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1. WELKOM 
 
Dit is het Vademecum van “Golfclub Het Rijk van Margraten”. 
Een golfclub met zo’n 600 leden die, ieder op hun eigen manier, plezier aan het golfspel 
en de bijkomende activiteiten beleven. 
Om alles in goede banen te leiden zijn er ruim vijftig leden vrijwillig actief in het bestuur en 
de verschillende commissies. Hierdoor kunnen zowel de gedreven prestatiesporters als 
ook de ontspannen recreatieve spelers zich bij de vereniging thuis voelen. 
 
Uit meerdere recent door de NGF uitgevoerde onderzoeken en uit de resultaten van de 
doorlopende, bij een groot aantal verenigingen uitgevoerde zogenaamde enquête Players 
1st, blijkt dat de Nederlandse golfer (oude en nieuwe spelers) behoefte heeft aan 
“aandacht“ en “sociale integratie“. 
Ook uit eerdere, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, uitgevoerde 
onderzoeken blijkt dat het voor de ontwikkeling van een golfclub belangrijker is om te 
focussen op bestaande leden in plaats van de activiteiten te richten op het werven van 
nieuwe leden. De uitstraling van een “gezellige“ en actieve vereniging heeft blijkbaar een 
wervend effect.  
De uitkomsten van de door onze vereniging uitgevoerde enquête en de ontwikkeling van 
ons ledenaantal, in vergelijking met onze concurrerende omgeving, geven aan dat we als 
vereniging op de goede weg zijn. 
Onze missie voor de volgende jaren, overigens in lijn met de activiteiten van de laatste 
jaren, zou dan ook als volgt omschreven kunnen worden. 
Wij zijn een laagdrempelige vereniging die voor golfers van alle niveaus, passende 
activiteiten organiseert op het gebied van de individuele ontwikkeling van het spelpeil en 
die daarnaast een competitief en recreatief wedstrijdaanbod voor alle leden biedt. Waar 
mogelijk worden deze activiteiten in samenhang met sociale activiteiten georganiseerd 
zodat ook voor de niet deelnemers de mogelijkheid wordt geboden voor sociale interactie 
binnen de vereniging. 
 
In dit vademecum vindt u de belangrijkste afspraken en wetenswaardigheden van de 
vereniging. Het vademecum heeft een informatief karakter en daar waar dit strijdig is met 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gaan deze voor. 
 
Vergeet niet om voor actuele informatie regelmatig op onze website te kijken: 
www.gcrijkvanmargraten.nl.  
Inloggen doet u met uw clubcode en wachtwoord. 
 
Veel plezier en tot ziens op de baan of in het clubhuis. 
Het Bestuur 
 
 
2. DE HISTORIE IN EEN NOTENDOP 
 
Op 4 november 2003 is begonnen met het inmeten en uitzetten voor de aanleg van de 
Golfcourse Backerbosch en begin 2004 kon er begonnen worden met de ontwikkeling van 
de golfbaan. 
Het “Backerbosch” complex werd per 1 oktober 2005 verkocht aan Het Golvend Land  
(nu: Het Rijk Golfbanen) en in maart 2006 werd onze vereniging, Golfclub Het Rijk van 
Margraten, officieel opgericht. 
 
Als jonge, ambitieuze golfclub richten wij ons niet alleen op de “actieve wedstrijdspeler”. 
Wij vinden ook ruime aandacht voor de recreatieve speler en de jeugd erg belangrijk. 
Daarnaast stimuleren wij sociale activiteiten om het clubgevoel verder vorm te geven. 
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In de statuten is geregeld dat het bestuur van de vereniging met behoud van haar 
verantwoordelijkheid onderdelen van haar taken kan laten uitvoeren door commissies. 
 
Een overzicht van de verschillende commissies, de samenstelling van de commissies en 
een beschrijving van de betreffende activiteiten is op de website van de vereniging 
www.gcrijkvanmargraten.nl te vinden.  
De commissies bestaan uit ongeveer zeven leden en het bestuur bestaat momenteel uit 
vijf leden. 
Aan elke commissie is een bestuurslid gekoppeld als referent voor overleg en afstemming 
tussen commissies en bestuur. Er vindt vier keer per jaar een overlegvergadering plaats 
tussen alle commissievoorzitters en het bestuur.  
 
In het navolgende treft u een beknopte beschrijving van de commissies aan.  
Voor meer informatie zie de website. 
 
 
3. COMMISSIES  
 
In lijn met het Huishoudelijk Reglement van de club, zijn (naast de specifieke) de 
algemene taken en bevoegdheden van een commissie: 
- Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan en een bijbehorende financiële  
 begroting. 
- Het binnen de goedgekeurde begroting zorgdragen voor een passende invulling  

van die activiteiten en het tijdig informeren van het bestuur bij belangrijke  
afwijkingen. 

- Het jaarlijks middels een verslag van activiteiten en een financieel overzicht  
verantwoording afleggen over de daadwerkelijke invulling van de geplande  
activiteiten. 

 
3.1  DE REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE 
 
Golf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de 
integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens "de Regels" 
speelt. Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden 
beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen. Dat is de geest van het golfspel. 
De Regel- en handicapcommissie probeert het bovenstaande te promoten.  
Enerzijds door aandacht te besteden aan de golfregels, inclusief etiquette en anderzijds 
door zorg te dragen voor een goede handicapadministratie waarbij de handicap de juiste 
afspiegeling van de speelsterkte is. 
  
De rol van de commissie 
Conform de statuten van de NGF dient elke club een zogenaamde regelcommissie en 
een handicapcommissie te hebben. Beide commissies behoren uit tenminste drie ter zake 
kundige leden te bestaan. De regelcommissie moet toezien op naleving van de 
Golfregels, inclusief de vastgestelde Plaatselijke regels.  
Tevens is zij verantwoordelijk voor instructie van de golfregels en voor het afnemen van 
het Golfregelexamen. 
De handicapcommissie is verantwoordelijk voor het toepassen van het EGA-handicap-
systeem (incl. jaarlijkse revisie) en voor het toekennen van de eerste handicaps (handicap 
54, het voormalige GVB). 
 
Onze golfclub heeft een gecombineerde regel- en handicapcommissie en er is geen 
baancommissie.  
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De Regel- en handicapcommissie heeft daardoor een adviserende functie naar het 
bestuur en naar Het Rijk van Margraten over de inrichting van de baan.  
 
3.2  DE WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
De missie van de wedstrijdcommissie is: Het organiseren en begeleiden van wedstrijden 
voor onze leden, waarbij we streven naar een optimale mix van ontspanning, competitie, 
prestatiebevordering en het ontwikkelen van een bloeiend clubleven in een aangename 
sfeer. 
Het meespelen met wedstrijden geeft het golfspel een extra spanning en dimensie.  
Glorie en misère liggen hier vlak naast elkaar. Een sportieve en plezierige flight kan leiden 
tot nieuwe vriendschappen en verdieping van bestaande relaties! 
Dit gegeven maakt de wedstrijdcommissie tot een onmisbare commissie in onze 
vereniging. Het goed organiseren en in detail verzorgen van een wedstrijdprogramma 
vergt de nodige kennis en brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee.  
Als lid van de Nederlands Golf Federatie volgt Golfclub Het Rijk van Margraten de 
wedstrijdregels van de NGF.  
De wedstrijdcommissie heeft de taak deze NGF-regels en de wedstrijdvormen correct toe 
te passen. 
 
De wedstrijdcommissie stelt in overleg met bestuur en exploitant de wedstrijdkalender en 
de wedstrijdvormen vast, publiceert inschrijflijsten en maakt startlijsten, controleert de 
scores, stelt de winnende scores vast, stelt de prijzen ter beschikking en huldigt de 
winnaars op elegante wijze. Waar nodig kan de wedstrijdcommissie in het belang van het 
verloop van de wedstrijd actie ondernemen  
Met een druk wedstrijdprogramma binnen onze club is het nodig een aantal afspraken 
met elkaar te maken over de gang van zaken. In het wedstrijdreglement komen deze 
(gedrags-)regels aan de orde. Het wedstrijdreglement staat ook op de site. 
 
3.3 SENIORENCOMMISSIE  
 
Algemeen 
Voor senioren in de golfclub worden aparte wedstrijden en bijzondere activiteiten 
georganiseerd door de Senioren Commissie (SECO).  
Voor dames en heren geldt het leeftijdscriterium van 50 jaar en ouder.  
De inschrijving voor deelneming aan SECO-activiteiten vindt plaats middels de website 
van de vereniging. 
 
Activiteiten 
Het golfseizoen loopt van 1 april tot 31 oktober. De vaste speeldag voor senioren is 
donderdag. Alleen tijdens de competitieperiode van de NGF of op verzoek van de 
exploitant kan het gebeuren dat naar een andere dag moet worden uitgeweken. Maar dit 
wordt ruimschoots van tevoren via de site gecommuniceerd.  
Op de wedstrijdkalender van de golfclub zijn de speeldagen aangegeven.  
Bijzondere activiteiten zijn bijvoorbeeld een uitwisselingsdag met een andere vereniging, 
en/of een groepsarrangement op een andere golfbaan. Over de bijzondere activiteiten 
worden deelnemers aan de reguliere SECO-activiteiten via de website geïnformeerd. 
 
Financiële bijdrage 
De financiële bijdrage aan een normale SECO-activiteit bedraagt € 4,00. Deze bijdrage 
wordt gebruikt voor de kosten van de (bescheiden) prijzen, de organisatie van de 
wedstrijden en voor de feestelijke slotdag, eind oktober. De kosten van de bijzondere 
activiteiten worden direct aan de deelnemers doorberekend 
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3.4 DAMESCOMMISSIE 
 
Algemeen 
De damescommissie behartigt zaken betreffende het damesgolf, met als doel het 
bevorderen van de onderlinge band en het spelniveau.  
Zowel de spelkwaliteiten als gezelligheid zijn belangrijke factoren bij het organiseren van 
activiteiten.  
 
Activiteiten 
Het golfseizoen loopt van 1 april tot 31 oktober. De vaste speeldag voor dames is 
dinsdag. Alleen tijdens de competitieperiode van de NGF of op verzoek van de exploitant 
kan het gebeuren dat naar een andere dag moet worden uitgeweken. Maar dit wordt 
ruimschoots van tevoren via de site gecommuniceerd. 
Op de wedstrijdkalender van de golfclub zijn de speeldagen aangegeven. 
Er zijn vier bijzondere wedstrijden: de openings- en slotwedstrijd, de vriendinnendag en 
de buitendag. De data hiervan staan in de wedstrijdkalender.  
 
Financiële bijdrage 
De financiële bijdrage aan reguliere damesactiviteiten bedraagt € 4,00. Deze bijdrage 
wordt gebruikt voor de kosten van de (bescheiden) prijzen, de organisatie van de 
wedstrijden en voor een bijdrage in de kosten van de slotwedstrijd, eind oktober.  
De kosten van de bijzondere activiteiten worden direct aan de deelnemers doorberekend. 

3.5 COMPETITIECOMMISSIE 

Jaarlijks wordt door een aantal teams van onze vereniging deelgenomen aan de NGF-
competitie, die aan het begin van het seizoen in april/mei wordt gespeeld. Deze 
competitie vindt plaats in verschillende categorieën.  

De competitiecommissie coördineert alle zaken rond de NGF-competitie en voor 
deelname aan de competitie is een apart protocol opgesteld dat op de site te vinden is 

3.6 JEUGDCOMMISSIE 
 
Door de huidige samenstelling van het ledenbestand, is er op dit moment helaas geen 
noodzaak voor een actieve jeugdcommissie. Deze taak valt tijdelijk onder het bestuur.  
In overleg met Het Rijk zoeken we naar manieren om meer jeugd te werven. 
 
3.7 CLUBBLADCOMMISSIE 
 
Periodiek wordt een digitale nieuwsbrief gemaakt waarvan de onderwerpen met name 
betrekking hebben op actuele ontwikkelingen. 
 
3.8 GESCHILLENCOMMISSIE 
 
In de Statuten en het Huishoudelijk Regelement zijn bevoegdheden voor het bestuur 
geformuleerd met betrekking tot het handelen in een situatie waarin er sprake is van 
misdraging door een lid. Al naar gelang de ernst van de situatie kan het bestuur sancties 
opleggen. 
Als een lid zich wil verweren tegen een dergelijke maatregel van het bestuur, kan binnen 
een maand nadat het lid daarvan in kennis is gesteld, door hem via het bestuur een 
oordeel worden gevraagd van de Geschillencommissie. 
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Deze commissie bestaat uit twee door de ledenvergadering voor een periode van drie jaar 
benoemde leden, niet zijnde bestuurs- of commissielid.  
Bij elk afzonderlijk geschil wordt de tweehoofdige commissie aangevuld met een derde 
clublid, eveneens niet zijnde bestuurs- of commissielid, dat door verweerder wordt 
aangewezen. 
De Geschillencommissie geeft een advies aan het bestuur dat zowel voor het bestuur als 
voor verweerder bindend is. Het bestuur besluit overeenkomstig het advies en stelt 
verweerder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van het advies en van zijn besluit.  
 
 
4. SPONSORING 
 
Alle sponsoring binnen de vereniging gaat op dit moment via het bestuur.  
Aan bedrijven en instellingen (sponsors) wordt de mogelijkheid geboden zich met hun 
producten of diensten te presenteren aan de leden van de vereniging. 
Daartoe kunnen de sponsors: 

1. Een banner plaatsen op clubwebsite en/of wedstrijdwebsite. 
2. Een wedstrijd sponsoren en hun naam aan de wedstrijd geven. 
3. Een banner plaatsen in e-mail Nieuwsbrief. 
4. Kleding van competitieteam(s) betalen/ter beschikking stellen. 

Als referent van het bestuur fungeert de penningmeester. 
 
 
5. WEBSITE  EN IT-VOORZIENINGEN 
 
De IT-Commissie is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de gehele 
automatiseringsomgeving van de vereniging. Hieronder vallen de website, de portal in het 
clubhuis en de computer en de printer in de verenigingskamer. 
 
Website 
De website geeft de mogelijkheid om thuis vanachter de computer geïnformeerd te 
worden over de club en haar activiteiten. De website van onze vereniging is geïntegreerd 
met het E-Golf4U systeem waarmee de leden kunnen inschrijven voor wedstrijden en 
activiteiten. 
 
Portal in het clubhuis 
In de kelder, tussen de twee kleedkamers, staat een computer die toegang geeft tot het 
E-Golf4U systeem. Hierop kunnen qualifying kaarten worden aangevraagd of de scores 
ervan worden ingevoerd.  
 
Computer en printer in de verenigingskamer  
De communicatie richting de leden zal zoveel mogelijk digitaal, dus via e-mail en website 
worden verzorgd.  
Om de commissies in de gelegenheid te stellen deze taken in het clubhuis uit te voeren, 
staat er in de verenigingskamer een computer waarop de verschillende commissies 
kunnen inloggen. Ook staat er een printer waarmee onder andere etiketten geprint 
kunnen worden. 
Commissies kunnen gebruik maken van IT-ondersteuning bij het uitvoeren van hun 
website en E-Golf4U activiteiten. 
 
 
6. BRIDGE 
 
De bridge-activiteit wordt georganiseerd door een werkgroep en vindt plaats tijdens het 
winterseizoen van november tot april, op donderdagmiddag in het clubhuis.  
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Deelname is exclusief voor leden van de golfclub met eventueel hun levenspartners en 
voor oud-leden die als gevolg van lichamelijke ongemakken niet meer kunnen golfen, dit 
ter beoordeling van de werkgroep.  
 
De belangrijkste doelstelling is echter niet het wedstrijdresultaat, maar een gezellige sfeer 
waarin minder ervaren spelers op ondersteuning van meer bedreven spelers kunnen 
rekenen. 
 
 
7. OVERIGE COMMISSIES EN ACTIVITEITEN 
 
Er zijn nog veel andere belangrijke activiteiten binnen de vereniging die hier niet nader 
besproken worden. Alle commissies kunnen van tijd tot tijd nieuwe, enthousiaste leden 
gebruiken.  
 
 
8. STICHTING HANDICART 
 
Voor de meeste golfers is een ronde van 18 holes geen probleem. Zij spelen deze 
moeiteloos. Voor sommigen is dit anders, omdat zij een fysiek ongemak hebben.  
De Stichting Handicart (1986) heeft als doel deze categorie golfers te helpen hun 
favoriete sport te blijven beoefenen.  
Door tussenkomst van de Stichting staan er een aantal zogenaamde Handicarts ter 
beschikking van onze leden. Deze Handicarts kunnen, bij overlegging van een 
lidmaatschapsbewijs van de Stichting, tegen een gereduceerd tarief worden gehuurd. 
Meer informatie: www.handicart.nl 
            
 
9. SPEELMOGELIJKHEDEN VOOR LEDEN 
 
Voor het spelen van een ronde bij het Rijk van Margraten dient men vooraf een starttijd te 
reserveren. Voor leden zijn bloktijden gereserveerd. De bloktijd, die op wedstrijddagen 
kan afwijken, is voor greenfee spelers niet beschikbaar. Het reserveren van deze tijd door 
de exploitant is te beschouwen als privilege ter bescherming van de speeltijd voor 
clubleden.  
 

10. VARIA 

 
Dit vademecum geeft informatie over de meest voorkomende regels en afspraken. Wie 
exacte informatie wenst, kan zich verdiepen in een hele bibliotheek aan reglementen, 
statuten, contracten en informatiebronnen.  
Een kort overzicht volgt hieronder. 
 
Onder de button Bestuur op de verenigingssite zijn er diverse reglementen te vinden die 
van toepassing zijn binnen onze golfclub, zoals bijvoorbeeld huishoudelijk reglement, 
wedstrijdreglement, baanreglement en competitiereglement. 
 
 
De NGF-reglementen en publicaties 
De NGF heeft een reeks aan publicaties betreffende de eisen waaraan een golfvereniging 
en een golfbaan moeten voldoen. De taken en verplichtingen van de commissies zijn in 
detail vastgelegd.  
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Alle golfclubs aangesloten bij de NGF hebben zich gecommitteerd aan de gedragsregels 
en omgangsvormen vastgelegd in het tuchtreglement ter preventie van seksuele 
intimidatie in de sport. 
Op de website staan de omgangsregels binnen onze golfclub en een verdere 
verwijzing/link naar de NGF-site met de publicatie van het tuchtreglement. 
Wij raden alle leden aan om goed kennis te nemen van de inhoud van dit tuchtreglement. 
 
Golfspelregels en etiquetteregels 
De actuele golf- en etiquetteregels staan in het boekje Golfregels dat iedere golfer geacht 
wordt in zijn golftas te hebben. De regels en heel veel andere informatie zijn ook te vinden 
op de site van de NGF www.ngf.nl 
 
Golfbaan Het Rijk van Margraten (de vennootschap) 
Ieder lid van onze vereniging heeft een contract met de Vennootschap, waarop het recht 
om op de baan te spelen is gebaseerd. 
De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met de vennootschap, waarin de 
rechten en plichten tussen de vereniging en haar leden enerzijds en de vennootschap 
anderzijds zijn vastgelegd. Deze overeenkomst is gepubliceerd op onze website. 
 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging 
De organisatie van de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van bestuur en 
commissies en de werkwijze binnen de vereniging liggen vast in de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement. Ook deze zijn gepubliceerd op onze website. 
 
De Wedstrijdkalender 
Deze kalender wordt jaarlijks door de wedstrijdcommissie uitgegeven en geeft een 
overzicht van alle wedstrijden met de relevante details.  
Ook deze kalender staat op onze website. 


