STATUTEN VAN GOLFVERENIGING “DE HEENSCHE”
Zoals zijn vastgelegd in de notariële acte bij de oprichting van de vereniging op 28-07-2009.
Naam, oprichtingsdatum en zetel.
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: “Golfvereniging De Heensche”.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Steenbergen (Noord-Brabant).

Organen
Artikel 2
1.
De organen van de vereniging zijn: het bestuur, de algemene vergadering, alsmede alle
overige personen en commissies die krachtens de statuten en/of door het bestuur zijn belast
met een nader omschreven taak en aan wie daarbij krachtens de statuten en/of door het
bestuur beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2.
De algemene vergadering is het hoogste orgaan.

Doel
Artikel 3
1.
De vereniging heeft ten doel het ten behoeve van haar leden doen beoefenen en bevorderen
van de golfsport en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het behartigen van de belangen van haar leden voor zover deze verband houden met de
golfsport;
b. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden;
c. Uitschrijven van en (doen) deelnemen aan wedstrijden;
d. Het verspreiden van spel- en gedragsregels onder de leden;
e. Het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie, hierna ook te noemen: de NGF,
gevestigd te Utrecht;
f. Alle andere wettig geoorloofde middelen welke met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden en de vereniging ten dienste staan, en alles wat met vorenstaande
verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles met inachtneming van de statuten
en reglementen van de NGF.

Leden
Artikel 4
1.
De vereniging kent:
a. Gewone leden, te noemen leden;
b. Jeugdleden;
c. Ereleden;
d. Leden van verdienste;
e. Donateurs.
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Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die binnen het verband van de
vereniging de golfsport actief beoefenen of beoefend hebben.
Jeugdleden zijn leden met een leeftijd, die door de NGF als jeugd is gedefinieerd.
Jeugdleden hebben, voor zover zij de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, geen
stemrecht, maar wel toegang tot de algemene vergadering.
Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere, eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden
hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit door de algemene vergadering genomen
met meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan leden
zijn toegekend , doch zijn vrijgesteld van verplichting tot betalen van contributie.
Leden van verdienste zijn zij die zich jegens golfvereniging De Heensche dermate
verdienstelijk hebben gemaakt , dat het bestuur van oordeel is dat een blijvende band met
deze personen gehandhaafd moet worden. De leden van verdienste worden op voordracht
van het bestuur benoemd bij het besluit door de algemene vergadering genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Leden van
verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan
leden zijn toegekend.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen, verenigingen of rechtspersoonlijkheid
bezittende lichamen , die de vereniging steunen door een jaarlijkse financiële bijdrage.

Verplichtingen van de leden
Artikel 5
De leden zijn verplicht:
a. Tot betaling van de jaarlijkse contributie;
b. Tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging.
c. Tot naleving van de bepalingen opgenomen in de overeenkomsten tussen de vereniging
en derden, waaronder de exploitant van de golfbaan;
d. Aan het bestuur die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van
de taken van de vereniging.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. Door overlijden van het lid, of als een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
b. Door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris van het bestuur.
c. Door opzegging namens de vereniging, welke opzegging door een aangetekend schrijven
aan het lid dient te geschieden.
d. Door ontzetting. Het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
2.
Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van 1maand. (wettelijke mutatie 2015)
3.
De opzegging, als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel kan alleen geschieden in geval van de
vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren ,
wanneer een lid opgehouden te voldoen aan de vereisten bij de statuten gesteld, of wanneer
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
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Ontzetting kan te allen tijde met onmiddellijke ingang plaatsvinden op grond van het feit, dat
het betrokken lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het
gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Het bestuur is in enige en hoogste instantie bevoegd een lid voor een bepaalde tijdsduur
(niet langer dan zes maanden) te schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van
bepaalde rechten in geval:
a. De betrokkenen bij herhaling in strijd handelt met of niet nakomt zijn verplichtingen als
lid, onder welke verplichtingen ook worden begrepen de naleving van deze of namens het
bestuur gestelde regels of aanwijzingen;
b. De betrokkene door handelingen of gedragingen het belang van de NGF in ernstige mate
heeft geschaad.

Contributie
Artikel 7
1.
Bij besluit van de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld die de
leden moeten betalen.
2.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
3.
Het bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen
van de verplichting tot betalen van de contributie.

Bestuur
Artikel 8
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Tot bestuursleden kunnen slechts worden benoemd meerderjarige,
gewone leden van de vereniging.
2.
De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van
het bestuur, dat daartoe kandidaten stelt. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld met
dien verstande dat deze bij een door ten minste vijftien leden ondertekend schrijven uiterlijk
zeven dagen vóór de vergadering ter kennis van het bestuur moeten zijn gebracht.
3.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn ge gezamenlijke vennoten van
de vennootschap onder firma: Akkermans Leisure & Golf, gevestigd te De Heen, bevoegd om
op elk gewenst moment één bestuurslid te benoemen. Dit bestuurslid hoeft niet uit de leden
van de vereniging te worden benoemd.
4.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna éénmaal
aansluitend worden herbenoemd.
Het bestuurslid dat door de gezamenlijke vennoten van de vennootschap onder firma:
Akkermans Leisure & Golf wordt benoemd, wordt voor onbepaalde tijd benoemd.
5.
De voorzitter van de vereniging wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
De overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
6.
Een bestuurslid overeenkomstig lid 2 benoemd verliest zijn functie:
a. door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
b. door aftreden op eigen verzoek;
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c. wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard,
of hij surseance van betaling verkrijgt;
d. door zijn overlijden, onder curatele stelling, of wanneer over zijn vermogen of persoon
een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
e. door beëindiging van zijn lidmaatschap van de vereniging;
f. door zijn ontslag krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering genomen met
ten minste twee/derde meerderheid in de vergadering;
g. door zijn ontslag door de rechtbank;
Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het
ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de vereniging.
Een overeenkomstig lid 3 benoemd bestuurslid verliest zijn functie in de hiervoor genoemde
gevallen onder sub b., c., d., f. en g. alsmede door zijn ontslag, verleend door de
gezamenlijke vennoten van vennootschap onder firma: Akkermans Leisure & Golf.
7.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
8.
Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een
opvolger.
9.
Mocht(en) in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meerdere leden ontbreken, dan
vormen de overgebleven bestuursleden of het overgebleven bestuurslid niettemin een
wettig bestuur.
10.
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de
bestuursleden kan geen vakantiegeld of presentiegeld worden toegekend.
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een
bestuurslid aan of ten behoeve van de vereniging, behoeven voorafgaande toestemming van
alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties,
werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.
Artikel 9
1.
Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten,
doch ten minste eenmaal per kalenderkwartaal.
2.
Van het verhandelde op een bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
gehouden, welke na goedkeuring door de bestuursvergadering door de voorzitter en
secretaris worden ondertekend.
3.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid
van in functie zijnde bestuursleden ter vergadering of aanwezig of vertegenwoordigd is.
4.
Elk bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen,
mits deze van een schriftelijke volmacht, ten genoegen van de voorzitter, voorzien is.
5.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke schuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Deze beperking van bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
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De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. het gehele bestuur
b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Commissies
Artikel 10
1.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid commissies in het leven te roepen of
op te heffen.
2.
Commissies zijn groepen van leden, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen, en
die zijn belast met bepaalde deeltaken.

Rekening en verantwoording
Artikel 11
1.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop
van het verenigingsjaar, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het
gevoerde beleid. Het legt een balans en een staat van lasten en baten met een toelichting ter
goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
Deze stukken worden ondertekend door het bestuur.
4.
Het bestuur zal de algemene vergadering een verklaring overleggen afkomstig van de
financiële commissie.
5.
De leden van de financiële commissie worden in de jaarlijkse algemene vergadering
benoemd voor een periode van drie jaar. De leden van de financiële commissie mogen geen
deel uitmaken van het bestuur.
6.
Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door deze gewenste inlichtingen te
verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven. De commissie onderzoekt de stukken als hiervoor
bedoeld en brengt verslag uit aan de algemene vergadering.
7.
De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen. Doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Algemene vergaderingen
Artikel 12
1.
In de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.
Op de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 11, sub 3, komt onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11, sub 3, alsmede
het verslag van de financiële commissie voor het volgende verenigingsjaar.
3.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht,
doch ten minste eenmaal per half jaar.
4.
Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende van het aantal
stemgerechtigde leden verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn
van niet langer dan een maand.
5.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger.
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Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering in haar
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
notulist worden ondertekend.

Artikel 13 - Bijeenroeping Algemene Vergadering
1.
De algemene vergaderingen worden bijeengroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt via de e-mail aan de vereniging laatst bekende e-mailadressen van alle leden met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, zulks met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
2.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 17 en 18.
Artikel 14 - Toegang en Stemrecht
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, leden van verdienste en
jeugdleden van de vereniging, met uitzondering van hen die geschorst zijn, alsmede de
vennoten van de vennootschap onder firma: Akkermans Leisure & Golf.
2.
Alle leden, ereleden en leden van verdienste hebben een stem, mits zij niet geschorst zijn.
3.
Een lid kan voor maximaal één ander lid bij schriftelijke en ondertekende volmacht een stem
uit brengen.
4.
Ander personen van onder de sub 1 genoemden kunnen tot een algemene vergadering
worden toegelaten, mits de algemene vergadering daartoe besluit.

Besluitvorming
Artikel 15
1.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
3.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4.
Indien bij een verkiezing van personen niermand de meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat een persoon de meerderheid der stemmen heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen 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 die vorige
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij de stemming tussen twee personen stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.
5.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen is het
verworpen.
6.
Stemmingen niet rakende stemming van personen geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de meerderheid der stemgerechtigden
zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend
schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke
stemming verlangt.
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Arbitrage
Artikel 16
1.
Alle geschillen, welke tussen twee of meer leden onderling, of tussen een of meer leden en
de vereniging mochten ontstaan naar aanleiding van, of in verband met de inhoud, de uitleg
en/of de uitvoering van deze statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen
en/of besluiten van de vereniging, zowel juridisch als feitelijk, van welke aard die ook mogen
zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht ter beslissing worden
onderworpen aan drie arbiters.
2.
Een geschil is aanwezig zodra een der patijen verklaart dat dit het geval is, ook al betreft het
alleen de opvordering van verschuldigde gelden.
3.
Ieder der partijen zal een onpartijdig arbiter benoemen binnen drie weken nadat het geschil
is ontstaan. De twee aldus benoemden zullen tezamen binnen zes weken nadat het geschil is
ontstaan , een derde arbiter benoemen. Indien de benoemden niet tot overeenstemming
komen omtrent de benoeming van een derde arbiter of een van de partijen in gebreke mocht
blijven met de benoeming, dan zal (zullen) deze arbiter(s) op verzoek van de meest gerede
partij worden benoemd door de kantonrechter.
4.
De arbiters zullen recht spreken als goede mannen casu quo vrouwen naar billijkheid en in
hoogste ressort.
5.
De procesorde wordt door de arbiters geregeld.
6.
De arbiters zullen uitspraak moeten doen binnen een maand na de dag, waarop zij hun
benoeming hebben aanvaard, doch zijn bevoegd zonodig hun last te verlengen.
7.
De in het ongelijk gestelde partij(en) zal (zullen) worden veroordeeld in de kosten van de
arbitrage, waaronder begrepen zijn het honorarium en de verschotten van de arbiters en van
de eventueel rechtskundige raadsman van de winnende partij. De arbiters zijn bevoegd deze
kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen ten dele in het ongelijk
worden gesteld. Onder verschotten zijn mede begrepen de kosten van getuigen en
deskundigen.
8.
De arbiters zijn bevoegd ter dekking van hun honorarium en verschotten een voorschot te
verlangen, waarvan ieder der partijen de helft moet voldoen en dat na afloop van het geschil
zal worden verrekend op de voet van het bepaalde in sub 7.
9.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde brengt geen wijziging in de bevoegdheid van ieder der
partijen om:
a. Zich te wenden tot de President van de rechtbank teneinde in kort geding een voorlopige
voorziening bij voorraad te krijgen;
b. De tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen;
c. Zich te wenden tot de President van de rechtbank teneinde een verlof te verkrijgen tot het
leggen van conservatoire beslagen;
d. Aan de burgerlijke rechter een uitspraak te vragen omtrent de van waardeverklaring en
omtrent verklaringsprocedures, uit conservatoire voortvloeiende.

Statutenwijziging
Artikel 17
1.
De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene
ledenvergadering mits de oproeping van deze vergadering ten minste een maand tevoren
heeft plaatsgevonden en in die oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is
vermeld.
2.
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen door de algemene ledenvergadering
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
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Een besluit tot statutenwijziging behoeft voor dat zij ten uitvoer kan worden gebracht de
goedkeuring van de gezamenlijke vennoten van vennootschap onder firma: Akkermans
Leisure & Golf. Van deze goedkeuring moet schriftelijk blijken.
Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot
stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder bestuurslid is daarbij
bevoegd namens de vereniging op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk
of de stukken waaruit het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
gewijzigde statuten moet worden neergelegd bij het Handelsregister.

Ontbinding
Artikel 18
1.
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering; het
bepaalde van sub 1 en sub 2 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
2.
De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur,
tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffening zijn aangewezen.
3.
een batig saldo na vereffening krijgt een maatschappelijke bestemming die zoveel mogelijk in
overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door
de vereffenaar(s).

Huishoudelijk Reglement
Artikel 19
1.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen
vaststellen en deze(n) te allen tijde wijzigen.
2.
Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepalingen
Artikel 20
Door het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging verklaren de leden zich te onderwerpen
aan de statuten, het huishoudelijk reglement en rechtsgeldig genomen besluiten van de vereniging.
Artikel 21
Indien de vennootschap onder firma: Akkermans Leisure & Golf wordt ingebracht in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap waarbij de huidige
vennoten direct of indirect de enige aandeelhouders worden, wordt voor de gezamenlijke vennoten
van de vennootschap onder firma: Akkermans Leisure & Golf in deze statuten gelezen de
gezamenlijke bestuurders van die betreffende besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid of naamloze vennootschap.

Adres
Het adres van de vereniging is Heense Molenweg 23, 4655 TB De Heen.

Inschrijving in het Handelsregister
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20158940, teneinde te
voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen van de vereniging.

