Clubhuisreglement.
Artikel 1 : Verantwoordelijkheid Clubhuiscommissie
De Clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor:
a. De dagelijkse gang van zaken binnen het gehele clubhuis – met uitzondering van
het Secretariaat & Bestuursgedeelte daarvan -, het daarbijbehorende
terras en de directe omgeving ( waaronder het parkeerterrein).
b. Het bouwkundige en huishoudelijke onderhoud van het gehele clubhuis, terras en
omgeving.
c. De verhuur van het horecagedeelte en eventuele andere ruimten binnen het
clubhuis.
Artikel 2 : Bestuursvolmacht
Het voorzitterschap van de Clubhuiscommissie wordt bekleed door het Bestuurslid
dat belast is met clubhuiszaken ( de Clubhuiscommissaris). Op grond van artikel 11.4
van de Statuten is aan de Clubhuiscommissaris volmacht verleend de vereniging te
vertegenwoordigen in zaken de clubhuiscommissie betreffende, zulks onder de
restrictie dat belangrijke zaken, waaronder in ieder geval verhuur van (delen van het)
clubhuis behoort, de instemming van het Bestuur behoeven.
Artikel 3 : Vervanging
Bij afwezigheid van de Clubhuiscommissie wordt het toezicht op de dagelijkse gang
van zaken, als genoemd in lid a van het voorgaande artikel, waargenomen door de
pachter van het horecagedeelte van het clubhuis of diens vervanger. Een dergelijke
waarneming laat de verantwoordelijkheid van de Clubhuiscommissie onverlet.
Artikel 4 : Verhuur
4.1 Verhuur van het horecagedeelte van het clubhuis en van andere ruimten binnen
het clubhuis aan derden dient gebaseerd te zijn op schriftelijke overeenkomsten,
waarin rechten en plichten van beide partijen gedetailleerd worden vastgelegd.
4.2 Voorzover deze overeenkomsten verplichtingen voor leden van de Edese Golf
Club bevatten is de Clubhuiscommissie verantwoordelijk voor de bekendmaking
daarvan aan de leden.
4.3 Indien gedurende de looptijd van de in lid 1 genoemde overeenkomsten
wijzigingen worden overeengekomen ten aanzien van de te leveren diensten
worden deze vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.
Artikel 5 : Onderhoud
5.1 De Clubhuiscommissie is, met in achtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit
reglement, bevoegd ten aanzien van het onderhoud overeenkomsten te sluiten
met daarvoor in aanmerking komende partijen.
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5.2 De Clubhuiscommissie is gehouden ten aanzien van periodieke en voorzienbare
onderhoud een voortschrijdende planning, met bijbehorende kostenraming. te
maken voor 4 jaren.
Artikel 6 : Huis- en Gedragsregels
6.1 De Clubhuiscommissie stelt huis- en gedragsregels in het clubhuis op en ziet toe
op de naleving, deze regels zijn als Bijlage bij dit reglement opgenomen.
6.2 De in het voorgaande lid bedoelde regels kunnen bepalingen bevatten t.a.v.
gedrag (in clubhuis en op terras) kleding, drankgebruik, gebruik van
kleedkamers e.d. en worden de leden bekend gemaakt d.m.v. website en
jaarboek.
6.3. De pachter of diens vervanger is belast met de naleving van de Drank- en
Horecawet inzonderheid ten aanzien van het daarin bepaalde over het
verstrekken van zwak- en sterk alcoholische dranken etc. en de omstandigheden
waarin geen dranken verstrekt mogen worden. Dit laatste is het geval indien
redelijkerwijs kan worden vermoed, dat dit zal leiden tot een verstoring van de
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
Artikel 7 : Klacht- en Sanctiebeleid
7.1 De ( leden van de) Clubhuiscommissie, de Pachter van het horecagedeelte
(eigenstandig in het geval van artikel 6.3 en in zijn functie van waarnemer ex
artikel 3 van dit reglement) en zich als zodanig legitimerende Marshals zijn
bevoegd tot corrigerend optreden jegens een bezoeker of groep van bezoekers van
clubhuis, terras of naaste omgeving indien diens of hun optreden naar het
oordeel van Clubhuiscommissie, Marshal of Pachter daartoe aanleiding geeft.
7.2 Het bedoelde corrigerend optreden bestaat uit de volgende stappen :
a. het aanspreken van betrokkene(n)
b. het waarschuwen van betrokkene(n) indien aanspreken geen effect heeft
c. het verwijderen van betrokkene(n) voor het resterende deel van de dag waarop
de ongewenste gebeurtenis plaatsvindt van het clubhuis en terrein van de
Edese Golf Club indien ook een waarschuwing zonder resultaat blijft.
d. het inroepen van politieassistentie indien betrokkene(n) weigert of weigeren te
vertrekken en de omstandigheden het inroepen van politieassistentie
rechtvaardigen.
7.3 Indien het optreden van de bezoeker of groep van bezoekers het niet mogelijk of
gewenst maken de voorgaande stappen achtereenvolgens te zetten is afwijking
toegestaan.
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7.4 In het geval dat stap c en/of d is gezet wordt de Clubhuiscommissaris zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht van het gebeurde. Indien de ernst van het
gebeurde naar het oordeel van de Clubhuiscommissaris een vervolgactie
noodzakelijk maakt dient deze een schriftelijke klacht als bedoeld in het Klachten Sanctiereglement in.
7.5 Indien stap c en/of d is gezet door een Marshal wordt tevens de
Marshalcommissie ingelicht. De beslissingsbevoegdheid tot het indienen van een
klacht blijft in dat geval bij de Clubhuiscommissaris liggen.

HET BESTUUR
9 december 2006
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