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sept. 2020 

1. Ieder lid en of aangeslotene, zoals beschreven in art 5 van het Huishoudelijk Reglement heeft 
financiële verplichtingen bij de Golfclub Holthuizen. Deze verplichtingen kunnen bestaan uit: 

a. een jaarlijkse contributie en/of; 
b. een eenmalig bij de toelating als lid te betalen entreegeld; 
c. het nemen van een renteloos participatiebewijs. 

 
2. De jaarcontributie dient voor één februari van elk boekjaar te zijn voldaan op een door de 

penningmeester aangegeven wijze, welke wijze de penningmeester vaststelt in overleg met 
het bestuur. Uitzondering hierop zijn die leden die gebruik maken van de mogelijkheid tot 
gespreid betalen. 

 
3. Het entreegeld en de participatie dienen direct bij toelating als lid te worden voldaan. 

Uitzondering hierop zijn die leden die gebruik maken van de mogelijkheid tot gespreid betalen. 
 

4. Voor nieuwe leden bestaat de mogelijkheid om gespreid te betalen. In dit geval wordt er met 
het nieuwe lid een contract aangegaan voor drie respectievelijk vijf jaren. Onderdeel van dit 
contract is een machtiging voor automatische incasso van de maandelijkse termijnen.  Het 
maandelijks te betalen bedrag is opgebouwd uit entreegeld, participatie, contributie en 
interest. Bij opzegging van het lidmaatmaatschap binnen de contractstermijn vervalt het recht 
op teruggave van de reeds gedeeltelijk betaalde participatie.  

 
5. Leden en “buitenleden” zijn gehouden tot het nemen van een participatie. Een participatie is 

een eenmalig bij de vereniging gestort bedrag, welk bedrag als zodanig renteloos is en 
nimmer kan worden teruggevorderd. De participatie als zodanig is onder de hierna te stellen 
voorwaarden of eventueel nader door de algemene ledenvergadering te stellen voorwaarden 
overdraagbaar aan de vereniging tegen betaling van een eveneens door de algemene 
ledenvergadering te bepalen bedrag. De Golfclub Holthuizen verplicht zich een register van 
houders/sters van participaties aan te leggen. Er zijn participaties van 
zevenhonderdvijfennegentig euro (€ 795,-) en driehonderdzevenennegentig euro en vijftig 
eurocent (€ 397,50) voor “buitenleden”. Bij opzegging van het lidmaatschap van de 
golfvereniging ontstaat een recht op terugontvangst voor de houder/ster van de participatie en 
een verplichting tot betaling door de golfclub. Met inachtneming van het gestelde onder 5 
(overdracht van de participatie enkel en alleen mogelijk aan Golfclub Holthuizen) gelden voor 
dit recht casu quo deze verplichting de volgende regels:                                                             
- Indien het aantal leden vierhonderdenzeventig of hoger is, is de Golfclub verplicht tot 
aankoop van de participatie, indien herplaatsing (nieuwe leden) kan plaatsvinden. 
 

6. Terugbetaling vindt plaats indien na de terugbetaling minimaal een garantievermogen 
aanwezig is, zijnde een bedrag aan uitstaande participaties van 
driehondertvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000), welk bedrag door goedkeuring van de 
algemene ledenvergadering van 6 november 2002 is vastgesteld. 

 
7. Indien op grond van het vorenstaande niet tot onmiddellijke inkoop van de participatie kan 

worden overgegaan, ontstaat voor het lid, welke zijn lidmaatschap heeft opgezegd, een 
uitgesteld recht op terugontvangst. Dit uitgestelde recht wordt geacht aan te vangen op het 
moment waarop de Golfclub schriftelijk bericht van opzegging van het lidmaatschap heeft 
ontvangen. Bij het ontstaan van mogelijkheden tot terugbetaling (aanmelding van nieuwe 
leden, terwijl het aantal leden 470 of meer bedraagt) vindt terugbetaling aan ex-leden plaats in 
chronologische volgorde van opzegging van het lidmaatschap. 

 
8. In afwijking van het voorgaande, kan in geval van overlijden van een lid, onmiddellijke 

overdracht van de participatie aan de Golfclub plaatsvinden, los van het op dat moment 
aanwezige feitelijke aantal leden. 

 
9. Het bestuur is bevoegd te beslissen in die gevallen, waarin de voorgaande bepalingen niet 

voorzien. 
 



10. Aan contributie is, bij aanmelding na één maart, voor het betreffende jaar een proportionele 
bijdrage verschuldigd. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van het betalen van een financiële bijdrage te verlenen of daar eventueel vanuit 
eigen middelen in te voorzien of met betrokkene een betalingsregeling te treffen. 

 
11. Voormalige leden, die binnen een termijn van drie jaar weer lid worden van de vereniging 

betalen 50% van het entreegeld. Na deze periode betaalt men gewoon de verplichte 100%. 
 


