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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE 
Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2018 
 
 
ALGEMEEN 
 
Artikel 1  De Federatie 
 
1.1 De Vereniging Nederlandse Golf Federatie is op 16 maart 1914 opgericht onder de naam 

Nederlands Golf Comité. Sinds 12 mei 2014 is de Federatie gerechtigd het predicaat 
De Vereniging wordt in dit reglement en in andere 

 
1.2 De Federatie is aangesloten bij: 

a. het Nederlands Olympisch Comit /Nederlandse Sport Federatie NOC*NSF  
b. European Golf Association ( EGA  
c.  
d. International Golf Fede  

1.3 Het Bestuur vertegenwoordigt de Federatie zowel nationaal als internationaal, bij de in lid 
1.2 genoemde organisaties als bij andere organisaties.  

1.4 Op het golfspel in Nederland zijn van toepassing: 
a. de Rules of Golf als vastgelegd door de R & A Rules Limited; 
b. de Rules of Amateur Status als vastgesteld door de R & A Rules Limited; 
c. het EGA Handicap Systeem als vastgesteld door de Europese Golf Associatie en 

de Federatie op basis van aanbeveling door de Europese Golf Associatie;  
d. door het Bestuur of commissies ingestelde reglementen, waaronder doch niet 

beperkt tot het Handicap 54 Reglement. 
allen naar de meest recente stand van deze reglementen. 

 
VEREISTEN (KANDIDAAT-)LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 2  Kandidaat-Lidmaatschap 
 
2.1  Kandidaat-Leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen die voldoen aan de vereisten 

van lidmaatschap genoemd in artikel 4 van de Statuten alsmede het Huishoudelijk 
Reglement  en die op basis daarvan op een daartoe ingediende aanvraag als zodanig tot de 
Federatie zijn toegelaten. 

2.2 Kandidaat-Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage als vast te stellen 
bij het Contributiereglement.  

2.3 Kandidaat-Leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of 
krachtens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend dan wel opgelegd. 

2.4 De rechten en verplichtingen van Kandidaat-Leden kunnen te allen tijde, met inachtneming 
van artikel 7.3 van de Statuten door de Federatie worden beëindigd door opzegging. 
Opzegging door de Federatie geschiedt door het Bestuur. 

2.5 Wanneer de rechten en verplichtingen van een Kandidaat-Lid in de loop van een jaar 
eindigen, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het 
Bestuur anders bepaalt. 
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Artikel 3  Aanvraag kandidaat-lidmaatschap 
 
3.1 Een rechtspersoon die Kandidaat-Lid van de Federatie wenst te worden, dient daartoe v r 

1 januari voorafgaande aan het jaar waarin de rechtspersoon tot het lidmaatschap wenst te 
worden toegelaten, een schriftelijke of langs elektronische weg verzonden aanvraag bij het 
Bestuur in te dienen.  

3.2 Bij de aanvraag wordt opgave gedaan van:  

• de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon;  

• de namen van de bestuurders en, indien het een besloten vennootschap betreft, de 
aandeelhouders; 

• het aantal leden dan wel aangeslotenen van de rechtspersoon;  

• de statuten van de rechtspersoon; 

• een uittreksel uit het handelsregister betreffende de rechtspersoon (niet ouder dan een 
week). 

3.3 De rechtspersoon verschaft voorts alle inlichtingen welke verder door of vanwege het 
Bestuur nodig worden geacht en stelt de leden van het Bestuur, casu quo de door het 
Bestuur aangewezen personen in de gelegenheid de vereisten vermeld in de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement te beoordelen. 

3.4 De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verslag van de Commissie Begeleiding en 
Advies die is ingesteld door het Bestuur om de organen van het Kandidaat-Lid te 
ondersteunen bij de inrichting van hun organisatie. 

3.5 De aanvraag moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd is/zijn de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen.  

3.6 De rechtspersoon dient in de aanvraag te verklaren dat zij volledig bekend is met de 
statuten en de reglementen van de Federatie. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een 
exemplaar van de ontwerpstatuten en -reglementen van de rechtspersoon.  

3.7 Indien de aanvraag voldoet aan de vereisten aan het lidmaatschap gesteld, en de 
rechtspersoon naar het oordeel van het Bestuur voldoende bestaansrecht en een gezond 
toekomstperspectief heeft, publiceert het Bestuur de aanvraag op de website van 
www.ngf.nl, onder vermelding van de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon.  

3.8 Een Lid kan zijn eventuele bezwaren tegen toelating van een kandidaat-lid binnen een 
maand na publicatie ter kennis van het Bestuur brengen.  

3.9 Als het Bestuur tot toelating besluit, wordt de betreffende rechtspersoon gedurende ten 
minste twee jaren Kandidaat-Lid, alvorens het Bestuur met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 4 van dit Huishoudelijk Reglement tot toelating als gewoon lid kan besluiten. 
Indien het Bestuur tot toelating besluit publiceert het tevens de tekst van het voorgenomen 
besluit tot toelating middels de communicatiemiddelen genoemd in artikel 15 van het 
Huishoudelijk Reglement.  

 
Artikel 4  Voorwaarden toelating Lid  
 
4.1 Een Kandidaat-Lid dat gedurende ten minste twee jaren aan alle voorwaarden voor 

lidmaatschap heeft voldaan en voldoet, gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement en de reglementen van de Federatie heeft nageleefd, kan bij het Bestuur een 
schriftelijke of langs elektronische weg verzonden aanvraag indienen om te worden 
toegelaten als Lid van de Federatie.  

4.2 Het Bestuur zal binnen 3 (drie) maanden na dagtekening van ontvangst van het verzoek het 
Kandidaat-Lid op de hoogte stellen van haar beslissing tot toelating.  
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4.3 Ingeval van afwijzing tot lidmaatschap van het Bestuur zal het Bestuur de reden van 
afwijzing vermelden.  

 
Artikel 5  Nadere vereisten Lidmaatschap 
 
5.1 Zowel een Kandidaat-Lid alsmede een Lid is gehouden tot een zorgvuldige en volledige 

uitwisseling van alle bij haar aangesloten Golfers met de Federatie, middels een door de 
Federatie erkende softwareleverancier. Ieder Kandidaat-Lid en ieder Lid is verplicht de juiste 
adresgegevens van bij haar aangesloten Golfers met de Federatie uit te wisselen.  

5.2 Een Lid is gehouden om een substantieel aantal golfactiviteiten zoals genoemd in artikel 4.1 
sub c van de Statuten voor de bij haar aangesloten Golfers te organiseren. Onder 
golfactiviteiten wordt in ieder geval niet slechts de handicapregistratie van Golfers bedoeld. 
Het aantal golfactiviteiten georganiseerd door een Lid is in ieder geval substantieel indien 
het Lid ervoor zorgdraagt dat iedere golfer ten minste een keer per jaar de gelegenheid 
heeft gekregen om deel te nemen aan een golfactiviteit. Een en ander is ter beoordeling van 
het Bestuur. 

5.3 Een Kandidaat-Lid dan wel Lid dient ten minste 100 leden dan wel aangeslotenen, 
juniorleden en junior aangeslotenen daaronder begrepen, te hebben. 

 
MINIMALE KWALITEITSEISEN GEKWALIFICEERDE GOLFBANEN 
 
Artikel 6  Minimale Kwaliteitseisen Gekwalificeerde Golfbaan 
 
6.1 Een golfbaan kan een aanvraag indienen bij de Federatie om te worden gekwalificeerd als 

Gekwalificeerde Golfbaan. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verslag van de 
Commissie Begeleiding en Advies. De aanvraag moet zijn ondertekend door de 
persoon/personen die bevoegd is/zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen. De 
rechtspersoon dient in de aanvraag te verklaren dat zij volledig bekend is met de statuten 
en de reglementen van de Federatie. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een 
exemplaar van de ontwerpstatuten en -reglementen van de rechtspersoon.  

6.2 De Federatie certificeert golfbanen als indien een golfbaan aan 
de volgende vereisten voldoet: 
a. De Gekwalificeerde Golfbaan dient te beschikken over een door de Federatie ingemeten 

golfbaan met een lengte van ten minste 1375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 
holes; 

b. De baan en baaninrichting moet voldoen aan de golfregels als bedoeld in art. 1.4 van 
Huishoudelijk Reglement en het EGA Handicapsysteem;  

c. De Gekwalificeerde Golfbaan dient te beschikken over een regelcommissaris geslaagd 
voor examen regelcommissaris 1, die toezicht houdt op de golfregels en de 
baancondities van deze Golfbaan, tenzij een Lid is gevestigd op deze Golfbaan en over 
een Regelcommissie beschikt voor goed toezicht op Golfregels en baancondities; 

d. De Gekwalificeerde Golfbaan dient van de Federatie de bevoegdheid te hebben 
gekregen om baanpermissie te verlenen; 

e. De Gekwalificeerde Golfbaan dient te beschikken over structurele speelkwaliteit die 
recht doet aan de aard van de golfsport en het USGA Course Rating Systeem. 

f. De Gekwalificeerde Golfbaan spant zich in en staat in voor de veiligheid van Golfers en 
bezoekers op en rondom de golfbaan; 

g. De Gekwalificeerde Golfbaan dient te voldoen aan de afspraken welke voortvloeien uit 
de Green Deal voor Sportvelden alsmede aan de natuur- en milieuwetgeving zoals die 
in Nederland van tijd tot tijd geldt. 
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6.3 Een Gekwalificeerde Golfbaan dient op zodanige wijze over de golfbaan en accommodatie 
te kunnen beschikken, dat: 
a. er jaarlijks ten minste twee activiteiten uit het (wedstrijd)programma van de Federatie 

kunnen worden toegewezen en/of gehouden; 
b. vrijstelling van dagcontributie wordt verleend aan diegenen, die daartoe door de 

Algemene Ledenvergadering van de Federatie zijn aangewezen, alsmede vrijstelling van 
dagcontributie wordt verleend voor die wedstrijden die daartoe door de Algemene 
Vergadering zijn aangewezen; 

c. de door de Algemene Vergadering vastgestelde of vast te stellen gereduceerde 
dagcontributieregeling voor juniorleden wordt toegepast; 

d. ook aan de overige voorwaarden en reglementen kan worden voldaan die volgens de 
Federatie voor haar landelijke activiteiten noodzakelijk zijn, dit ter beoordeling van het 
Bestuur. 

6.4 Een bijbehorende outillage en kleedgelegenheid kan deelname aan Federatieactiviteiten 
bepalen. 

6.5 Een Gekwalificeerde Golfbaan kan slechts aan een Kandidaat-Lid, Lid of Geassocieerde 
worden toegerekend indien dat Kandidaat-Lid, Lid of die Geassocieerde daarvan eigenaar is, 
dan wel waarvan zij houder is van een beperkt recht, zoals een recht van vruchtgebruik, een 
recht van erfpacht, een recht van opstal of een erfdienstbaarheid, of waarvoor zij een huur- 
of andere gebruiksovereenkomst heeft gesloten die voldoet aan de artikel 6.6 van dit 
Huishoudelijk Reglement bedoelde minimale criteria. 

6.6 De huur- of andere gebruiksovereenkomst als bedoeld in artikel 6.5 van dit Huishoudelijk 
Reglement dient te voldoen aan de volgende minimale criteria: 
a. de overeenkomst dient bij aanvang een looptijd van ten minste vijf jaar te hebben; 
b. de overeenkomst geeft het Kandidaat-Lid, Lid of de Geassocieerde het recht om 

gedurende een substantieel aantal maanden van het jaar de golfbaan geheel te 
gebruiken, een en ander ter beoordeling van het Bestuur.  

6.7 Indien een Gekwalificeerde Golfbaan niet kan worden toegerekend aan een (Kandidaat-) Lid 
of Geassocieerde op grond van artikel 6.4 en 6.5 van het Huishoudelijk Reglement, kan 
vertegenwoordiging van de Gekwalificeerde Golfbaan door een (Kandidaat-) Lid of 
Geassocieerde slechts met schriftelijke toestemming van die Gekwalificeerde Golfbaan.  

 
GEASSOCIEERDEN 
 
Artikel 7  Toelating Geassocieerden 
 
7.1 Geassocieerden als bedoeld in artikel 11 van de Statuten komen voor toelating in 

aanmerking indien het Bestuur na een daartoe ingediende aanvraag tot het oordeel is 
gekomen dat doelstelling en werkwijze van de aanvrager niet strijdig zijn met de Statuten 
en reglementen van de Federatie en nauw verwant zijn aan of raakvlakken heeft met de 
golfsport. Het Bestuur beslist over de aanvraag en publiceert dit besluit op de website 
www.ngf.nl. 
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HET BESTUUR EN HET FEDERATIEBUREAU 
 
Artikel 8  Het Bestuur 
 
8.1 Het Bestuur stelt een bestuursreglement alsmede een directiereglement op betreffende de 

verdeling van werkzaamheden van de bestuursleden, de directeur en de door hen van het 
Federatiebureau te ontvangen ondersteuning. 
In het bestuursreglement wordt ook geregeld welke commissies het Bestuur jaarlijks instelt 
en op welke wijze deze commissies aan het Bestuur rapporteren. 

8.2 Het bestuursreglement bevat voorts de onderwerpen genoemd in artikel 3 van de Statuten. 
8.3 Het Bestuur draagt zorg voor het stellen van een kandidaat ter vervanging van een 

aftredend bestuurslid. 
8.4 Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van Statuten en reglementen en de uitvoering van 

genomen besluiten. Het geeft daartoe de nodige voorschriften. 
8.5 Het Bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de Federatie. 
 
Artikel 9  Bestuursvergaderingen 
 
9.1 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt. Het Bestuur kan 

rechtsgeldige vergaderingen houden en besluiten nemen mits ten minste 3 (drie) 
bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. 

9.2 Oproeping tot de bestuursvergaderingen geschiedt met een termijn van ten minste vijf 
werkdagen en onder opgave van de te behandelen onderwerpen. 

9.3 Het Bestuur besluit ter vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. 

9.4 De directeur of een andere door het Bestuur aan te wijzen persoon houdt de notulen. Deze 
vastlegging is eerst van kracht na vaststelling door de President en de notulist. 

9.5 De President leidt de bestuursvergadering; zo deze afwezig is, de Vicepresident. Is ook deze 
afwezig dan voorziet de vergadering uit haar midden in de leiding. 

 
Artikel 10  Geldboete 
 
10.1 De geldboete genoemd in artikel 8 lid 4 van de Statuten bedraagt ten hoogste de 

jaarcontributie, zoals deze werd vastgesteld voor het voorafgaande verenigingsjaar voor het 
betreffende Kandidaat-Lid of Lid. 

10.2 Een door het Bestuur opgelegde geldboete wordt schriftelijk aan het betreffende Lid 
medegedeeld. Het Bestuur kan de opgelegde geldboete ook publiceren op www.ngf.nl. 

10.3 Een door het Bestuur opgelegde geldboete dient te worden voldaan binnen veertien dagen, 
of binnen de door het Bestuur bepaalde langere termijn, na kennisgeving van de boete. Het 
instellen van beroep tegen de opgelegde geldboete schort de betaling op. Een na beroep 
onherroepelijk vaststaande geldboete dient te worden voldaan binnen veertien dagen of 
binnen de door de Commissie van Beroep bepaalde langere termijn. 

 
Artikel 11  Directeur en Federatiebureau 
 
11.1 Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden voor de directeur vast en benoemt, schorst en 

ontslaat deze. Het stelt een taakomschrijving van zijn/haar werkzaamheden vast en geeft 
zo nodig aanwijzingen ten aanzien van de organisatie en werkwijze van het 
Federatiebureau. 
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11.2 De directeur verricht zijn/haar werkzaamheden in overleg met, en volgens hem/haar te 
geven richtlijnen namens het Bestuur door de President of, bij diens belet of ontstentenis, 
de Vicepresident. 

11.3 Het Bestuur stelt de volmachten en bevoegdheden van de directeur vast en verstrekt 
betrokkene een schriftelijk stuk hiervoor. 

 
Artikel 12  Commissies 
 
12.1 Behoudens het bepaalde in de Statuten ter zake van de Commissie van Beroep en de 

Tuchtcommissie kan het Bestuur commissies benoemen ter behartiging van bepaalde 
deeltaken binnen het doel van de Federatie. Het Bestuur benoemt de leden van de 
commissies en regelt hun zittingsduur. Het Bestuur voorziet de commissies van een 
taakomschrijving en zo nodig en onder zijn verantwoordelijkheid, bevoegdheid. Het 
Bestuur hanteert en houdt een aftreedrooster bij voor alle leden van de Commissies. 

12.2 Commissies functioneren allen onder verantwoordelijkheid van het Bestuur met 
uitzondering van de Commissie van Beroep en de Tuchtcommissie. 

12.3 Bij aanvaarding van het lidmaatschap van een commissie is het commissielid aan de van 
toepassing zijnde reglementen gebonden. Bij benoeming worden exemplaren van deze 
reglementen aan het lid uitgereikt. 

12.4 Regelcommissie: Iedere door een Kandidaat-Lid, een Lid dan wel Gekwalificeerde Golfbaan 
ingestelde Regelcommissie, zoals genoemd in de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement, 
bestaat uit ten minste 2 personen. De Regelcommissie is verantwoordelijk voor het 
inrichten van de Golfbaan, waaronder doch niet beperkt tot: 

a) het markeren van bepaalde gebieden zoals buiten de baan, waterhindernissen, GUR etc.  
b) het opstellen van de op de Golfbaan betrekking hebbende plaatselijke regels.  

Daarnaast is de Regelcommissie verantwoordelijk voor het bijbrengen van regelkennis bij 
de beginnende en geregistreerde Golfer. Ten minste 2 personen van de Regelcommissie 
moeten de Regelcommissaris 1 met goed gevolg hebben gevolgd. Ten minste 1 persoon 
van de Regelcommissie moet de Regelcommissaris 2 hebben gevolgd. Deze persoon is de 
Clubreferee. 

12.5 Handicapcommissie: deze commissie van een Kandidaat-Lid of Lid?] bestaat uit ten minste 
2 personen. De Federatie heeft de bevoegdheid om handicaps te registreren gedelegeerd 
aan haar Leden. Ieder Lid is verplicht een Handicapcommissie hebben. Deze Commissie 
houdt de handicap van de Golfers van het Lid bij en stelt vast of er sprake is van qualifying 
condities, zoals nader beschreven in het EGA Handicap Systeem en het Handicap-54 
Reglement. De handicapcommissie kan het vaststellen van de qualifying condities 
delegeren aan de wedstrijdcommissie. Ten minste 2 personen moeten de handicapcursus 
aangeboden door de Federatie hebben gevolgd. 

12.6 Wedstrijdcommissie: dit is een commissie van een Kandidaat-Lid of Lid die golfactiviteiten 
organiseert waaronder wedstrijden en waarvan een van de daarin fungerende personen in 
ieder geval de opleiding tot regelcommissaris 1 heeft gevolgd alsmede een van de daarin 
fungerende personen die de opleiding tot wedstrijdcommissaris heeft gevolgd. 

 
Artikel 13  Opleidingseisen Golfleraren 
 
13.1 Het Bestuur kan voorschriften en richtlijnen vaststellen betreffende de eisen waaraan een 

beroepsspeler als erkend golfleraar moet voldoen. 
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CONTRIBUTIES 
 
Artikel 14  Voorschotnota 
 
14.1 Kandidaat-Leden, Leden en Geassocieerden krijgen voor 1 april van het verenigingsjaar een 

voorschotnota van ten minste drie vierde van de contributie van het voorafgaande jaar. 
Nadat de definitieve contributie aan de hand van het Contributiereglement, zoals bedoeld 
in artikel 10 van de Statuten, per één juli en één november is vastgesteld, dient het 
resterende gedeelte van de contributie te worden betaald vóór vijftien augustus 
respectievelijk vóór 15 december. Indien tijdige betaling achterwege blijft dan is de Federatie 
bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien betaling uitblijft 3 
maanden na dagtekening van de nota, dan is de Federatie bevoegd het betreffende Lid te 
ontzetten. 

14.2 Onder juniorleden, genoemd in dit reglement, worden verstaan die leden casu quo 
aangeslotenen van de Kandidaat-Leden en Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar 
van de Federatie nog niet de leeftijd van 21 (eenentwintig) jaar hebben bereikt. 

 
COMMUNICATIE 
 
Artikel 15  Communicatie 
 
15.1 Het Bestuur wijst www.ngf.nl als officieel communicatiemiddel aan van de Federatie ten 

behoeve van berichten voor haar Leden.  
15.2 Tevens verplicht de Federatie zich communicatie die rechtstreeks verstuurd wordt naar 

vrijwilligers, werknemers of ander geïnteresseerden van Leden ook altijd naar de 
secretariaten van de Leden versturen zodat zij op de hoogte zijn van verstuurde informatie. 

15.3 De Golfer zal op de hoogte worden gesteld via het platform www.Golf.nl, via de app Golf.nl 
alsmede via het tijdschrift Golf.nl Magazine, welke twee keer per jaar aan de Golfer wordt 
toegezonden. Het tijdschrift wordt verstrekt aan alle Golfers met een adres binnen de 
Europese Unie, met dien verstande dat in beginsel één blad per adres wordt verstrekt. 
Portokosten buiten Nederland worden doorberekend aan de Golfer, waarover zij de Golfer 
vooraf zal benaderen. 

15.4 Het Bestuur kan daarnaast andere middelen aanwijzen om te communiceren met 
Kandidaat-Leden, Leden, Geassocieerden, en Golfers. 

 
 

*** *** *** 

http://www.ngf.nl/
http://www.golf.nl/

