
Toelichting lidmaatschap 

 

Opzegging 

In overeenstemming met artikel 6 lid 3 van de statuten dient het lidmaatschap voor 1 oktober 

van het lopende jaar te worden opgezegd, zodat dit per 1 januari van het volgende jaar kan 

worden beëindigd.  

Regelmatig bereikt het bestuur na de datum van 1 oktober het verzoek om het lidmaatschap 

te beëindigen of om de verplichting tot het betalen van het speelrecht op te schorten, vaak 

op medische gronden.  

Hoewel een dergelijk verzoek invoelbaar is, is het bestuursbeleid, gedragen door in het 

verleden genomen besluiten op de ALV, om een dergelijk verzoek niet te honoreren. De 

argumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn, naast de statutaire regeling, ook het 

gegeven dat in de loop van oktober de begroting van het volgende jaar wordt opgesteld, die 

in de ALV van november wordt vastgesteld. Deze begroting is voor een aanzienlijk deel 

gebaseerd op (een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van) het aantal betalende leden per 

1 januari van het begrotingsjaar. De begroting van de vereniging biedt geen ruimte om een 

grote post ‘onvoorzien’ op te nemen.  
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Opschorting lidmaatschap 

Dit verzoek dient voor 1 oktober van jaar -n te worden gedaan voor jaar n. 

Redengeving: is identiek met die van een opzegging. 

Voorwaarden om deze verzoeken te honoreren zijn: 

− als voor 1 oktober aangevraagd, kan hiermee rekening worden gehouden in de begroting 

van het volgende jaar; 

− men is gehouden onder andere de contributie te voldoen; 

− het lidmaatschap herleeft in volle omvang nadat de opschorting wordt beëindigd; 

− de gestorte participatie blijft behouden in de stichting. 

 

NB: Dat deze problematiek kennelijk niet alleen bij de Keppelse speelt, blijkt onder andere uit 

een initiatief van de NGF die de mogelijkheid aanbiedt om een contributieverzekering af te 

sluiten. Zie website: www.NGF.nl, NGF Verzekeringen: “Zorgeloos Golfen”  

 

Omzetting afkoop participatie naar deelname 

Als een lid dat de participatie tot jaar n jaarlijks afkoopt, verzoekt om in jaar n alsnog deel te 

nemen in de participatie, wordt dit verzoek gehonoreerd met dien verstande dat het 

afkoopbedrag van jaar n in mindering wordt gebracht op het deelnamebedrag. 
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