Bedrijfslidmaatschap
In een overeenkomst tussen de vereniging en een onderneming of organisatie kan worden
vastgelegd dat een bepaald persoon c.q. meerdere personen worden aangemerkt als bedrijfslid.
Deze persoon/personen krijgen daarmee dezelfde speelrechten als de gewone leden.
Bedrijfsleden worden aanvaard, nadat met de betrokken onderneming overeenstemming is bereikt
over de personen die de onderneming als bedrijfslid wenst aan te wijzen.

Overeenkomst
De overeenkomst wordt gesloten met in ieder geval de volgende bedingen:
•
•
•

•

de onderneming kan, in overeenstemming met het bestuur, een aangewezen bedrijfslid door
een andere in haar dienst zijnde persoon vervangen;
de overeenkomst wordt gesloten voor ten minste één jaar en ten hoogste vijf jaren;
bij de overeenkomst wordt vastgelegd, dat een door de onderneming aangewezen bedrijfslid
onderworpen zal zijn aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement;
de overeenkomst mag geen bedingen, voorwaarden of bepalingen bevatten die in strijd zijn
met wet, de statuten of het huishoudelijk reglement.

Gewoon lidmaatschap
Bij de overeenkomst kan worden bepaald, dat een bedrijfslid na verloop van vijf jaren in de
gelegenheid zal worden gesteld gewoon lid te worden, mits aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
•
•

de overeenkomst is gesloten met een onderneming die sponsor is van een hole van de
hoofdbaan;
het bedrijfslid heeft een EGA‐handicap.

Rechten
Nadat een persoon door de betrokken onderneming is aangemeld en met het bestuur
overeenstemming is bereikt over de aangemelde persoon en deze als bedrijfslid is geregistreerd,
heeft dit bedrijfslid binnen de grenzen van de voorwaarden van de overeenkomst dezelfde rechten
als een gewoon lid met uitzondering van:
•
•
•
•

het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, anders dan op uitnodiging;
het stemrecht;
het recht om het woord te voeren in de algemene vergadering, tenzij de voorzitter hem
daartoe uitnodigt;
het lidmaatschap van de commissie van advies, de commissie nieuwe leden en het vervullen
van het voorzitterschap van de overige commissies.

Aan bedrijfsleden kunnen ook andere rechten worden toegekend, vast te leggen in de overeenkomst
van de betrokken onderneming met de vereniging.

De eventuele financiële verplichtingen van bedrijfsleden worden vastgesteld in de overeenkomst met
de desbetreffende onderneming waartoe het bedrijfslid behoort.
Bedrijfsleden worden door het secretariaat geregistreerd. De datum van registratie is bepalend voor
de ingang van het bedrijfslidmaatschap.

Plichten
Een Bedrijfslid dient zich te houden aan alle regels die gelden voor leden en bezoekers van
Rozenstein.
.

Tarieven (per jaar)
Clubbijdrage
NGF bijdrage
Catering fee
E‐range key

€ 2.500,00
€ 18,50
€ 90,00
€ 10,00

eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving‐range

.

Juridische status
De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging
is per overeenkomst. Tenzij anders geregeld in de overeenkomst met de onderneming is de
overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.

