STICHTING GOLFSPORT KEPPEL
HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GOLFSPORT KEPPEL
Artikel 1 Speelrecht.
1.
1.1
Speelrecht wordt gedurende het gehele jaar verleend aan alle leden van de
Keppelse Golfclub, hierna te noemen: vereniging, die uit hoofde van hun lidmaatschap
van de vereniging gebruik kunnen maken van de baan.
2.
1.2
Speelrecht wordt per keer verleend aan overige leden en bezoekers die door
de vereniging worden toegelaten tot de baan.
3.
1.3
Over het speelrecht is geen omzetbelasting verschuldigd als gevolg van de
verruiming van de btw vijstelling voor amateursportinstellingen miv 2019.
Artikel 2 Vaststelling en inning van het speelrecht.
Het bestuur stelt na overleg met het bestuur van de vereniging jaarlijks de hoogte van het
speelrecht vast per ledencategorie van de vereniging, van gebruikers van de baan die
geen lid zijn van de vereniging en de vergoeding van de golfprofessional(s) en leerlingen.
Het factureren en innen van het jaarlijkse speelrecht van leden geschiedt door de
vereniging, die dit combineert met de facturering en inning van de jaarlijkse bijdrage ten
behoeve van de vereniging.
Artikel 3 Sponsoren
Algemene bijdragen van sponsoren worden door de stichting gefactureerd. De inkomsten
worden aangewend ter dekking van de algemene exploitatiekosten van de stichting.
Artikel 4 Participaties
1.
4.1 De stichting geeft participaties uit aan de deelnemers, welke participaties een
onderdeel vormen van het vermogen van de stichting.
2.
4.2 De uitgifteprijs van een participatie is € 1500,3.
4.3 Minimaal om de vijf jaren zal worden bezien of er aanleiding is de
uitgifteprijs van de participaties te wijzigen. Deze wijziging behoeft instemming
van de raad van toezicht, zoals bedoeld in art 9 van de statuten van de stichting.
4.
4.4 Het bestuur bepaalt het aantal uit te geven participaties. Dit vereist de
instemming van de raad van toezicht.
Artikel 5 Uitschrijving
1.
5.1 Door de stichting wordt een register bijgehouden, bevattende de namen en de
adressen van de deelnemers.
2.
5.2 Bij uitschrijving uit het register van deelnemers wordt de op dat moment geldende
uitgifteprijs voor participaties betaald aan de persoon die wordt uitgeschreven, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4.
3.
5.3 Indien door de deelnemer bij uitschrijving niet het volledige bedrag van een
participatie is gestort, zoals dat is bepaald tijdens de meest recente besluitvorming
hieromtrent, wordt het door de deelnemer gestorte bedrag betaald.
4.
5.4
In het geval dat aan het eind van het kalenderjaar blijkt dat het aantal
deelnemers dat het volledige participatiebedrag heeft volgestort is gedaald, is de
stichting niet verplicht terstond de uitgifteprijs te betalen aan een uitgeschreven
deelnemer. Indien niet binnen zes maanden na uitschrijving uit de registers de
uitgifteprijs is betaald, kan het bestuur besluiten de participatie over te nemen en tot
uitbetaling overgaan. Dit gebeurt alleen dan wanneer een positief advies hiertoe is
verkregen van de raad van toezicht, inhoudende dat de financiële positie van de stichting

5.

6.
7.
8.

inkoop van participaties toelaat.
5.5 De volgorde waarin de geldende uitgifteprijs wordt uitbetaald wordt bepaald
door het aantal jaren dat een deelnemer heeft geparticipeerd in het vermogen van de
stichting, waarbij de deelnemer met het grootste aantal aaneengesloten
deelnemingsjaren als participant als eerste in aanmerking komt voor uitbetaling.
Eventuele uitzonderingen op deze volgordebepaling behoeven goedkeuring van de
raad van toezicht
5.6 Bij betaling door de stichting vervalt ieder recht van de uitgeschreven
deelnemer.
5.7 Uitschrijving uit het register kan slechts geschieden tegen het einde van het
kalenderjaar.
5.8 In geval van overlijden zal uitschrijving geschieden met ingang van de datum van
overlijden en uitbetaling binnen twee maanden na de mededeling van overlijden aan de
stichting. Artikel 5 lid 4 is hier eveneens van toepassing, met dien verstande dat in
geval van overlijden deze uitbetaling voorrang heeft op de leden bedoeld in artikel 5.5

9.
Artikel 6
Wanneer een deelnemer, na in gebreke te zijn gesteld, niet aan zijn verplichtingen
tegenover de stichting voldoet, is het bestuur van de stichting bevoegd de desbetreffende
participatie vervallen te verklaren zonder dat de deelnemer enige aanspraak op
vergoeding kan doen gelden.
De opeisbaarheid van de participatie wordt verrekend met de openstaande schulden.
Artikel 7
Op basis van de doelstelling van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 van de
statuten van de Stichting Golfsport Keppel, is een overeenkomst met de vereniging
Keppelse Golfclub gesloten, waarin nader wordt vastgelegd welke rechten en
verplichtingen jegens elkaar bestaan en hoe de onderlinge verhoudingen tussen de
stichting en de vereniging zijn geregeld. Wijziging van deze overeenkomst behoeft
goedkeuring van de raad van toezicht.
Artikel 8
Wijziging van dit reglement behoeft goedkeuring van de raad van toezicht.
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