeboden door de Federatie
hebben gevolgd. De Handicapcommissie op een Gekwalificeerde Golfbaan houdt
uitsluitend toezicht op de qualifying condities, tenzij dit al wordt gedaan door een
Handicapcommissie van een (Kandidaat-)Lid die op de golfbaan speelt. Zij heeft
geen bevoegdheid om handicaps te registreren.
12.6 Wedstrijdcommissie: dit is een commissie van een Kandidaat-Lid of Lid die
golfactiviteiten organiseert waaronder wedstrijden en waarvan een van de daarin
fungerende personen in ieder geval de opleiding tot regelcommissaris 1 heeft
gevolgd alsmede een van de daarin fungerende personen die de opleiding tot
wedstrijdcommissaris heeft gevolgd.
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Artikel 13 – Opleidingseisen Golfleraren
13.1

Het Bestuur kan voorschriften en richtlijnen vaststellen betreffende de eisen
waaraan een beroepsspeler als erkend golfleraar moet voldoen.

CONTRIBUTIES
Artikel 14 – Voorschotnota
14.1

14.2

Kandidaat-Leden, Leden en Geassocieerden krijgen voor 1 april van het
verenigingsjaar een voorschotnota van ten minste drie vierde van de contributie
van het voorafgaande jaar. Nadat de definitieve contributie aan de hand van het
Contributiereglement, zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten, per één juli en
één november is vastgesteld, dient het resterende gedeelte van de contributie te
worden betaald vóór vijftien augustus respectievelijk vóór 15 december. Indien
tijdige betaling achterwege blijft dan is de Federatie bevoegd om wettelijke
handelsrente in rekening te brengen. Indien betaling uitblijft 3 (drie) maanden na
dagtekening van de nota, dan is de Federatie bevoegd het betreffende Lid te
ontzetten.
Onder juniorleden, genoemd in dit reglement, worden verstaan die leden casu quo
aangeslotenen van de Kandidaat-Leden en Leden die bij de aanvang van het
verenigingsjaar van de Federatie nog niet de leeftijd van 21 (eenentwintig) jaar
hebben bereikt.

COMMUNICATIE
Artikel 15 – Communicatie
15.1
15.2

15.3

15.4

Het Bestuur wijst www.ngf.nl als officieel communicatiemiddel aan van de
Federatie ten behoeve van berichten voor haar (Kandidaat-)Leden en
Gekwalificeerde Golfbanen.
Tevens kan de Federatie communicatie die rechtstreeks verstuurd wordt naar
vrijwilligers, werknemers of ander geïnteresseerden van (Kandidaat-)Leden ook
altijd naar de secretariaten van de (Kandidaat-)Leden versturen zodat zij op de
hoogte zijn van verstuurde informatie.
De Golfer zal op de hoogte worden gesteld via het platform www.Golf.nl, via de
app Golf.nl, de nieuwsbrief Golf.nl, alsmede via het tijdschrift Golf.nl Magazine,
welke jaarlijks (het aantal naar keuze van NGF-bestuur) schriftelijk of digitaal aan
de Golfer wordt toegezonden. Bij verzending per post wordt het tijdschrift
verstrekt aan alle Golfers met een adres binnen de Europese Unie, met dien
verstande dat in beginsel één blad per adres wordt verstrekt. Portokosten buiten
Nederland worden doorberekend aan de Golfer, waarover zij de Golfer vooraf zal
benaderen.
Het Bestuur kan daarnaast andere middelen aanwijzen om te communiceren met
Kandidaat-Leden, Leden, Gekwalificeerde Golfbanen, Geassocieerden, en Golfers.
*** *** ***
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Bijlage 4
Agendapunt 6
Wijziging NGF Tuchtreglement

Algemene Ledenvergadering NGF
1 mei 2021

VOORSTEL WIJZIGING NGF TUCHTREGLEMENT
TOELICHTING
1. Het voorstel tot aansluiting van de Federatie bij het Instituut Sportrechtspraak (‘ISR') voor
de Tuchtrechtspraak op het gebied van Seksuele Intimidatie, Matchfixing, Doping en
andere niet sportspecifieke zaken (zoals discriminatie en pesten) heeft tot gevolg dat het
Tuchtreglement moet worden aangepast wat betreft zowel de definities van ISR als de
bevoegdheden van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van de Federatie. Tevens
is de definitie van Aanklager toegevoegd (artikel 1).
2.

Om een goede beoordeling te maken of een kwestie kan worden behandeld door de NGF
(via de NGF Tuchtcommissie of bijvoorbeeld de NGF Wedstrijdcommissie) wordt een nieuw
orgaan binnen de NGF geïntroduceerd: de ‘aanklager’. De rol en bevoegdheden van de
aanklager worden opgenomen in de NGF Statuten en wordt bij dat agendapunt tijdens de
ALV verder toegelicht. Sportspecifieke zaken blijven onder behandeling van de NGF vallen,
tenzij anders bepaald in de NGF Statuten of -reglementen.

3. In het NGF Tuchtreglement zijn de verwijzingen naar Lid uitgebreid tot Kandidaat-Lid,
omdat Kandidaat-Leden ook onder het Tuchtrecht van de Federatie vallen.
4. Bij door de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep op te leggen straffen of maatregelen
is toegevoegd de straf om de bevoegdheid van een club om als handicapautoriteit op te
treden voor bij haar aangesloten golfers in te trekken (artikel 9 lid 1 sub g). De NGF
heeft hierdoor de mogelijkheid om op te treden tegen bij haar aangesloten
(Kandidaat-)Leden die zich niet of onvoldoende houden aan de bepalingen van de Rules of
Handicapping voor 2020 en het Reglement Handicap 54.
5. Artikel 10 over de verhouding van het NGF Tuchtreglement ten opzichte van Reglement
Seksuele Intimidatie en het Dopingreglement is komen te vervallen nu het de bedoeling is
dat deze onderdelen bij ISR worden ondergebracht. Als gevolg van het vervallen van artikel
10 zijn de oude artikelen 11 en 12 hernummerd naar artikelen 10 en 11 en is in artikel 9
lid 5 artikel 11 vervangen door artikel 10.
6. In artikel 1 zijn de definities van Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van de
Federatie aangepast. Tevens is in dit artikel bij de definitie van Statuten de
wijzigingsdatum van de Statuten opgenomen en is de definitie van Lid uitgebreid tot
Kandidaat-Lid.
7. In het Tuchtreglement was nog niet vermeld dat dit ook van toepassing is op KandidaatLeden. Dit is nu opgenomen in artikel 2 lid 4 sub a. Hiermee is de bevoegdheid van de
Tuchtcommissie en Commissie van Beroep ten aanzien van Kandidaat-Leden verduidelijkt.
De aangepaste omschrijving van personen die verder aan de rechtspraak van de
Tuchtcommissie zijn onderworpen is opgenomen in artikel 2 lid 4 sub c.
8. In artikel 2 sub d is een verkeerde verwijzing naar een artikel hersteld en is in artikel 3 lid
2 sub b een tekstuele fout hersteld.
Bij aanvaarding van dit voorstel zal het NGF Tuchtreglement als volgt luiden (zie volgende
pagina's), waarbij de nieuwe artikelen (en verwijzingen) geel zijn gemarkeerd.

Voorstel wijziging NGF Tuchtreglement

TUCHTREGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE
(DE “FEDERATIE”)
Het NGF Tuchtreglement is naar aanleiding van gewijzigde Statuten van de Federatie
d.d. 1 mei 2021 (de “Statuten”) aangepast en op grond van artikel 28 lid 13 van de
Statuten vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2021.
Artikel 1 - Definities
In dit
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

reglement wordt verstaan onder:
Aanklager: degene als bedoeld in artikel 27 van de Statuten.
Beklaagde: degene tegen wie een klacht zich richt.
Bestuur: het Bestuur van de Federatie.
Tuchtcommissie NGF: de Tuchtcommissie, bedoeld in artikel 28 lid 1 van de
Statuten.
Commissie van Beroep NGF: de Commissie van Beroep, als bedoeld in artikel
29 lid 1 van de Statuten.
Evenement: een door of onder auspiciën van de Federatie op grond van
artikel 3 sub h van de Statuten georganiseerde activiteit, welke voor de
toepassing van dit Reglement aanvangt vanaf het moment van inschrijving
van de deelnemer voor deze activiteit en welke eindigt indien de activiteit in
zijn geheel is beëindigd of zoveel later als men zich nadien nog als deelnemer
manifesteert.
Federatie: de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid de Koninklijke
Nederlandse Golf Federatie, gevestigd te Utrecht.
ISR: Instituut Sportrechtspraak.
Klager: degene die op grond van artikel 2 van het Tuchtreglement bevoegd is
en een klacht heeft ingediend.
(Kandidaat-)Lid/(Kandidaat-)Leden: een (of meerdere) golfclub(s) die
(Kandidaat-)Lid is (zijn) van de Federatie.
Statuten: de statuten van de Federatie zoals vastgesteld op 1 mei 2021.
Voorzitter: de voorzitter van de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep.

Artikel 2 - De Tuchtcommissie NGF
1. De Tuchtcommissie NGF is bevoegd te oordelen over alle klachten als bedoeld in
artikel 28 lid 11 van de Statuten en die bij of krachtens de Statuten in
samenhang met het doel van de Federatie zoals genoemd in artikel 3 van de
Statuten aan haar worden voorgelegd.
2. De Tuchtcommissie NGF is niet bevoegd te oordelen over klachten die vallen
onder de volgende ISR Reglementen:
a. in geval van seksuele intimidatie: het ISR Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie;
b. in dopinggevallen: het ISR Dopingreglement, de daarvan deel uitmakende
dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts;
c. in geval van matchfixing: het ISR Tuchtreglement Matchfixing;
d. in geval van algemene tuchtzaken: het ISR Tuchtreglement Algemeen
Tuchtrecht.
3. De Tuchtcommissie NGF is bevoegd te oordelen over de onder artikel 2 lid 1 van
het NGF Tuchtreglement genoemde klachten mits deze zijn ingediend door:
a. het Bestuur;
b. de voorzitter van een door het Bestuur ingestelde commissie als bedoeld in
artikel 18 lid 4 van de Statuten van de Federatie;
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c. functionarissen die zijn aangesteld door de Federatie in het kader van een
Evenement;
d. een Beklaagde in het kader van beroep op grond van artikel 3 lid 1 sub c en d
van het NGF Tuchtreglement;
e. aanklager als bedoeld in artikel 27 van de Statuten.
4. Aan de rechtspraak van de Tuchtcommissie NGF zijn onderworpen:
a. (Kandidaat-)Leden van de Federatie;
b. de deelnemers aan een Evenement en de personen die de deelnemer op diens
verzoek of op aanwijzing van een Lid, namens welke de deelname plaatsvindt,
bij de uitvoering van de deelname bijstaan;
c. personen die gebonden zijn aan de reglementen welke op basis van de
Statuten door de Federatie zijn vastgesteld, waaronder doch niet beperkt tot
de Rules of Handicapping for 2020, het Reglement Handicap 54, het NGF
Competitiereglement en het NGF Wedstrijdreglement, en die handelen in
strijd met deze reglementen;
d. golfers die handelen in strijd met artikel 3 sub f van de Statuten;
e. golfers die in het kader van artikel 3 sub i van de Statuten door of onder
auspiciën van de Federatie naar nationale en/of internationale toernooien
worden uitgezonden.
5. De Tuchtcommissie NGF wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris in de
persoon van de directeur van het bureau van de Federatie, of een door deze aan
te wijzen medewerker van dat bureau, werkzaam in dienst van de Federatie. Deze
secretaris verzorgt tevens het secretariaat van de Commissie van Beroep.
6. Het bureau van de Federatie vormt het vestigings- en correspondentieadres van
de Tuchtcommissie NGF.
Artikel 3 - Taken van de Tuchtcommissie NGF dan wel de Commissie van Beroep
1. De Tuchtcommissie NGF heeft de volgende taken:
a. behandeling van klachten als bedoeld in artikel 2 van het NGF
Tuchtreglement;
b. behandeling van spoedeisende zaken als omschreven in artikel 6 van het NGF
Tuchtreglement;
c. behandeling van het beroep tegen beslissingen van een door het Bestuur op
grond van artikel 18 lid 4 van de Statuten ingestelde commissie, waarin de
deelnemer de straf van uitsluiting van meer dan de betreffende wedstrijd is
opgelegd of de handicap is opgeschort;
d. behandeling van verzoeken tot schorsing van de onder c bedoelde
beslissingen van de een door het Bestuur op grond van artikel 18 lid 4 van de
Statuten ingestelde commissie;
e. uitvoering van andere door de Algemene Ledenvergadering van de Federatie
aan de Tuchtcommissie NGF op te dragen taken.
2. De Commissie van Beroep heeft de volgende taken:
a. behandeling van zaken in hoger beroep voor zover het NGF Tuchtreglement
dit toestaat;
b. behandeling van beslissingen van het Bestuur op grond van artikel 8 en 9 van
de Statuten waartegen beroep open staat door het betreffende (Kandidaat)Lid.
Artikel 4 - Indiening van klachten
1. Een klacht kan worden ingediend bij de Tuchtcommissie NGF uitsluitend door
personen of organen als bedoeld in artikel 2 lid 3 van het NGF Tuchtreglement.
2. Een klacht dient schriftelijk en voorzien van een deugdelijke toelichting te worden
ingediend bij de secretaris, door toezending aan het bureau van de Federatie,
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uiterlijk op de tiende dag na de (laatste) dag waarop de feiten, die het onderwerp
van de klacht vormen, zich hebben voorgedaan.
Een klacht ingediend na het verstrijken van bovengenoemde termijn zal niet meer
in behandeling mogen worden genomen, tenzij redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat indiener in verzuim is geweest.
Artikel 5 - Wijze van behandeling van klachten
1. Uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van een klacht zendt de Tuchtcommissie
NGF deze in afschrift door aan de beklaagde, tenzij in het geval van toepassing
van het tweede lid naar haar oordeel daarvoor geen aanleiding bestaat. Aan de
beklaagde wordt een termijn van ten hoogste drie weken gegund om schriftelijk
op de klacht te reageren. De Tuchtcommissie NGF is bevoegd om deze termijn, in
geval de omstandigheden daartoe naar haar oordeel aanleiding geven, eenmaal te
verlengen met twee weken.
2. Dadelijk na ontvangst van de klacht bepaalt de voorzitter, dan wel een door deze
aangewezen ander lid van de Tuchtcommissie NGF, of de klacht kennelijk niet
ontvankelijk of de Tuchtcommissie NGF tot behandeling ervan kennelijk
onbevoegd is. Tegen een beslissing houdende kennelijke niet ontvankelijkheid of
kennelijke onbevoegdheid kan de klager binnen een week na de dagtekening van
die beslissing schriftelijk bezwaar maken. Op de indiening van dat bezwaarschrift
is, met uitzondering van de aldaar vermelde termijn, het bepaalde in het eerste
lid van artikel 4 van het NGF Tuchtreglement van overeenkomstige toepassing.
3. Een bezwaarschrift volgens het voorgaande lid wordt steeds door de
Tuchtcommissie NGF in meervoudige samenstelling behandeld.
4. Indien de Tuchtcommissie NGF een bezwaarschrift gegrond oordeelt, volgt alsnog
toezending van de klacht overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, indien
zulks nog niet zou zijn gebeurd.
5. Na ontvangst van het schriftelijke verweer zijdens de beklaagde, althans na het
verstrijken van de voor indiening daarvan door de Tuchtcommissie NGF gestelde
termijn, bepaalt de Tuchtcommissie NGF of de klacht op de ingediende stukken
wordt afgedaan of dat een behandeling van de klacht op een zitting wordt
bevolen. In het geval (een van de) partijen daarom verzoek(t)(en) of indien geen
schriftelijk verweer werd ingediend, wordt steeds een mondelinge behandeling
bevolen. Van het verhandelde op een zitting van de Tuchtcommissie NGF wordt
een proces-verbaal opgesteld.
6. De behandeling van klachten door de Tuchtcommissie NGF is niet openbaar.
7. Na indiening van het verweer door klager, of, indien een mondelinge behandeling
wordt bevolen, na sluiting van die mondelinge behandeling, is de
klachtbehandeling gesloten, tenzij de Tuchtcommissie NGF anders oordeelt. Na
afsluiting van de klachtbehandeling doet de Tuchtcommissie NGF zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk uitspraak.
8. De Tuchtcommissie NGF zendt partijen afschrift van de uitspraak, onder
vermelding van de termijn en wijze van instelling van hoger beroep volgens het
bepaalde in artikel 10 van het NGF Tuchtreglement. Het Bestuur ontvangt een
afschrift van iedere uitspraak.
Artikel 6 - Spoedeisende zaken
1. In die gevallen, waarin naar het oordeel van de Tuchtcommissie NGF van een
voldoende spoedeisend belang is gebleken, en de Klager dan wel Beklaagde
daarom heeft verzocht, kan de voorzitter, dan wel een door deze aan te wijzen
ander lid van de Tuchtcommissie een oordeel vellen.
2. Op een procedure volgens het voorgaande lid zijn de voorschriften van artikel 5
niet van toepassing. Het verloop van een procedure voor spoedeisende zaken
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wordt door de voorzitter, dan wel door diens vervanger die de zaak behandelt,
bepaald.
3. Als de voorzitter of diens plaatsvervanger tot het oordeel komt dat een straf of
maatregel moet worden opgelegd, anders dan een waarschuwing of een
onvoorwaardelijke uitsluiting van deelneming voor de duur van maximaal drie
weken aan evenementen, georganiseerd door of onder auspiciën van de
Federatie, verwijst hij de zaak voor verdere behandeling en afdoening naar de
Tuchtcommissie NGF.
In de andere gevallen beslist de voorzitter casu quo diens plaatsvervanger zelf.
4. Tegen een oordeel in spoedzaken staat voor partijen hoger beroep open op de
Commissie van Beroep op dezelfde wijze als tegen een beslissing volgens artikel
5.
5. De voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger die de zaak behandelde, is verplicht
het oordeel in spoedzaken, op schrift te stellen. Als het een spoedprocedure
betreft, kan volstaan worden met een summiere motivering.
Artikel 7 - Beroep tegen beslissing van een door het Bestuur op grond van artikel 18
lid 4 van de Statuten ingestelde commissie
1. Het beroep tegen een beslissing van de wedstrijdcommissie, waarin de
deelnemer de straf van uitsluiting van meer dan de betreffende wedstrijd is
opgelegd, dan wel een beslissing van een andere door het Bestuur ingestelde
commissie wordt behandeld op dezelfde wijze als de behandeling van klachten
zoals omschreven in artikel 5 van het NGF Tuchtreglement.
2. Tegen de beslissing van de Tuchtcommissie NGF op het beroep tegen de
beslissing van een door het Bestuur ingestelde commissie staat geen hoger
beroep bij de Commissie van Beroep open.
Artikel 8 - De behandeling van verzoeken tot schorsing van beslissingen van een
door het Bestuur op grond van artikel 18 lid 4 van de Statuten ingestelde commissie
1. In die gevallen waarin door een beslissing van een door het Bestuur ingestelde
commissie een onmiddellijk ingaande straf is opgelegd, kan de beklaagde aan de
Tuchtcommissie NGF verzoeken bij wege van voorlopige voorziening de opgelegde
straf te schorsen totdat inhoudelijk behandeling door de Tuchtcommissie NGF
plaatsvindt.
2. De voorzitter, dan wel een door deze aan te wijzen ander lid van de
Tuchtcommissie NGF, zal een oordeel vellen over het verzoek.
3. Op een procedure volgens het voorgaande lid zijn de voorschriften van artikel 5
niet van toepassing. Het verloop van een procedure volgens het voorgaande lid
wordt door de voorzitter, dan wel door diens plaatsvervanger, bepaald. De
Tuchtcommissie NGF beslist, na ontvangst van het verzoekschrift, binnen 14
dagen, bij gebreke waarvan de straf wordt geacht te zijn opgeschort.
4. Tegen de beslissing op het verzoek tot schorsing staat voor partijen geen hoger
beroep open.
5. De voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger die de zaak behandelde, is verplicht
het oordeel op schrift te stellen waarbij volstaan kan worden met een summiere
motivering.
Artikel 9 - Straffen en maatregelen
1. De Tuchtcommissie NGF is bevoegd tot het opleggen van de navolgende straffen
of maatregelen:
a. waarschuwing;
b. berisping;
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2.

3.

4.
5.

c. geldboete tot maximaal € 500,-;
d. uitsluiting van deelneming aan evenementen, georganiseerd door of onder
auspiciën van de Federatie;
e. opschorting van de handicap voor een bepaalde periode;
f. intrekken van examenbevoegdheid van een club of examinator;
g. intrekken van de bevoegdheid van een club om als handicapautoriteit op te
treden voor bij haar aangesloten golfers.
Per ingediende klacht of beroep kan slechts één straf of maatregel worden
opgelegd.
De Tuchtcommissie NGF kan bepalen dat afzonderlijk ingediende klachten als één
klacht worden aangemerkt en afgedaan.
De in het eerste lid onder c en d genoemde straffen kunnen voorwaardelijk
worden opgelegd. Aan een voorwaardelijke veroordeling wordt een proeftijd
verbonden van ten hoogste twee jaren, ingaande de datum waarop de
beroepstermijn ongebruikt is verstreken casu quo de beslissing van de Commissie
van Beroep is gedagtekend.
Aan een zodanige veroordeling kan slechts de voorwaarde worden verbonden dat
betrokkene zich binnen de proeftijd niet opnieuw schuldig maakt aan
klachtwaardig handelen of nalaten in de zin van dit reglement. In het kader van
een klachtbehandeling tegen een Beklaagde, ten aanzien van wie nog een
proeftijd loopt, geeft de Tuchtcommissie NGF, naast haar beslissing op de nieuwe
klacht, een oordeel over de eerder voorwaardelijk opgelegde straf. Dat oordeel
kan zijn omzetting van de voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf en
verlenging van de lopende proeftijd met een maximum van een jaar.
De Tuchtcommissie NGF kan bepalen dat, indien een straf of maatregel wordt
opgelegd, haar uitspraak, al dan niet anoniem, wordt gepubliceerd in het Officieel
Orgaan van de Federatie.
Zolang de termijn van artikel 10 eerste lid van het NGF Tuchtreglement, niet is
verstreken en indien hoger beroep is ingesteld, wordt, tenzij het betreft een
oordeel in spoedzaken, een opgelegde straf of maatregel niet ten uitvoer gelegd,
tenzij de Tuchtcommissie NGF anders bepaalt.

Artikel 10 - Hoger beroep
1. Ieder van partijen kan, binnen drie weken na de dagtekening van een beslissing
van de Tuchtcommissie NGF volgens artikel 5 of artikel 6 van het NGF
Tuchtreglement, daartegen schriftelijk en gemotiveerd in beroep komen bij de
Commissie van Beroep, middels toezending van een beroepschrift aan de
secretaris van de Commissie van Beroep, bedoeld in artikel 4, tweede lid van het
NGF Tuchtreglement.
2. Op de wijze van behandeling van het beroep is het gestelde in artikel 5 van het
NGF Tuchtreglement zoveel mogelijk, mutatis mutandis, van overeenkomstige
toepassing.
3. Als het een beroep betreft tegen een oordeel in spoedzaken, als bedoeld in artikel
6 van het NGF Tuchtreglement, kan de Commissie van Beroep dadelijk na
ontvangst van het beroepsschrift een mondelinge behandeling bevelen teneinde
de afdoening van het beroep te bespoedigen.
Artikel 11 - Slotbepaling
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Tuchtcommissie NGF of,
in hoger beroep, de Commissie van Beroep.
*** *** ***
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VOORSTEL CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2022
Voor het jaar 2021 heeft het NGF-bestuur de bijdrage per golfer met € 0,50 verhoogd naar
€ 19 met de toezegging deze verhoging van € 0,50 eenmalig medio 2021 in mindering te
restitueren als het verwachte positieve resultaat dit toelaat. Inmiddels is bekend dat dit zo is.
Het verwachte niveau van prijsstijging in 2021 ligt rond de 1%. Dit rechtvaardigt een
verhoging van ongeveer € 0,40. Aan de andere kant zorgt de stijging van het aantal golfers in
2020 gecombineerd met de verwachte stijging van het aantal golfers in 2021 ervoor dat de
inkomsten van de NGF zich positief lijken te ontwikkelen. Daarom stelt het NGF-bestuur voor
om in 2022 de prijsindexatie van ongeveer 1% niet door te voeren in de bijdrage per golfer en
deze te verwerken in de contributiebijdrage van 2023, waarin ook de ontwikkeling van het
prijspeil van 2022 wordt meegenomen.
Bij aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Ledenvergadering zal het Contributie- en
bijdragereglement als volgt luiden:

CONTRIBUTIE- EN BIJDRAGEREGLEMENT 2022
Alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen van de Koninklijke
Nederlandse Golf Federatie (NGF) dienen twee keer per jaar contributie af te dragen. De eerste
afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie wordt gebaseerd op het ledental dat op
1 juli bij de Centrale administratie van de NGF is geregistreerd. De tweede afdracht aan de
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie wordt gebaseerd op het aantal leden dat op 1
november, doch niet voor 2 juli, bij de Centrale administratie van de NGF is geregistreerd.
Gekwalificeerde Golfbanen betalen de jaarlijkse afdracht voor houders van NGFGolfbaanpermissiepas indien de betreffende persoon in het tweede jaar nog steeds enkel de
Golfbaanpermissieregistratie heeft (zie hieronder bij Golfbaanpermissie).
Alle (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen zijn verplicht al hun
leden, dan wel aangeslotenen, op te geven bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.
Indien (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen in hun communicatie
refereren aan de contributieafdracht aan de NGF mag dit bedrag niet hoger zijn dan de
jaarlijks vastgestelde contributie.
De contributie per volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde
Golfbanen bedraagt voor het jaar 2022 op de peildatum 1 juli € 19,- en voor junioren € 9,-.,
Voor de (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen, dan wel
aangeslotenen, die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli bij de Centrale
administratie zijn geregistreerd, bedraagt voor het jaar 2022 de contributie € 9,50 per
volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde Golfbanen en voor
junioren € 4,50.
Onder juniorleden worden verstaan die leden casu quo contribuanten van de (Kandidaat)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen die bij de aanvang van het
verenigingsjaar van de Federatie nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
Bij te late betaling van de contributie is de Federatie gerechtigd de wettelijke handelsrente per
maand (of een deel daarvan) in rekening te brengen. Een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en
Gekwalificeerde Golfbanen dient ook voor ‘ereleden’ af te dragen.
Voordelen NGF-registratie
Bij de contributie van het Lidmaatschap is onder meer inbegrepen:
• toezending van het (digitale) GOLF.NL magazine (zie artikel 15 van het Huishoudelijk
Reglement);
• deelname aan de collectieve NGF-aansprakelijkheidsverzekering, meer informatie via
www.ngfverzekeringen.nl;
• gratis account bij de app GOLF.NL, www.golf.nl/app;
Voorstel Contributie- en bijdragereglement 2022

•
•

gratis account bij www.degolfacademie.nl om het golfspel te kunnen verbeteren;
een NGF-pas (fysiek of digitaal) voor elke geregistreerde persoon bij Leden en
Geassocieerden.

Niet-homeclubleden (meerdere lidmaatschappen)*
De contributie oor niet-homeclubleden per volwassene van een (Kandidaat-)Lid of
Geassocieerde bedraagt op de peildatum 1 juli € 6,- en voor junioren € 3,-. Voor niethomeclubleden die op de peildatum 1 november doch niet voor 2 juli bij de Centrale
administratie zijn geregistreerd, bedraagt de contributie € 3,- voor volwassenen en € 1,50 voor
junioren.
* Elke golfer heeft minimaal één homeclub-registratie. Van het bovenstaande kan alleen
sprake zijn als een persoon lid of aangesloten is bij meerdere (Kandidaat-)Leden of
Geassocieerden.
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie behoudt zich het recht voor om deze bedragen
jaarlijks te indexeren.
Golfbaanpermissie
Het eerste jaar vindt er geen afdracht plaats voor de NGF-Golfbaanpermissiepas. De NGF wil
de toestroom van nieuwe golfers zoveel mogelijk stimuleren en investeert op deze manier
bewust in deze specifieke groep golfers. Door de NGF-Golfbaanpermissie ontvangen
beginnende golfers direct de voordelen die verbonden zijn aan de NGF-pas (zie bovenstaand).
Indien de betreffende persoon in het tweede jaar nog steeds enkel een NGFGolfbaanpermissieregistratie heeft, dan wordt eenzelfde contributie c.q. bijdrage in rekening
gebracht als bij leden dan wel aangeslotenen (homeclubleden).
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VOORSTEL BENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP
Het bestuur stelt voor om de volgende personen als nieuw lid van de Commissie van Beroep
te benoemen:
Catryn Geleijnse
Inmiddels 52 jaar, maar sinds haar jeugd zeer actief als getalenteerd golfster. Catryn heeft
jarenlang in de NGF-damesselectie gezeten en heeft vele jaren het ‘oranje shirt’ met trots en
succes gedragen tijdens vele EK’s en WK’s. Als Senioren Dames kampioen doet zij dat nog
steeds, nationaal en internationaal. Catryn heeft haar studie rechten voltooid in de stad
Amsterdam. Zij werkt nu als Senior Legal Advisor bij de Triodos Bank. Met deze mix aan
talenten is het NGF-bestuur van mening dat Catryn meer dan geschikt is voor het vervullen
van de vrijgekomen vacature in de Commissie van Beroep van de NGF.
Siene Dresselhuys
Siene is 62 jaar en is een zeer actief golfster in het nationaal en internationaal seniorencircuit.
Op latere leeftijd heeft zij haar golftalent aangesproken met als resultaat dat zij een vaste
waarde is in het Nederlands Seniorenteam. Siene is woonachtig in Haren en golft sinds jaar en
dag op de Noord-Nederlandse. Zij is afgestudeerd in Groningen als jurist en momenteel naast
senior rechter ook plaatsvervangend voorzitter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg. Het NGF-bestuur is verheugd dat Siene zich beschikbaar stelt voor het
innemen van de vrijgekomen vacature in de Commissie van Beroep van de NGF.

Voorstel benoeming leden Commissie van Beroep
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VOORSTEL BENOEMING LEDEN TUCHTCOMMISSIE
Het bestuur stelt voor om de volgende personen als nieuw lid van de Tuchtcommissie
te benoemen:
Marie-Louise Weeda
Inmiddels 35 jaar en sinds haar jonge jeugd zeer actief als getalenteerd golfster. Marie-Louise
heeft alle NGF-selecties doorlopen en heeft vele jaren het ‘oranje shirt’ met trots en succes
gedragen en tot vorig jaar Dames Hoofdklasse Competitie gespeeld. Marie-Louise heeft haar
studie rechten voltooid in de stad Utrecht en woont tegenwoordig met haar man en zoontje
van twee jaar in Amsterdam. Zij is als Senior Advocaat werkzaam bij het kantoor Osborne
Clarke in Amsterdam en gespecialiseerd in fusies en overnames. Met deze mix aan talenten is
het NGF-bestuur van mening dat Marie-Louise meer dan geschikt is voor het vervullen van de
vrijgekomen vacature in de NGF Tuchtcommissie.
Michael Kraaij
Inmiddels 29 jaar en sinds zijn achtste zeer actief als getalenteerd golfer. Ook Michael heeft
alle NGF-selecties doorlopen en heeft vele jaren het ‘oranje shirt’ met trots en succes
gedragen. Michael is in 2014 playing golfprofessional geworden. In 2018 heeft hij besloten zijn
sportieve carrière in te ruilen voor een maatschappelijke carrière als accountant bij EY. Michael
heeft een bachelor in Economie en Bedrijfskunde en een Master en Post Master in Accountancy
afgerond. Michael golft met zijn plus-handicap van 2.1 inmiddels met veel plezier weer als
amateur en is woonachtig in Haarlem. Met deze mix aan talenten is het NGF-bestuur van
mening dat Michael meer dan geschikt is voor het vervullen van de vrijgekomen vacature in de
NGF Tuchtcommissie.
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VOORSTEL BENOEMING AANKLAGER NGF
Het bestuur stelt voor om de volgende personen als Aanklager te benoemen:
Vicky Bothe-Tsoutsanis
Manager Juridische Zaken & HR bij de NGF
Robert Hage
Medewerker handicapping, regels en course rating bij de NGF
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