
Voorbeeld teksten voor in statuten en/of huishoudelijk reglement en overeenkomst tussen club en 
aangeslotenen* 
 
Tekst wijzigingsartikel statuten  
Aangeslotenen 
Artikel x 

1. Buiten het in artikel X beschreven lidmaatschap kent de vereniging aangeslotenen, die door een 
overeenkomst aan de vereniging zijn verbonden, op basis waarvan de vereniging voor hen onder 
andere de handicapregistratie en het lidmaatschap van de NGF verzorgt. 

2. In de in lid 1 vermelde overeenkomst en in het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 
betreffende de aangeslotenen worden gegeven. 

3. Het enkel sluiten van een in lid 1 bedoelde overeenkomst geeft de aangeslotenen geen (direct) 
recht op toelating als lid. 

4. De procedure tot toelating als aangeslotene wordt vastgesteld en uitgevoerd door het bestuur. 
5. De financiële verplichtingen van de aangeslotenen worden vastgesteld door het bestuur en 

vastgelegd in de met de aangeslotenen gesloten overeenkomst. 
 
Deze aangeslotenen hebben geen stemrecht. 
 
Huishoudelijk reglement  
 
Aangeslotenen 
Artikel Y 

1. Aangeslotenen zijn golfers waarvoor de vereniging op basis van een overeenkomst o.a. de 
handicapregistratie en het lidmaatschap van de NGF verzorgt. Dit in opdracht van golfbaan X 

2. Aangeslotenen hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering; zij hebben geen 
stemrecht. 
Aangeslotenen (en andere niet-leden) kunnen incidenteel met toestemming van het bestuur 
deelnemen aan overige verenigingsactiviteiten. 

3. Golfbaan X stelt jaarlijks de bijdrage van de aangeslotenen vast. Deze jaarlijkse bijdrage wordt 
door het bestuur van de vereniging geaccepteerd als zijnde de jaarlijkse NGF bijdrage en wordt 
door de vereniging geïnd. 

4. Van deze bijdrage wordt de jaarlijkse NGF bijdrage voor de aangeslotenen door de vereniging 
afgedragen aan de NGF. 

5. Jaarlijks wordt door Golfbaan x en de vereniging eveneens afgesproken welk bedrag van de 
jaarlijkse bijdrage van de aangeslotenen aan Golfbaan X wordt afgedragen en welk bedrag de 
vereniging ontvangt voor de administratiekosten. 

6. Het aanmeldingsformulier wordt geacht de overeenkomst te zijn die de vereniging met de 
aangeslotenen afsluit. 

7. De jaarlijkse bijdragen geldt voor 1 kalenderjaar. Opzeggingen ingaande een nieuw kalenderjaar 
dienen voor 1 november schriftelijk/per mail door de secretaris van de vereniging, c.q. de 
ledenadministratie te zijn ontvangen. 

 
* bovenstaande teksten dienen als voorbeeld. U dient tezamen met een notaris te bekijken wat het beste  
is voor uw vereniging om het registreren van golfers binnen uw vereniging te implementeren. 
Bovenstaande teksten gaan uit van aangeslotenen zonder stemrecht. Dit kan indien niet aan de vereisten 
van een volwaardig lidmaatschap wordt voldaan. Of dit voor uw vereniging ook kan dient u te bespreken 
met een notaris. De NGF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een keuze die u heeft gemaakt. 



Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 
1.    Zie hieronder een voorbeeldbepaling inzake belet en/of ontstentenis: 
 
'In geval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, worden de taken en bevoegdheden van die 
Bestuurder tijdelijk uitgeoefend door de overblijvende Bestuurders of de enig overblijvende Bestuurder. 
In geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, worden de taken en bevoegdheden van de 
Bestuurders tijdelijk uitgeoefend door de Continuïteitscommissie dan wel een of meer personen die de 
Continuïteitscommissie daartoe aanwijst.' 
 
Wij hebben gekozen voor een continuïteitscommissie in geval van belet en/of ontstentenis. Dit kan ook 
anders.  
 
 
2.    Zie hieronder een voorbeeldbepaling inzake tegenstrijdig belang van een bestuurder(s) c.q. 
commissaris(sen): 
 
'Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur omtrent een 
onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het Bestuur hierdoor geen besluit 
mocht kunnen nemen, wordt het besluit genomen door de Continuïteitscommissie.' 
 
Daarnaast raden wij aan om een overgangsbepaling op te nemen in de statuten als de statutenwijziging 
voor 1 juli 2021 wordt doorgevoerd. Deze ziet er als volgt uit: 
 
Artikel X. Overgangsbepaling 
1.        Artikel X (tegenstrijdig belangregeling) pas van toepassing met ingang van de datum van het van 
kracht worden van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 
2.       Tot aan de in artikel (hierboven) bedoelde datum geldt ter zake van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Bestuurders dat in alle gevallen waarin een Bestuurder een 
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging, de Algemene Vergadering een of 
meer personen kan aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen. 
 
 
Wat betreft de twee andere wijzigingen die de WBTR met zich meebrengt nog ter info het volgende: 
 
meervoudig stemrecht:  
 
hier hoeft geen wijziging in worden aangebracht. De bedoeling van de wetgever was om een dictatuur 
binnen het bestuur van een vereniging te voorkomen. Indien er bij jullie vereniging geen extra stemmen 
aan een bestuurder of commissaris wordt toegekend brengt dit geen wijziging mee. Indien er wel sprake 
is van extra stemmen die zijn toegekend aan een bestuurder c.q. commissaris (in de toekomst 
bijvoorbeeld) dan dient dit wel geregeld worden door middel van een wijziging in de statuten. Een 
dergelijke statutaire bepaling (over meervoudig stemrecht) is vijf jaar geldig na de inwerkingtreding van 
de WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging, naar gelang welk moment eerst valt.  
 
Wat betreft de aansprakelijkheid van het bestuur:  
 



in geval van faillissement is elke bestuurder (of commissaris) jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk 
voor het boedeltekort, indien het bestuur (of de raad van commissarissen) zijn taak kennelijk 
onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In 
de statuten hoeft hier niks over opgenomen te worden. Wel is het aan te raden om goed de statuten 
door te lezen en te kijken welke (financiële) verplichtingen het bestuur heeft, zo weet je zeker dat je niet 
voor verassingen komt te staan. 
 
Voor verder informatie verwijs ik naar onder andere: 
.    https://clubbase.sport.nl/kennisbank/bestuur-en-organisatie/wbtr 
.    https://www.ngf.nl/caddie/besturen-in-golf/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen 
Deze pagina wordt constant bijgewerkt. 


