SEVE Damesclub
REGLEMENT
De damesclub heeft als doel het bevorderen van de golfsport. Tijdens de maandelijkse
wedstrijden wordt gestreefd om in een ongedwongen sfeer, een hoge graad van gezelligheid
te bereiken.
Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en
wedstrijdleider , waarbij de functies gekoppeld kunnen zijn.
Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk de doelstelling van de damesclub te bevorderen,
alsmede voor het waarborgen van een solide evenwicht in de baten en lasten.
Het bestuur vertegenwoordigt de Seve Damesclub en legt periodiek verantwoording af aan
de leden.
Het Lidmaatschap
De Damesclub is toegankelijk voor dames die lid zijn van SEVE en in het bezit zijn van een
EGA handicap of golfvaardigheidsbewijs (GVB) van de Nederlandse Golf Federatie.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Seve of bestuursleden.
Een lidmaatschap van de Seve Damesclub kost EUR 70 en is inclusief deelname aan alle
wedstrijden conform het jaarprogramma en de hole-in-one verzekering.
Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt iedere deelnemer gratis een Damesclubpolo
ter waarde van EUR 69,00.
Het lidmaatschap is een jaar geldig.
Dames met een Seve Basislidmaatschap (Witte kaart) dienen bij wedstrijddeelname EUR
15,00 greenfee te betalen.
Voor dames die geen lid zijn van de Damesclub bestaat de mogelijkheid kennis te maken
met de Damesclub door mee te doen aan een wedstrijd. Voor deelname worden daarvoor de
volgende kosten in rekening gebracht.
Dames met een Silverkaart EUR 17,50; met basiskaart EUR 25,00. Hiervan kan maximaal 2
keer gebruik worden gemaakt.
Beëindiging Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging of overlijden. Het bestuur behoudt zich het recht
voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid in enig jaar minder dan 2 keer heeft
deelgenomen aan de wedstrijden, tenzij dwingende omstandigheden hieraan ten grondslag
liggen.
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van het
lidmaatschapsjaar schriftelijk bij Seve of het bestuur binnen te zijn.
Bij tussentijdse opzegging en/of beëindiging wordt er geen contributie gerestitueerd.
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Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij enigerlei vorm van onbehoorlijk gedrag van
een damesclublid, het lidmaatschap te beëindigen. Dit zal altijd in overleg gaan met Seve en
pas nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden met het betreffende lid. Bij een dergelijke
beëindiging vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
Ledencapaciteit
De capaciteit van de Seve golfbaan met 9 holes, laat om praktische redenen voor de Seve
Damesclub niet meer dan 9 flights van 3 personen toe.
Bij een ledenaantal van 36 zal worden overgegaan tot een ledenstop en het instellen van
een wachtlijst.
Overig
Individueel genuttigde consumpties vóór en tijdens wedstrijden zijn voor eigen rekening.
Rotterdam, 1 mei 2017
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