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WACHTLIJSTREGLEMENT HAARLEMMERMEERSCHE GOLFCLUB 
 

Inschrijving: 
Kandidaat-leden worden op de wachtlijst van de Haarlemmermeersche Golfclub 

geplaatst als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. De aanvraag voor het toelaten tot de wachtlijst conform de alsdan geldende 

procedure is ingediend. 
b. De aanvraag door de Nieuwe Leden Commissie is beoordeeld en het bestuur 

akkoord is gegaan met plaatsing op de wachtlijst. 

c. Het eenmalig wachtlijstgeld is bijgeschreven op de bankrekening van de 
Haarlemmermeersche Golfclub. 

Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de valutadatum gehanteerd, zoals 
vermeld op het dagafschrift van de bankrekening(en). Aan plaatsing op de wachtlijst 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Uitnodiging voor een lidmaatschap: 

Indien een kandidaat-lid de uitnodiging voor het lidmaatschap van de 
Haarlemmermeersche Golfclub niet accepteert binnen de in de uitnodigingsbrief 
gestelde termijn, wordt het kandidaat-lid van de wachtlijst verwijderd. Een uitnodiging 

voor het lidmaatschap is bindend en niet overdraagbaar. Bij een uitnodiging 
gedurende het kalenderjaar, is contributie verschuldigd vanaf de eerste van de maand 

waarin het lidmaatschap ingaat. 
 
Verdeling beschikbare ledenplaatsen: 

Leden, Junioren- A en -B en Jeugdleden 
a. 55% wachtlijst 

b. 20% familieleden van leden van de Haarlemmermeersche Golfclub 
c. 25% leden van andere verenigingen, oud-leden, buitenleden en zij die voor de 

vereniging als waardevol aangemerkt kunnen worden. 

 
Indien het aantal kandidaat-leden in de categorieën b. en c. in één van de 

wachtlijsten in een jaar niet beschikbaar is, komt categorie a. in aanmerking. Bij 
iedere uitnodiging is de rangorde op de actuele wachtlijst bepalend. Om aan de 
voorrangsregeling, zoals beschreven bij de categorieën b. en c., rechten te kunnen 

ontlenen dient men schriftelijk een verzoek bij het secretariaat van de vereniging in te 
dienen. 

 
 
DEFINITIES 

 
Wachtlijstgeld: 

Als compensatie voor administratiekosten wordt eenmalig een bedrag in rekening 
gebracht. Dit bedrag wordt nimmer gerestitueerd. 

Bij acceptatie van het lidmaatschap vindt evenwel verrekening van het inschrijfgeld 
met het entreegeld plaats. 
 

Familieleden: 
Onder familieleden wordt verstaan: 

De echtgenoot/echtgenote, een geregistreerde partner, een partner met een notarieel 
samenlevingscontract en kinderen. Om gebruik te kunnen maken van de familieleden 
voorrangsregeling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

a. Het lid van de Haarlemmermeersche Golfclub dient minimaal 1 jaar lid te zijn 
b. Het kandidaat-lid moet minimaal 1 jaar op de wachtlijst staan. 


