REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE – VERSIE 27 APRIL 2015
DOEL VAN DIT DOCUMENT
Dit document heef tot doel een Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor te schrijven ten behoeve
van de leden van Golfclub Witbos.
Het RIO legt de gebruiksvoorwaarden vast van de installaties van GC Witbos. Het document regelt
eveneens de toetredingsvoorwaarden voor nieuwe leden en beschrijft de verschillende mogelijkheden
van lidmaatschap.
Dit reglement heeft een dwingend karakter voor alle leden, hun genodigden en voor de bezoekers en
is van toepassing op alle personen die het domein van de club betreden, om welke reden ook. Het
heeft betrekking op alle installaties ter beschikking gesteld door de Club, te weten: de golfbaan, de
practice, de putting green, het clubhuis, het caddyhouse, de parking en in het algemeen, alle
installaties binnen het domein van de golfclub.
Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur van de club. Dit reglement mag door de
Raad van Bestuur gewijzigd worden volgens de volmachten haar toegekend door de statuten.
GC Witbos kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig voorval bij het niet naleven van dit
reglement.
ARTIKEL 1 – DE LEDEN
Er zijn twee soorten leden:
1. De Effectieve Leden van GC Witbos zijn leden (full members) die sinds minstens één jaar spelende
leden zijn en meerderjarig. De Effectieve Leden hebben het recht aanwezig te zijn op de algemene
vergaderingen en er te stemmen.
2. De Aangesloten leden zijn spelende leden van de club die nog geen volledig kalenderjaar zijn
aangesloten en ook de minderjarige leden. De Aangesloten leden hebben het recht aanwezig te zijn
op de algemene vergaderingen maar kunnen niet stemmen.
Bij de full members zijn er verder volgende mogelijkheden tot lidmaatschap.
a/ Full-member partners: dit lidmaatschap is mogelijk voor partners van leden die op hetzelfde adres
gedomicilieerd staan.
b/ Full-members inwonend: dit lidmaatschap is mogelijk voor kinderen van leden die op hetzelfde
adres gedomicilieerd staan.
c/ Niet-spelende leden (Non-playing members) zijn leden die toegang hebben tot het clubhuis maar
niet mogen spelen, noch op de golfbaan, noch op de practice. Een lid kan maximaal 5 jaar nonplaying member zijn. Non-playing leden worden niet uitgenodigd op de Algemene Vergadering en
hebben geen stemrecht.
d/ De Practice leden (Practice members) zijn leden die het clubhuis mogen betreden en de
oefenfaciliteiten mogen gebruiken. Een lid kan maximaal 2 jaar practice member zijn. Practice leden
worden niet uitgenodigd op de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht.
e/ De Leden in het buitenland (Members abroad) zijn leden die permanent of quasi-permanent in het
buitenland verblijven. Zij mogen alle installaties van de club gebruiken wanneer zij in het land zijn. Bij
hun terugkeer mogen zij opnieuw deel uitmaken van hun originele categorie. De toetreding tot deze
categorie wordt overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
f/ De Business Members zijn leden die een full-membership koppelen aan een aantal commerciële
activiteiten.

Alle verzoeken tot verandering van categorie moeten schriftelijk voorgelegd worden aan de Raad van
Bestuur.
De toetredingsrechten, de jaarlijkse bijdragen en de dagelijkse greenfees worden jaarlijks vastgelegd
door de Raad van Bestuur voor iedere categorie van leden. De bedragen zullen gepubliceerd worden
ad valvas en op de website van de club.
ARTIKEL 2 – DE RAAD VAN BESTUUR (RvB)
1. De RvB is samengesteld uit minimum 3 en maximum 5 effectieve leden.
2. De verkiezing van de RvB.
a. De leden van de RvB worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van
3 jaar.
b. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
c. De lijst met de kandidaat-bestuurders zal minimaal één maand voor de verkiezing
gepubliceerd worden. De secretaris zal het nodige doen om de kandidaturen tegen deze
datum te verzamelen.
d. De vijf kandidaten met het hoogste quorum zijn verkozen.
e. De stemming per volmacht wordt beperkt tot 1 volmacht per effectief lid aanwezig op de
Vergadering. Een lid kan niet meer dan één volmacht voorleggen op de Algemene
Vergadering.
f. Het tellen van de stemmen dient te gebeuren door twee onafhankelijke stemopnemers die
door de kandidaat-bestuurders unaniem zijn aanvaard.
3. De RvB stelt een dagelijks bestuur in en verdeelt de competentiedomeinen. De RvB kiest onder
zijn leden een Voorzitter, een Penningmeester en een Secretaris. De RvB kan ook een
Ondervoorzitter en een “Honorary President” benoemen. De aanduiding van een Honorary President
is louter symbolisch.
4. De RvB duidt de Captain aan, alsook de Ladies, Seniors, Juniors en Men Captains. De Captain
coördineert de sportieve werking van de club en verzekert de controle over het terreinbeheer. In het
bijzonder staat hij in voor de opstelling van het sportreglement, het jaarlijkse golfprogramma en de
coördinatie van het GVB traject. Hij is voorzitter van het sport- en terreincomité dat als werkgroep van
de RvB functioneert en door de RvB wordt aangestuurd. In het sport- en terreincomité zetelen de
verschillende captains, de hoofd greenkeeper, de hoofd marshall en de pro. Op uitnodiging kunnen
experten zetelen, zoals bvb. een rules expert. Het terrein- en sportcomité kan onderzoeken instellen in
opdracht van de RvB met het oog op een eventuele disciplinaire rechtspleging. In die zin behandelt dit
comité ook klachten die betrekking hebben op de sportieve, technische en andere actiedomeinen van
de club.
5. De RvB beheert de zaken van de Club in overeenstemming met de wet, de statuten en onderhavig
reglement. Hij benoemt de verschillende comités die onder haar verantwoordelijkheid de beslissingen
zullen nemen die hen aanbelangen.
6. De RvB doet uitspraak over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Club en haar
leden. De RvB beslist over de sancties die zij meent te moeten treffen tegenover de leden, en dit
vanaf een verwittiging tot een schorsing en uitsluiting. De beslissingen van de RvB worden ter kennis
gebracht van de leden per briefwisseling met verplichte melding van de redenen waarop de beslissing
gesteund is.
7. De leden van de Club moeten zich zonder voorbehoud onderwerpen aan alle beslissingen van de
RvB.

ARTIKEL 3 – DE TOETREDINGEN en UITTREDINGEN
1. De RvB beslist over de toetreding van nieuwe leden.
2. De aanvraag tot lidmaatschap gebeurt schriftelijk via een formulier dat beschikbaar is op het
secretariaat of clubhuis.
3. De minimumleeftijd om toegelaten te worden is 6 jaar.
4. De toetreding van elk nieuw lid wordt slechts effectief na kwijting van het toetredingsrecht.
5. Een betaald toetredingsrecht (entry fee) wordt nooit terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk.
6. Zoals beschreven in Art. 1 kan een lid tijdelijk het statuut van “niet-spelend lid” (maximaal 5 jaar) of
“practice-member” (maximaal 2 jaar) aannemen.
• Een lid dat na een periode van “niet-spelend lid” of “practice-member” terug “full member”
wenst te worden zal geen nieuw toetredingsrecht hoeven te betalen. Gebeurt dit na het
verstrijken van de maximum periode, dan zal er terug een entry fee moeten betaald worden,
tenzij het lid tijdelijk in een andere club van het type A is lid geweest.
• Zowel een niet-spelend lid als een practice member kunnen geen aanspraak maken op een
federatiekaart.
7. Het lid dat uittreedt zonder het statuut van “non-playing member” aan te nemen, moet een nieuw
toetredingsgeld betalen wanneer hij terug lid wenst te worden. Dit toetredingsgeld zal gelijk zijn aan
het aantal jaren afwezigheid * lidmaatschapskost “non-playing member”. Na vijf jaar afwezigheid dient
het volledige toetredingsgeld betaald te worden.
8. De federatiekaarten die uitgereikt worden op de club zijn:
• De gewone full-member federatiekaart (volwassene en jeugd)
• De federatiekaart voor starters
• In optie, de tweekleurenkaart. De club kan de voorwaarden van deze kaart bepalen.
ARTIKEL 4 – LIDGELDEN
1. Het lidgeld wordt begin december gefactureerd en moet vereffend worden binnen de termijn
vermeld op het factuur of rekeninguittreksel. Een eerste herinnering wordt gestuurd 15 dagen na de
vervaldag en een forfaitaire vergoeding van 2% zal verschuldigd zijn op het gefactureerd bedrag.
Dertig dagen na de vervaldag zal een tweede aanmaning gestuurd worden en een forfaitaire
vergoeding van 5% zal verschuldigd zijn op het gefactureerd bedrag.
2. De leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 28 februari worden geacht ontslagnemend te zijn.
Zij worden hiervan per schrijven verwittigd op hun laatst gekende adres.
3. Pro-rata betalingen
Een toegetreden nieuw lid betaalt zijn lidgeld pro rata in 12den en dit in functie van het tijdstip van
intrede in de club. Vanaf 31/10 betaalt het nieuwe lid geen lidgeld meer voor het lopende jaar, maar
wordt enkel het toetredingsrecht onmiddellijk betaald.
Een bestaand lid kan in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld omwille van medische redenen, een
aanvraag indienen om een pro rata lidgeld te betalen. De Raad van Bestuur beschikt hier over een
discretionaire bevoegdheid en zal elke aanvraag individueel beoordelen volgens volgend algemeen
schema:
a. tussen 1/1 en 30/6, een volledig lidgeld
b. tussen 1/7 en 31/12 het pro rata bedrag uitgerekend in 12den van het volledige bedrag
4. Lidgelden worden nooit terugbetaald.

ARTIKEL 5 – BEZOEKERS
1. Elke bezoekende speler heeft slechts toegang tot de club na inschrijving in het register der
bezoekers en de betaling van een greenfee op vertoon van zijn federatiekaart.
2. De wedstrijden ingericht door de club zijn voorbehouden aan de leden, met uitzondering van die
wedstrijden die een open karakter hebben (vb Witbos Open).
3. Sponsors van wedstrijden krijgen vier gratis uitnodigingen ter beschikking op de dag van de
wedstrijd.
4. Bezoekers die enkel gebruik wensen te maken van de practice faciliteiten, kunnen dit doen mits
betaling van een practice fee.
5. Professionele spelers (pro’s), aangesloten bij de nationale PGA’s, hebben gratis toegang tot de
baan en de practice faciliteiten.
ARTIKEL 6 – SPEL EN GOLFBAAN
1. Het gebruik van de sportieve installaties is voorbehouden aan de leden, hun genodigden en aan de
bezoekers die hun dagelijkse bijdrage hebben betaald. Behoudens de begeleiders toegelaten door het
secretariaat, worden niet-spelers niet toegelaten binnen de sportieve installaties, tenzij hiervoor een
toelating is gevraagd aan de RvB.
De meerderjarigen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen die hen vergezellen.
2. Wat de toegang tot de baan en de wedstrijden betreft, moeten de leden zich schikken naar het
wedstrijdreglement dat jaarlijks wordt opgesteld door het sportcomité.
Nieuwe leden worden door de secretaris en de captain ingelicht omtrent de geplogendheden in de
club. In het bijzonder wordt hen het GVB reglement voorgelegd met daarin het traject tot het bereiken
van een clubhandicap. Nieuwe leden zullen door het secretariaat een inlichtingenbrochure
overhandigd worden, met daarin alle nuttige informatie.
3. De Captain en, in zijn afwezigheid, elk lid van de RvB, hebben het recht de baan tijdelijk te sluiten
of op de wintergreens te laten spelen. De beslissing tot sluiting of het spelen op wintergreens zal in
nauw overleg gebeuren met de hoofd greenkeeper.
6. De RvB en het sportcomité mogen alle maatregelen treffen om een goede baanbezetting te
verzekeren. Een reserveringsregister wordt on-line ter beschikking gesteld van de leden en de leden
zullen deze reservaties strikt naleven.
7. De spelers zijn gehouden zich te schikken naar de regels van de etiquette, de spelregels en het
speltempo, de dress code, de discipline op de baan en de correcte naleving van de reserveringen.
Controle hierop zal door de Marshalcommissie verzekerd worden op een diplomatieke maar correcte
manier en dit volgens de richtlijnen beschreven in het Marshalplan.
8. De club verklaart zich inherent akkoord met alle reglementen en bepalingen van de golffederatie,
zoals bv de reglementering inzake medisch verantwoord sporten, verbod op gebruik van verdovende
middelen, enz… .

ARTIKEL 7 – DIVERSEN
1) Clubhuis
• Het clubhuis is toegankelijk voor leden en hun genodigden.
• Ook bezoekers hebben toegang tot het clubhuis. Grote groepen dienen voorafgaand het
clubhuis te verwittigen van hun bezoek. De uitbater van het clubhuis zal er steeds nauwlettend
zorg voor dragen dat er geen overbezetting van het clubhuis optreedt.
• Het staat de uitbater van het clubhuis vrij om evenementen te organiseren voor zowel leden
als niet-leden. Een evenwichtige bezetting van het clubhuis zal hier steeds nagestreefd
worden.
• De leden zullen de consumpties in het clubhuis onmiddellijk cash vereffenen. Er worden geen
schuldrekeningen toegelaten.
• Het is verboden te roken in het clubhuis.
• Openbare dronkenschap is bij wet strafbaar en kan derhalve niet toegestaan worden in het
clubhuis.
2) Kleedkamers
• Kleedkamers staan ter beschikking van de leden. Deze dienen erop te letten dat deze
kleedkamers steeds zo proper mogelijk blijven. De ter beschikking gestelde handdoeken zijn
eigendom van de Club. De leden worden verzocht deze in de kleedkamers achter te laten.
• De Club neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor verlies of schade aan
voorwerpen die in de kleedkamers worden neergelegd.
3) Parkeerplaats
• Het gebruik van de parking geschiedt op eigen risico van de auto-eigenaars, zonder
verantwoordelijkheid van de Club, om welke reden ook.
• De gebruikers dienen hun auto’s op de daartoe voorziene plaatsen te parkeren.
4) Dress code en code of conduct
• Dress code: zie bijlage
• De leden worden gevraagd als golfspeler een algemeen respect te tonen voor de regels van
de golfetiquette, zowel op baan als in alle andere faciliteiten van de club. Van de leden wordt
verwacht dat zij respectvol met elkaar en met het personeel van de club omgaan.
• Ook de bezoekers in het clubhuis dienen de voorgeschreven dress code naar best vermogen
op te volgen. De verantwoordelijke uitbater van het clubhuis zal hierop toezien op een
diplomatische manier.
5) Honden
• Honden zijn in het clubhuis toegelaten. De verantwoordelijke uitbater van het clubhuis zal,
indien de organisatie van speciale gelegenheden dit vereist, de leden tijdig verwittigen
wanneer honden niet toegelaten kunnen worden.
• Op het terrein dienen honden steeds aan de leiband gehouden te worden. Tijdens
wedstrijddagen zijn honden niet toegelaten op het terrein.
6) Buggies
• Het gebruik van buggies gedurende de wedstrijden is in principe verboden.
• De wedstrijdcommissie is gemachtigd uitzonderingen toe te kennen op deze regel (vb om
medische redenen).
7) Opslag van materiaal
• De leden kunnen hun clubs, trolleys en buggies op eigen risico en verantwoordelijkheid in de
daartoe voorziene gebouwen onderbrengen.
• De RvB bepaalt jaarlijks de opslagkosten.
• Deze opslag kan in geen geval beschouwd worden als een bewaargeving.

Bijlage A: Dress code

