_______________________________________________
GOLFCLUB BEVEREN VERZOENINGSREGLEMENT
(versie 25.08.2022 / geldig vanaf 01.09.2022)
________________________________________________________
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 51 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 het Huishoudelijk en Sportief Reglement.
Bijvoorbeeld:
1. algemeen gedrag: welvoeglijk taalgebruik, niet gooien met clubs, ballen of ander
golfmateriaal (markers, handschoenen…) en geen emotionele stemverheffingen
2. geen enkele handeling uitvoeren waarbij bewust het risico wordt genomen om het
terrein of ander elementen van de club te beschadigen, alsook vernieling van
eigendom van derden
3. respect hebben voor officials, marshalls, personeel van de golfbaan,
greenkeepers; medespelers en/of toeschouwers, wandelaars, fietsers….
4. geen enkel gedrag vertonen waarmee de belangen en/of het imago van de club
kan beschadigd worden (bv “zwart spelen” op andere banen, beschadigingen
aanbrengen op een andere club,…)
Deze opsomming is niet limitatief.
Voormelde Gedragsregels vormen een aanvulling op onderstaande specifieke
artikels en op eventueel andere reglementen van toepassing op alle wedstrijden van
Golfclub Beveren, zowel op de golfbaan als daarbuiten.
Artikel 3: Kledingvoorschriften
3.1 De van toepassing zijnde kledingvoorschriften worden gepubliceerd op de
website van de vereniging (onder de rubriek ‘Dresscode’).
3.2 Deze kledingvoorschriften gelden op de club tijdens het beoefenen van de
golfsport.

3.3 De kledij moet bovendien een verzorgde sportieve uitstraling hebben en niet het
karakter van vrijetijdskledij (bv. de lichaamsdelen zijn voldoende bedekt, geen al te
felle kleuren, geen ‘klassieke’ bluejeans, geen gaten …).
3.4 Teneinde het terrein/de greens niet te beschadigen, kan het terrein enkel
betreden worden met aangepast schoeisel (specifieke golfschoen of platte
sportschoen).
Artikel 4: Roken
4.1 Er geldt een algemeen rookverbod op de club met uitzondering van de plaatsen
die specifiek voorzien zijn in de navolgende artikels
4.2 Roken in de omgeving van het clubhuis en het Greenhouse is enkel toegestaan
in de nabije omgeving waar asbakken zijn voorzien.
Op het terrein is roken enkel toegestaan met gebruik van individuele metalen
asbakken.
Tijdens een droge periode kan het management een algemeen rookverbod invoeren.
4.3. In het horecagedeelte is roken enkel toegestaan op het open terras.
Artikel 5: Honden op het terrein
5.1. Honden zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- niet tijdens wedstrijden,
- tijdens een vrije ronde met flightgenoten die vooraf geïnformeerd zijn en dat
gedogen,
- altijd aan een leiband van maximum 3 meter,
- nooit in een bunker of op de green,
- niet wanneer trolleys niet toegestaan zijn,
- voor zover het speltempo verzekerd blijft.
5.2. Hondenpoep op en rond de baan of op de parking zorgt voor ergernissen en
moet dus onmiddellijk opgeruimd worden. Breng dus opruimmateriaal, zoals
een poepzakje, mee wanneer je naar de golf komt.

Artikel 6: Gebruik van buggy’s op het terrein
6.1 Het gebruik van buggy’s is enkel toegestaan tijdens een vrije golfronde.
Uiteraard enkel wanneer de baan het toelaat zoals bepaald op het informatiebord
aan het clubhuis en op de website van de vereniging.

6.2. Persoonlijke uitzonderingen kunnen worden toegestaan op de 9 holes course
om medische redenen op basis van een doktersattest of op de compact course via
een gemotiveerde aanvraag, goed te keuren door het bestuur.
6.3. De buggy dient gebruikt te worden als een voorzichtig en redelijk persoon
(maximum 2). Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de voorziene paden op
de 9 holes baan en uitsluitend op de paden .
Artikel 7: De Commissie
7.1 Voor klachten over de Gedragsregels is de Commissie bevoegd tot het opleggen
van straffen of maatregelen. Voor overtredingen van het Sportief Reglement is de
Sportcommissie bevoegd.
7.2 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.
7.3 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.
7.4 De zetel van de Vereniging vormt het vestigings- en correspondentieadres van
de Commissie.
Artikel 8: Indiening van klachten
8.1 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.
8.2 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 9: Wijze van behandeling van klachten
9.1 De voorzitter zal zich bij partijen informeren en trachten partijen te verzoenen.
9.2. De voorzitter is bevoegd om Klager een verwittiging te geven.

9.3. 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 een 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.
9.4. 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.
9.5. Na de behandeling van de klacht zal de Commissie haar gemotiveerde
beslissing binnen de maand schriftelijk kenbaar maken aan Partijen.
Artikel 10: Straffen en maatregelen
10.1 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.
10.2 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 11: Beroep
11.1 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. De beroepsperiode schort de lopende sanctie niet op.

11.2 Beslissingen, genomen door het Bestuur na betekend beroep, zijn definitief en
onherroepelijk, zonder dat het Bestuur deze moet motiveren.
Artikel 12: Inwerkingtreding

12.1 Dit Verzoeningsreglement, zoals goedgekeurd door het Bestuur op 01
augustus 2022 treedt in werking op 01 september 2022.
Artikel 13: Slotbepaling
13.1 Een afschrift van huidig reglement zal worden gepubliceerd op de website van
de Vereniging.

