VERZOENINGSREGLEMENT

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
Vereniging: VZW Golfclub Beveren, gevestigd te 9130 KALLO (BEVEREN-WAAS),
Singelweg 2, ondernemingsnummer: 0443758073
Lid: een lid van de vereniging
Commissie: de Verzoeningscommissie, eerder genoemd de commissie Interne Orde
en Tucht, bedoeld in artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de vereniging
Voorzitter: de voorzitter van de Commissie
Bestuur: de Raad van Bestuur van de vereniging
Klager: degene wie een klacht heeft ingediend
Betrokkene: degene tegen wie een klacht zich richt
Partijen: Klager, Betrokkene
Gedragsregels: de gedragsregels zoals vermeld in artikel 47 van het huishoudelijk
reglement alsook hierna in artikel 2
Club : dit omvat het terrein, het Clubhouse en alle andere infrastructuren
Event : elke activiteit waarbij de vereniging vertegenwoordigd is of die georganiseerd
is door de vereniging en dit op het eigen terrein of op andere locaties
Sportcommissie: de commissie die verantwoordelijk is voor de sportieve werking
van de Vereniging
Sportief Reglement: het sportreglement zoals gepubliceerd op de website van de
Vereniging met alle verduidelijkingen en aanvullingen van de reglementen van de
golffederaties, de golfregels en -etiquette, inclusief de ‘local rules’ en beslissingen
van de Sportcommissie

Artikel 2: Gedragsregels

Ieder Lid behoort zich onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen
conform de Gedragsregels. Indien een Lid zich niet op zodanige wijze gedraagt,
overtreedt hij de Gedragsregels.

Een overtreding van de Gedragsregels kan o.m. bestaan uit, doch is niet beperkt tot
de navolgende situaties, zowel op de eigen Club als op een andere Club alsook
tijdens Events:
1. iedere handeling waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen
(behalve bij het doen van een slag naar de bal), alsook vernieling van eigendom van
derden
2. onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs, ballen of ander golfmateriaal
(markers, handschoenen…) en emotionele stemverheffingen
3. gebrek aan respect voor officials, personeel van de golfbaan, greenkeepers;
medespelers en/of toeschouwers, wandelaars, fietsers….
4. het zich niet houden aan de kledingvoorschriften
5. iedere vorm van diefstal
6. elke gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de Club zou
kunnen schaden (bv “zwart spelen” op andere banen, beschadigingen aanbrengen
op een andere Club,…)
7. elke doorverwijzing vanuit de Sportcommissie ten gevolge van moedwillig niet
naleven van het Sportief Reglement, voornamelijk betreffende NO SHOWS of
FORFAITS
Deze opsomming is niet limitatief.
Voormelde regels vormen een aanvulling op eventueel andere reglementen van
toepassing op alle wedstrijden van Golfclub Beveren, zowel op de golfbaan als
daarbuiten.

Artikel 3: De Commissie
3.1 De Commissie is ingevolge artikel 47 van het huishoudelijk reglement bevoegd te
oordelen over klachten op grond van de Gedragsregels.
3.2 De Voorzitter zal verkozen worden na een “oproep tot kandidaten”. De meest
geschikte kandidaat zal daarna door het Bestuur voorgedragen worden ter verkiezing
op de Algemene Vergadering. Het mandaat van de Voorzitter bedraagt 2 jaar,
stilzwijgend verlengbaar met telkens dezelfde termijn.
Enkel het Bestuur is gemachtigd om de Voorzitter en de leden van de Commissie te
ontheffen van hun taken.
3.3 De Commissie bestaat uit vier verschillende leden: de Voorzitter die altijd zetelt,
de captain van de doelgroep waartoe de betrokkene behoort (Men, Ladies, Senioren,
Junioren, Young Adults) en twee effectieve leden die door de Voorzitter telkens
gekozen worden.

3.4 De zetel van de Vereniging vormt het vestigings- en correspondentieadres van
de Commissie.

Artikel 4: Indiening van klachten
4.1 Een klacht kan ingediend worden t.a.v. de Voorzitter van de
Verzoeningscommissie.
Deze klacht kan mondeling of schriftelijk zijn, rechtstreeks bij de Voorzitter of bij een
lid van het Bestuur of bij het secretariaat die op hun beurt de Voorzitter hiervan in
kennis stellen.
4.2 Een klacht dient ingediend te worden uiterlijk 2 weken na de feiten. Nadien zal
de klacht in principe niet meer in behandeling worden genomen.
Artikel 5: Wijze van behandeling van klachten

5.1 De Voorzitter zal zich bij Partijen informeren en trachten Partijen te verzoenen.
5.2. De Voorzitter is bevoegd om Betrokkene een verwittiging te geven.
5.3. Indien geen onmiddellijke verzoening mogelijk is of bij herhaling van de feiten
na verwittiging, zal de Commissie de klacht verder in behandeling nemen, tenzij de
Voorzitter samen met één of meer effectieve leden oordelen dat
- de Commissie niet bevoegd is
- de klacht niet ontvankelijk is
- de klacht een overtreding van het Sportief Reglement betreft en in eerste instantie
moet doorverwezen worden naar de Sportcommissie.
5.4. Na ontvangst van de klacht zullen Partijen binnen de maand schriftelijk op de
hoogte gebracht worden of de klacht al dan niet verder in behandeling wordt
genomen door de Commissie. Indien niet zal deze beslissing worden gemotiveerd.
5.5. Na de behandeling van de klacht zal de Commissie haar gemotiveerde
beslissing binnen de maand schriftelijk kenbaar maken aan Partijen.

Artikel 6: Straffen en maatregelen

6.1 De Commissie is bevoegd tot het opleggen van navolgende straffen of
maatregelen:
- verwittiging
- tijdelijk verbod tot het betreden van het terrein
- tijdelijk verbod tot het betreden van de Club
- tijdelijk verbod tot deelname aan wedstrijden en evenementen georganiseerd door
de Vereniging

- definitieve uitsluiting conform de statuten van de Vereniging.
Deze maatregelen zijn niet limitatief.
6.2 Het Bestuur kan bepalen dat het voorwerp van een klacht en de getroffen
maatregel algemeen geldend zijn vanaf een bepaald moment voor de Vereniging en
zal dit dan desgevallend publiceren via de door de Vereniging gebruikte
mededelingswijzen (website, nieuwsbrief, uithangborden in het Clubhouse, enz.).
Artikel 7: Beroep
7.1 Ieder van de Partijen kan binnen de 2 maanden na de dagtekening van een
beslissing van de Commissie schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan bij
het Bestuur middels toezending van een brief of mail t.a.v. de voorzitter van de
Vereniging.
7.2 Beslissingen, genomen door het Bestuur na betekend beroep, zijn definitief en
onherroepelijk, zonder dat het Bestuur deze moet motiveren.

Artikel 8: Inwerkingtreding
8.1 Dit Verzoeningsreglement, zoals goedgekeurd door het Bestuur op 31 juli 2019,
treedt in werking op 1 augustus 2019.
Artikel 9: Slotbepaling
9.1 Een afschrift van huidig reglement zal worden gepubliceerd op de website van de
Vereniging.

