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Het intern clubreglement bevat de algemene regels voor de goede werking van de vereniging. 

Ieder lid van de vereniging heeft zich hieraan te houden. 

Alle niet voorziene gevallen in dit reglement zullen door het dagelijkse bestuur worden beslecht. 

De tekst is gepubliceerd op de website van de vereniging.  

Versie 1 van het intern reglement werd goedgekeurd op de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 maart 2021.  
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 Naam 

G-golfcentrum De Krikskens vzw is opgericht op 11 december 2019 met ondernemingsnummer 0739.670.926. 
De maatschappelijke zetel is gevestigd op de Gierleseweg 6 2340 Beerse. 
Het golfterrein bevindt zich in de Krikskensstraat – zonder nummer – te 2340 Beerse 
Dit intern reglement ondersteunt de statuten, die op de website zijn gepubliceerd. pagina “G-golfcentrum” en sub pagina “Golf lid 
worden”. 

 
 

 Doel 

Zie art. 3 van de statuten.  
. 
 

 Structuur 

De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur.  
Zie art. 18 & 19 van de statuten. 
 
 

 Leden en lidmaatschap   

Alle leden moeten het intern reglement naleven. 
Elke persoon die wil aansluiten dient vooraf en bij voorkeur een email te sturen naar ggolf@golfdekrikskens.be om een afspraak te 
maken zodat men kennis kan komen maken. 
Het lidmaatschap loopt over de periode van 01 januari t.e.m. 31 december en is jaarlijks te betalen. 
Bij ontslag in deze periode kan er geen terugbetaling van het betaalde lidgeld gevorderd worden. 
Elk jaar ontvangt een attest om van de tussenkomst van de mutualiteit te kunnen genieten. 
In de statuten heten deze “toegetreden leden”.  
Zie ook de statuten art. 5 en art. 8. 

 
 

 Verplichtingen van de vereniging. 

Een veilige sportomgeving is essentieel.  
De vereniging neemt een verzekering voor alle leden en voor de vrijwilligers.  
Deze verzekering wordt jaarlijks hernieuwd. 
Voor speciale activiteiten die een aanvullende dekking vereisen, zal een bijkomende verzekering worden afgesloten. 
Onze vereniging engageert zich om: 

 te streven naar een club zonder discriminatie, racisme, agressie, pesten en seksuele intimidatie 
 sportief gedrag en een open sfeer te creëren.   
 op een gezonde manier te kunnen golfen  

 
 

  Verplichtingen en rechten van de leden   

De leden dienen respectvol om te gaan met de infrastructuur en materialen van de club. 
De leden kunnen deelnemen aan diverse trainingen en kunnen voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur indienen. 
Het bestuur zal deze zo spoedig mogelijk behandelen en over het resultaat schriftelijk antwoorden aan het lid. 
Ze moeten het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoongegevens en email. 
Rond 15 december van lopende jaar krijgt ieder lid hiervoor een uitnodiging tot betalen. 

 
 

 Deelnemen aan G-golfnamiddag 

Wekelijks ontvangt de G-golfer via mail een uitnodiging om deel te nemen aan de woensdagnamiddg activiteit. 
Er wordt geacht de aanwezigheid te bevestigen. 
 
 

 GDPR 

Vanaf 25 mei 2018 moet de Europese Verordening rond General Data Protection Regulation (GDPR) toegepast worden.  
Deze verklaring is opgenomen in het formulier “Toetreden” en dient handgeschreven “Voor Akkoord” ondertekend te worden. 
Minderjarigen moeten dit formulier laten ondertekenen door hun ouders. 
 
 



 Communicatie 

Onze website kan men vinden op volgend adres: 

www.golfdekrikskens.be 

Iedereen kan de hierop aangeboden informatie raadplegen met uitzondering van de webpagina “Ledenhoek”.  
 
 

 Wijziging 

Elke wijziging van het intern reglement zal aan de leden worden medegedeeld. 


