Besluiten Algemene Vergadering en Bestuur
In dit document zijn voor leden en aangeslotenen relevante besluiten van de Algemene Vergadering
en van het Bestuur opgenomen. Statuten en reglementen blijven natuurlijk van kracht.
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1. Maximale boetes
Ingevolge de Statuten en HR (artikel 22.4) is het maximum van de door het bestuur op te leggen
boete door de AV van 23 mei 2018 vastgesteld op € 75; in het geval van recidive binnen zes
maanden op € 125.

2. Volmacht opleggen sancties
Bestuur heeft aan voorzitters van wedstrijd organiserende commissies volmacht verleend tot het
opleggen van een boete tot maximaal € 15 per overtreding en uitsluiting van deelname aan
maximaal 3 wedstrijden, dan wel voor een periode van 3 maanden, per overtreding. Bij herhaling
van de overtreding binnen zes maanden zijn deze maxima verhoogd tot € 25, onderscheidenlijk
5 uitsluitingen of 5 maanden.

3. Baanregels in het kort
Het bestuur heeft op 12 juli 2018 de tien belangrijkste (etiquette) baanregels aangepast.

4. Vlaggenprotocol
Het bestuur heeft vlaggenprotocol voor de club vastgesteld.

5. Buggies
Het bestuur heeft besloten dat buggies alleen gebruikt mogen worden door houders van een
Handicart kaart. Voorts is het gebruik van eenpersoons buggies niet toegestaan.

6. Competitie, training
Het bestuur heeft het door de Technische Commissie voorgestelde beleid m.b.t. deelname aan
de competitie als volgt vastgesteld:
Competitie teams vertegenwoordigen de vereniging en dienen goed voorbereid aan de start te
verschijnen. De club organiseert voor competitie teams lessen door onze professionals en draagt
daar ook financieel aan bij. Teams dragen ook bij aan de lesgelden. Iedere speler die zich opgeeft
voor de competitie verplicht zich de (door het bestuur vastgestelde en gepubliceerde) bijdrage
aan de club te voldoen. (staat hierover iets op de website? Dan kunnen we een link maken)

7. Toelating bezoekers (greenfee spelers)
Het bestuur heeft op 14 juni 2018 besloten bezoekers niet toe te laten op dagen waarop:
- een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd plaatsvindt;
- NGF-competitie gespeeld wordt;
- een shotgun plaatsvindt.

8. Wedstrijdkalender en groepen (richtlijnen voor het opstellen)
Het bestuur heeft de volgende richtlijnen vastgesteld:
- Er dienen voldoende vrije weekenddagen in het programma te zijn.
- Jaarbekers wisselend op zaterdag en zondag.
- Tijdens clubkampioenschappen geen greenfee spelers of introducés.
- Slechts een georganiseerde wedstrijd per weekend.
- Externe groepen kunnen alleen starttijden reserveren bij het secretariaat. Secretariaat houdt
hierover contact met het bestuur. In principe worden hiervoor de maandagmiddagen
gebruikt.
- Slechts een Shot Gun per week en dan op maandagmiddag , daarnaast in dezelfde week geen
groep van buiten.
- Groepen van buiten verdelen over de weekdagen (maandag t/m vrijdag). Niet in het
weekend.
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-

Groepen van leden in het weekend proberen naar een datum te krijgen waarop er geen
georganiseerde wedstrijd is (in de praktijk bijna onmogelijk). Uiteindelijk kunnen ze gewoon
komen en ballen in de spiraal doen.

9. Gebruik clubhuis door niet leden (diners, feestjes etc.)
Het bestuur heeft het volgende vastgesteld.
Niet-leden kunnen geen gebruik maken van het clubhuis tenzij zij greenfee betaald hebben of
door leden geïntroduceerd worden.
Reserveren van het clubhuis voor borrel, diner, feest kan uitsluitend in het winter seizoen op
momenten dat het clubhuis voor leden gesloten is.
Clubhuis:
Clubhuis kan door derden alleen gereserveerd worden na toestemming bestuur. Aan het gebruik
van het clubhuis zijn de volgende kosten verbonden:
- € 120 voor 1-40 personen
- € 150 voor 41-50 personen
- € 180 voor 51-60 personen
Politieke partijen e.d. kunnen hier geen gebruik van maken.
Vergaderruimten:
Voor leden bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de opkamers (de twee grote
vergaderruimten op de verdieping). Hieraan zijn geen kosten verbonden indien het de privé sfeer
betreft.
Bij zakelijk gebruik zijn de kosten:
- € 75 per dagdeel voor de ruimte boven het restaurant (maximaal 16 personen)
- € 125 per dagdeel voor de ruimte boven de lockerloods (32 tot 40 personen) (zie website)

10. Professionals: Clinics, les aan derden
Het bestuur heeft het volgende bepaald.
- Pro’s mogen in beperkte mate (in overleg met bestuur) clinics aan derden geven.
- Les aan derden is ook prima maar daar zijn beperkingen voor want er moet voldoende
ruimte over blijven voor leden.
- Pro’s moeten controleren of greenfees (min DR) betaald zijn.

11. Beleid t.a.v. commerciële activiteiten
Het bestuur heeft een beleid geformuleerd ten aanzien van de commerciële activiteiten binnen
de vereniging. Dit beleid is te vinden op de website en heeft als belangrijkste uitgangspunt dat
WGR een ledenvereniging is en de commerciële activiteiten zo min mogelijk inbreuk hierop doen.
De uitvoering van dit beleid vindt plaats in nauwe samenwerking met de Sponsor & Business
Club.
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