
Reglement tuchtcommissie Golfclub Holthuizen, versie sept. 2020. 
 

1. Het bestuur, iedere commissie en/of ieder lid van Holthuizen kan bij de 
tuchtcommissie melding doen van wangedrag van een of meer leden van de 
Golfclub Holthuizen (hierna te noemen: betrokkenen). 

 
2. Onder wangedrag kan onder andere worden verstaan: 

a. Het plegen van geweld; 
b. Het uiten van bedreigingen; 
c. Onheuse bejegeningen; 
d. Ander gedrag dat de vereniging of haar leden schade toebrengt of toe 

kan brengen; 
e. Handelingen of gedragingen die in strijd zijn met het Huishoudelijk 

Reglement of met daaruit voortvloeiende reglementen. 
 

3. De tuchtcommissie  die een zaak onderzoekt bestaat uit 3 personen en 
worden voor 3 jaar benoemd door het bestuur. 

a. Leden van de tuchtcommissie kunnen herbenoemd worden 
b. Het bestuur kan leden van de tuchtcommissie ontslaan op een 

onderbouwd verzoek van de tuchtcommissie. 
 

4. De betrokkene(n) wordt/worden op de hoogte gebracht van de melding 
 

5. De tuchtcommissie onderzoekt de melding. Daarbij stelt de tuchtcommissie 
zowel de melder als de betrokkene(n) in de gelegenheid zijn/haar/hun 
zienswijze te geven. 

 
6. De tuchtcommissie kan een melding buiten behandeling laten, afhankelijk 

van de aard van het wangedrag en/of de periode die sindsdien is verlopen. 
 

7. De tuchtcommissie adviseert het bestuur schriftelijk over de meldingen en 
de eventueel te nemen maatregelen. De melder(s) en de betrokkene(n) 
worden gelijktijdig op de hoogte gebracht van de bevindingen en het advies 
van de tuchtcommissie. 

 
8. De maatregelen kunnen bestaan uit: 

 
a. Een berisping 
b. Een (tijdelijke) uitsluiting van wedstrijden 
c. Tijdelijke schorsing van het lidmaatschap 
d. Definitieve ontzetting uit het lidmaatschap 
e. Andere passende maatregelen 

 
9. Het bestuur neemt een besluit naar aanleiding van het advies van de 

tuchtcommissie. 
 

10. Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van het advies van de tuchtcommissie 
 

11. Melder en betrokkene worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het 
besluit van het bestuur 



 
12. Tegen een besluit tot ontzetting uit het  lidmaatschap door het bestuur staat 

beroep open bij de algemene ledenvergadering, op grond van art. 5 lid 4 van 
de Statuten.  

-/-	


