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1. GC Driene is een vereniging in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Door lid te worden
van de golfclub, wordt u lid van een vereniging en zijn naast de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Driene
van toepassing. Deze zijn na te lezen op de website www.golfclubdriene.nl
2. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. Het
lidmaatschap kan tot 1 december van enig jaar worden opgezegd tegen 1 januari
daaropvolgend. De opzegging geschiedt schriftelijk, per post of per e-mail aan het
secretariaat van de golfclub (info@golfclubdriene.nl). In geval van een te late
opzegging duurt het lidmaatschap een jaar voort en zal in geval van recht op
teruggave van de lening, deze pas in het tweede jaar na de opzegging worden
terugbetaald.
3. De factuur inzake de jaarcontributie, bijdrage NGF, bar-en shopgarantie en evt. huur
van een locker wordt in de eerst week van januari verstuurd. De betalingstermijn is 14
dagen.
4. De jaarcontributie kan door middel van een automatische incasso in maandelijkse
termijnen worden betaald. Dat geldt niet voor de NGF-bijdrage, de bar-en
shopgarantie en de huur van een locker. De hiervoor verschuldigde bedragen dienen
in een keer in de maand januari te worden voldaan. Het lid, dat kiest voor een
automatische incasso, is verplicht er voor te zorgen dat op de eerste van elk maand
voldoende saldo op de door hem/haar opgegeven rekening aanwezig is. Indien
tweemaal achtereen het incasso niet is gelukt door toedoen van het lid, vervalt de
mogelijkheid tot betaling in termijnen en dient het resterende bedrag van de
jaarfactuur in een keer te worden betaald binnen een maand, nadat het lid het
verzoek tot volledige betaling heeft ontvangen.
5. In geval van de huur van een locker geldt als regel dat er geen recht bestaat op de
huur van de locker die in eerste instantie is toegewezen. Het bestuur kan het lid
vragen naar een andere locker te verhuizen. Er bestaat geen recht op een
benedenlocker tenzij het lid kan aangeven waarom hij/zij niet in staat is een
bovenlocker te gebruiken.
In alle gevallen, hier niet genoemd, beslist het Bestuur van Golfclub Driene.

