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AANVRAAG   INACTIEF   LIDMAATSCHAP 
Golf & Country Course Sint-Oedenrode  en  Golfclub  De  Schoot 

 
Datum:               …………………………………………………….. 
 
Naam:  ……………………………………………………………………         NGF Lidnr:  …………………………………. 
 
Email-adres: ……………………………………………………………………         Tel.nr:    ………………………………………. 
 
verzoekt hierbij om een inactief lidmaatschap 
 
 
ingaande per:        1 jan  ….       1 juli  . …        Verlenging per :    ….…………………………………………………..                
 
Opmerking:        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Procedure, rechten en plichten bij het inactief lidmaatschap: 

 
1) Termijn: Het inactief lidmaatschap geldt altijd voor een termijn van ½ jaar, en die termijn begint óf op 

1 januari óf op 1 juli.  
2) Aanvraag: De aanvraag voor het inactief lidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij het 

clubsecretariaat, tenminste 1 maand voorafgaande aan de gevraagde termijn.  
3) Verlenging: Het inactief lidmaatschap kan maximaal 3 keer worden verlengd met telkens een termijn 

van ½ jaar, en na een 3e verlenging volgt óf een actief lidmaatschap óf stopt het clublidmaatschap.  
Vóór het einde van elke termijn van inactief lidmaatschap ontvangt betrokkene een herinnering. 

4) Besluit: Het bestuur van golfclub De Schoot beslist samen met de exploitant van Golf & Country 
Course Sint-Oedenrode over de toekenning van elk inactief lidmaatschap. 

5) Club rechten: Tijdens het inactief lidmaatschap mag betrokkene niet deelnemen aan clubwedstrijden, 
kan geen zitting hebben in bestuur of commissie van de club, en heeft geen stemrecht. 

6) Baan rechten: Tijdens het inactief lidmaatschap heeft betrokkene geen speelrecht op de faciliteiten 
van Golfbaan De Schoot. Betrokkene mag tijdens het inactief lidmaatschap eventueel wel gebruik 
maken van de baan en de oefenfaciliteiten tegen betaling van het normale tarief. Echter tijdens een 
termijn van inactief lidmaatschap mag betrokkene maximaal 4 keer een baanronde spelen.   

7) Contributie en Speelrecht: Over elke termijn van inactief lidmaatschap is 25% van de jaarlijkse 
clubcontributie en 0% speelrecht verschuldigd. In de jaar-nota (dec) wordt maximaal de termijn van de 
a.s. eerste jaarhelft (jan t/m juni) vóóraf verrekend. Reeds betaalde contributie en speelrecht over de 
termijn van de tweede jaarhelft wordt áchteraf in de eerstvolgende jaar-nota verrekend .  

8) Beëindiging: Bij een eventuele tussentijdse beëindiging van een inactief lidmaatschap is een normale 
clubcontributie en speelrecht verschuldigd over de héle betreffende termijn.  
Bij beëindiging van het clublidmaatschap aansluitend aan het inactief lidmaatschap wordt een 
eventueel te veel vooruitbetaalde contributie en speelrecht gerestitueerd. 

9) Overtreding: Bij overtreding van deze regels van het inactief lidmaatschap wordt het clublidmaatschap 
en het speelrecht zonder restitutie per direct beëindigd.  
 

 
Voor akkoord d.d………………………………….. :  
 
Handtekening   Handtekening    Handtekening 
Speler/Speelster  Directie GCC Sint-Oedenrode  Bestuur GC De Schoot 


