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Dit Huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR, bevat slechts bepalingen ter aanvulling van de 

statuten en die niet noodzakelijkerwijs in het verenigingstatuut behoren te zijn opgenomen. Elk lid 

wordt geacht het HR te kennen en is verplicht zich te onderwerpen aan de bepalingen van de 

statuten en het HR.  Het HR kan in de loop van de tijd door het bestuur worden aangepast c.q. 

uitgebreid.  

Artikel 1 (m.b.t Artikel 4 Statuten) 

De contributie 

De contributie van de vereniging is vooralsnog vastgesteld op 12 Euro per kalenderjaar en de leden 

zijn verplicht jaarlijkse contributie te betalen.  

De Algemene  Ledenvergadering stelt ieder jaar, op voorstel van het bestuur, het bedrag van de 

contributie vast. 

 

De ontvangen contributie van de leden wordt ingezet voor: 

 organisatiekosten van de vereniging 

 bijdragen aan de tournooien (prijzen, etc.) 

 

Het bankrekeningnummer van de vereniging is:  NL26 INGB 0651 6734 88 

 

Artikel 2 (m.b.t Artikel 4 Statuten) 

Buitengewone leden 

Lid van de vereninging kunnen zijn / worden: 

 Gepensioneerde TNO-ers die voor hun pensionering reeds lid waren van Golfclub Tee&O; 

 Ex-TNO’ers, die tijdens hun dienstverband lid waren van Golfclub Tee&O; 

 Interimmers in dienst van Golfclub Tee&O; 

 Directe familie of TNO-relaties van TNO’ers; 

 Personen zonder directe relatie tot TNO, maar op voordracht van een lid. 

 

Artikel 3 (m.b.t Artikel 5 Statuten) 

Introducees 

Gewone leden, Ere- en buitengewone leden mogen introducees na toestemming van het 

organiserend commite of het bestuur laten deelnemen aan activiteiten van de vereniging mits dit de 

mogelijke deelname van leden niet in de weg staat. 
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Introducees betalen de kosten van een activiteit, hebben geen recht op voorzieningen en extraatjes 

die door het betsuur of het organiserend comite beschikbaar worden gesteld.  

De wedstrijd resultaten van introducees worden buiten de jaarranking gehouden en ook de longest- 

en neary scores tellen niet mee voor de Tee&O-jaarcompetitie. 

 

Bijdrages aan activiteiten door introducees 

Bijdrages aan de activiteiten van de vereniging kunnen door leden met korting worden gevolgd. 

Introducees betalen het volledige bedrag tenzij door het bestuur of het organiserend comite anders 

is bepaald. 

 

Artikel 4 (m.b.t Artikel 5 Statuten) 

 

Bestuurlijke aansprakelijkheid 

Als een bestuurder met derden verplichtingen aangaat, financieel dan wel anders, dient deze 

bestuurder zich terdege te realiseren dat hij/zij daarvoor, bij onvermogen van de vereniging, 

persoonlijk financieel verantwoordelijkheid draagt. Alvorens het aangaan van een verplichting 

groter dan € 500,00, dienen bestuurders, ter bescherming van alle bestuurders persoonlijk, dit eerst 

met elkaar te communiseren en is schriftelijke toestemming van het voltallige bestuur nodig.  

 

Volmacht wedstrijdorganisatie 

Naast de gezamelijke bevoegdheid van het bestuur hebben afzondelijke bestuursleden, belast met 

de organisatie van golfwedstrijden, clinics en bijbehorende activiteiten, een door het voltallig 

bestuur verleende volmacht tot maximaal € 2500,00 per gebeurtenis.  

 

 

 


