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Dit document verzamelt alle mogelijke informatie en procedures
rond het lidmaatschap op Rinkven International Golf Club.
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2. Overzicht ledenstatuten
2.1.

Algemeen

Het lidmaatschap op Rinkven loopt van 1 januari tot en met 31 december. In art. 8 van de statuten van Rinkven wordt een opsplitsing gemaakt tussen werkelijke leden
en toegetreden leden. Het totale aantal voltijdse leden, bedrijfsleden en weekleden boven de 12 jaar is beperkt tot 1.500. Onderstaande tabel geeft een volledig
overzicht van de rechten en plichten van deze statuten.
•
•

Werkelijke leden zijn de voltijdse leden (full members), de weekleden (week members) en de leden met vakantie (members on vacation); voor zover zij de leeftijd van
18 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarin het lid 18 jaar wordt.
Toegetreden leden zijn de bezoekende leden (visiting members), de bedrijfsleden (corporate members) alsook de voltijdse leden (full members) en leden met vakantie
(members on vacation) jonger dan 18 jaar.

Lidmaatsch
ap

Type
lid

Cer-tificaat

Inkom
-geld

Mogelijk
als
nieuw lid

Mogelijk
als
bestaand lid

Mogelijk
als lid van
andere club

Mogelijk
na Start
To Golf

Fede
Duur
Lid-maatschap ratiekaart

Speelrecht
Practice

Speel-recht
Terrein

Wedstr
ijddeelna
me

Recht om
uit te
nodigen

Ledentelling

Peters
nodig?

Publicatie
website

Aanwervingsgesprek

TariefKorting

Barbijdrage

-86 %

Nee

-77 %

Nee

Full Member

Toegetreden

T.e.m. 17 j.

Ts 18 en 24 j.
Ts 25 en 27 j.
Ts 28 en 30 j.
Ts 31 en 33 j.
Ts 34 en 36 j.
Ts 37 en 39 j.
> 39 j.
FM Partner

Werkelij
k
Werkelij
k
Werkelij
k
Werkelij
k
Werkelij
k
Werkelij
k
Werkelij
k
Werkelij
k

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 18 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

17 j.
of ouder

Ja

Nee

Enkel voor
niet-prio:
gesprek
met
ouders

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 25 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 28 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-65 %

vanaf
26 j.

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 31 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-53 %

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 34 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-42 %

Ja

ja op 36
j.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 37 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-30 %

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tot 40 j.

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-18 %

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Onbeperkt

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

0%

Ja

A

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-25 %

Ja

A

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja op 36
j.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Zolang partner
FM is

Ja op
36j.

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Onbeperkt

Week Member
Week
Member
WM Partner

Werkelijk
Indien
>18j.

-29 %
Buiten weekends en feestdagen

Ja
-33 %

Lidmaatschap

Type
lid

Certificaat

Inkom
-geld

Mogelijk
als
nieuw lid

Mogelijk
als
bestaand lid

Nee

Ja

Mogelijk
als lid van
andere club

Mogelijk
na Start
To Golf

Duur
lidmaatschap

Fede
ratiekaart

Speelrecht
Practice

Nee

Max 3 jaar

A

Ja

Speel-recht
Terrein

Wedstr
ijddeelna
me

Recht om
uit te
nodigen

Ledentelling

Peters
nodig?

Publicatie op
website

Aanwervingsgesprek

TariefKorting

Barbijdrage

Nee

Enkel in
clubhouse

Nee

Nee

Nee

Nee

-84 %

Ja

Nee

Enkel in
clubhouse

Nee

Nee

Nee

Nee

-65 %

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

Ja

x2

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

-83%

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

-70 %

Ja

Member on Vacation
Member on
Vacation
t.e.m. 36 j.

Werkelijk

Ja, op
36 j.

Nee

Member on
Vacation >36
j.

Werkelijk

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Max 3 jaar

A

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Onbeperkt

A

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Onbeperkt

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Onbeperkt

C

Ja

Mits betaling
GF

Nee

Toegetreden

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Onbeperkt

C

Ja

Mits betaling
GF of credit*

Nee

Enkel in
clubhouse

Nee

Ja

Ja

Ja

-50%

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Start
-pas

Nee

Nee

Einde van
het jaar
In functie v.
startdatum

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Mits betaling
GF of credit*

Corporate Member
Toegetreden

Corporate
Member

Visiting Member
Toegetreden
Toegetreden

Clubhuis
Practice
Terrein

Enkel in
clubhouse
Enkel in
clubhouse

Start To Golf
Juniors
Volwassenen

Ja
Ja

Indien baantoelating +
betaling full
greenfee

* Een credit staat gelijk aan 9 holes en wordt door de club opgeladen op de federatiekaart. Credits kunnen niet gebruikt worden tijdens weekends en feestdagen.
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2.2.

Full Member

Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club en haar golffaciliteiten (practice en golfterrein). Zij
mogen gasten uitnodigen in het clubhuis en op het golfterrein (mits het respecteren van het greenfee
reglement). Het lidgeld verschilt in functie van de leeftijd1 van het lid.
Gehuwde of samenwonende koppels, beiden Full Member, genieten van een korting (via het statuut van Full
Member Partner).
Ereleden hebben alle rechten van een Full Member. Zij worden benoemd door het bestuursorgaan die
tevens hun lidgeld bepaalt.
Full Members vanaf 18 jaar hebben als werkelijke leden stemrecht op de algemene vergadering en inzage in
de financiële resultaten.
Full Members krijgen een federatiekaart van het type A.

2.3.

Week Member

Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club maar enkel op weekdagen vrije toegang tot de
golffaciliteiten (practice en golfterrein). Op zater-, zon- en feestdagen kunnen zij gebruik maken van de
practice en het golfterrein mits betaling van respectievelijk een practice fee of een greenfee. Zij mogen
steeds gasten uitnodigen in het clubhuis en op weekdagen ook op het golfterrein (mits het respecteren van
het greenfee reglement).
Dit statuut is niet meer mogelijk voor nieuwe, noch bestaande leden met een ander statuut.
Week Members vanaf 18 jaar hebben als werkelijke leden stemrecht op de algemene vergadering en inzage
in de financiële resultaten.
Week Members krijgen een federatiekaart van het type A.

2.4.

Member On Vacation

Dit statuut is enkel mogelijk voor bestaande leden die een rustpauze willen inbouwen.
Dit type lidmaatschap kan maximum 3 jaar aangehouden worden.
Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club en de oefenfaciliteiten, maar kunnen enkel gebruik
maken van het golfterrein mits betaling van een full greenfee, al dan niet via de 10 greenfee credits voor 9
holes die zij hiervoor ter beschikking krijgen. Zij mogen gasten uitnodigen in het clubhuis maar niet op het
golfterrein.
Members on Vacation kunnen niet spelen aan invitatietarief, noch deelnemen aan wedstrijden.
Members on vacation vanaf 18 jaar hebben als werkelijke leden stemrecht op de algemene vergadering en
inzage in de financiële resultaten.
Members on Vacation krijgen een federatiekaart van het type A.

1

Bij facturatie wordt de leeftijd genomen die men dat jaar bereikt (onafhankelijk van exacte dag waarop). Zo wordt iemand geboren in 1982 als 40jarige beschouwd bij facturatie in 2022.

2.5.

Visiting Member
Algemeen

Dit statuut is mogelijk voor zowel bestaande leden als nieuwe leden en leden van andere golfclubs.
Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club en mogen gasten uitnodigen in het clubhuis. Zij kunnen
niet spelen aan invitatietarief, noch deelnemen aan wedstrijden.
Visiting Members hebben enerzijds geen verplichting tot betaling van certificaat noch inkomgeld maar zijn
anderzijds toegetreden leden zonder stemrecht.
Visiting Members die Full Member wensen te worden, dienen de volledige aanwervingsprocedure te
doorlopen behalve wanneer zij deze reeds eerder doorlopen hebben.
Visiting Members Terrein worden geplafonneerd op een maximum van 135.
Visiting Members Practice worden geplafonneerd op een maximum van 25.

Visiting Member Clubhuis
Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club en kunnen geen gebruik maken van de golffaciliteiten
(practice en golfterrein) omdat zij niet over een federatiekaart beschikken. Zij kunnen wel deelnemen aan
bridgeactiviteiten of andere activiteiten die in het clubhuis georganiseerd worden.

Visiting Member Practice
Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club en de oefenfaciliteiten, maar kunnen enkel gebruik
maken van het golfterrein mits betaling van een full greenfee.
Visiting Members Practice krijgen een federatiekaart van het type C.

Visiting Member Terrein
Deze leden hebben te allen tijde toegang tot de club en de oefenfaciliteiten, maar kunnen enkel gebruik
maken van het golfterrein mits betaling van een full greenfee, al dan niet via de 20 greenfee credits2 voor 9
holes die zij hiervoor ter beschikking krijgen. Gebruik van greenfee credits kan enkel op een weekdag. Op
officiële feestdagen of in het weekend betaalt men de volledige greenfee.
Visiting Members kunnen niet deelnemen aan wedstrijden.
Visiting Members Terrein krijgen een federatiekaart van het type C.

2

Een credit staat gelijk aan 9 holes en wordt door de club opgeladen op de federatiekaart.
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2.6.

Corporate Member

Een Corporate Membership of bedrijfslidmaatschap wordt contractueel vastgelegd met een bedrijf en laat
toe om maximaal 5 personen te allen tijde toegang te geven tot de club en haar golffaciliteiten (practice en
golfterrein). Op het stemrecht na hebben zij dezelfde rechten als een Full Member.
Het jaarlijkse tarief per persoon als Corporate Member bedraagt tweemaal het full member lidgeld > 39 jaar.
De kandidaten die wensen te spelen onder een bedrijfslidmaatschap doorlopen een versnelde
aanwervingsprocedure waarbij zij voorrang krijgen op de wachtlijst. De rest van de aanwervings-procedure
(publicatie naam en foto op website en gesprek met ledencomité) blijft echter wel van kracht. Daarenboven
hebben zij geen verplichting tot betaling van certificaat noch inkomgeld.
Bij beëindiging van het bedrijfslidmaatschap kan men ten persoonlijke titel naar een ander statuut
overschakelen via een verkorte aanwervingsprocedure waarbij zowel de publicatie van naam en foto op de
website van Rinkven als het gesprek met het ledencomité vervalt. Er dient dan wel inkomgeld en certificaat
overeenkomstig statuten en RIO betaald te worden. Deze aanvragers krijgen prioriteit.
Het Corporate Member lidmaatschap dient een minimale duurtijd van 2 jaar te hebben om over te gaan naar
het full membership of visiting membership.

2.7.

Start To Golf

‘Start To Golf’ is een kennismakingspakket dat regelmatig georganiseerd wordt.
Start To Golf laat de deelnemers toe om na te gaan of de golfsport haar of hem ligt zonder te hoeven
investeren in een lidmaatschap of in golfmateriaal.
Elke Start To Golfer ontvangt een Startpas, die geldig is tot 31 december.

Start To Golf voor volwassenen
Het pakket Start To Golf voor volwassenen houdt in:
➢

15 golflessen:
o

12 lessen van 1,5 uur in groepen van 4 tot 6 personen

o

1 les van 2 uur theorie

o

1 les theoretisch examen

o

1 baanles van 2 uur

➢ Doel: de lessenreeks af te sluiten met een praktische proef; GVB (golfvaardigheids-bewijs) laten behalen
binnen de cursustijd
➢ Gratis gebruik van golftas met clubs;
➢ Vrije toegang tot de club (bar/restaurant, kleedkamers, sanitair en shop) en de oefenfaciliteiten;
➢ Kunnen enkel gebruik maken van het golfterrein mits te voldoen aan de voorwaarden voor
baantoelating3 en betaling van een full greenfee (tenzij tijdens voorziene lessen op het golfterrein).

3

cf. handicapreglement
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2.8.2 Start To Golf voor junioren (t/m 18 jaar)
Het pakket Start To Golf voor junioren houdt in:
➢ Opname in de Jeugdwerking; de head pro bepaalt de groepsindeling.
➢ Jongeren krijgen 1 x per week les in een afzonderlijke groep zonder fysieke training.
➢ Er worden voor junioren afzonderlijke golfregellessen georganiseerd;
➢ Gratis gebruik van golftas met clubs;
➢ Vrije toegang tot de club (bar/restaurant, kleedkamers, sanitair en shop) en de oefenfaciliteiten;
➢ Kunnen enkel gebruik maken van het golfterrein mits te voldoen aan de voorwaarden voor
baantoelating2 en betaling van een full greenfee (tenzij tijdens voorziene lessen op het golfterrein).

2.8.3 Belangrijke aandachtspunten voor deelnemers Start To Golf
✓ Volwassenen en kinderen die nooit eerder een federatiekaart gehad hebben, ontvangen van de club
een Startpas die slechts 1 maal uitgereikt kan worden. Andere deelnemers ontvangen federatiekaart
van het type C. De Startpas is clubgebonden. De prijs van deze federatiekaarten is inbegrepen in de
kostprijs van Start To Golf.
✓ Aan het pakket Start To Golf kan slechts 1 maal deelgenomen worden.
✓ Naast het lessenpakket van Start To Golf organiseren de pro’s van Rinkven vervolg-pakketten waarop
iedereen kan inschrijven.
✓ Golfmateriaal: golftas met clubs:
-

Beschikt de deelnemer over eigen golfmateriaal, dient men een speciaal golftas-label af te
halen aan de balie en dit label zichtbaar aan de golftas te bevestigen.

-

Beschikt een deelnemer niet over een eigen golftas , kan men een golftas ontlenen bij de
caddymasters; in het registratieboek wordt de naam genoteerd, alsook het startuur en uur
van beëindiging.

-

Het ontleende golfmateriaal dient steeds voor sluitingsuur in het caddyhouse teruggebracht
te worden. Per seizoen gelden andere sluitingsuren; consulteer hiervoor onze website.
Deelnemers aan de golfles van Start To Golf hebben steeds voorrang bij het ontlenen van
een golftas.
Ontleende golftassen mogen alleen op de oefenfaciliteiten gebruikt worden, niet op de
golfbaan (tenzij in het kader van de golfles).

-

✓ Deelnemers dienen de etiquette en kledijvoorschriften die van toepassing zijn op Rinkven en
gedefinieerd zijn in het ‘Sport- en wedstrijdreglement’ te respecteren.4

4

De volledige versie van de etiquette voorschriften qua kledij en gedrag kan geconsulteerd worden op onze website
https://www.rinkven.be/nl/leden/190/reglementen/.
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Start to Golf-deelnemers kunnen, wanneer er een wachtlijst in voege is, toetreden tot het Visiting Member
statuut indien er plaatsen beschikbaar zijn.
Tijdens het eerste jaar op Rinkven zijn geen peters/meters nodig indien men opteert voor het Start To Golfpakket (vervanging van het vroegere stagiaire-programma); indien ze daarna lid wensen te worden, zijn wel
peters nodig. Leden van het jeugdcomité kunnen optreden als peter/meter voor een kandidaat-junior lid.

2.8.

Artisans

Dit statuut is enkel beschikbaar voor de medewerkers van Rinkven zelf.

2.9.

Head Pro en Pro’s

De head pro en alle andere pro’s die op Rinkven werkzaam zijn, hebben te allen tijde toegang tot de club en
haar golffaciliteiten.
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3.

Plichten leden

Alle leden dienen tijdig te voldoen aan de op dat moment geldende financiële verplichtingen voor het
geopteerde ledenstatuut:
-

Eenmalig: certificaat(recht) en inkomgeld

-

Jaarlijks: lidgeld, barbijdrage en federale bijdragen (GOLF VLAANDEREN & KBGF);

Het niet tijdig betalen van de eenmalige en/of jaarlijkse bijdragen betekent dat het lidmaatschap van de
betrokkene onmiddellijk beëindigd wordt en deze bijgevolg alle speelrechten en eventuele andere rechten
verliest.
Naast de financiële verplichtingen dienen de leden ook volgende verplichtingen na te leven:
-

Actief engagement in en voor de club;

-

Naleven van statuten, Reglement van Inwendige Orde, Sport- en wedstrijdreglement en andere
reglementen van de club (zie Punt 3.9).

3.1.

Certificaat en certificaatrecht

Een certificaat betreft een titel op naam die een aanbrengst in het eigen vermogen van de vereniging
vertegenwoordigt, waarvan het bezit geldt als voorwaarde voor het verwerven of behouden van
lidmaatschap en die onder bepaalde modaliteiten, zoals vastgelegd in het reglement van inwendige orde,
kan worden overgedragen.
Het bestuursorgaan kan beslissen certificaatrechten uit te geven. Deze certificaatrechten houden het recht
in om een certificaat te verwerven van zodra een certificaat opnieuw beschikbaar is. De regels m.b.t.
overdracht en terugbetaling van certificaatrechten worden in het Reglement van Inwendige Orde bepaald.

Modaliteiten
Ieder voltijds of weeklid dient vanaf de leeftijd van 36 jaar te beschikken over een certificaat of certificaatrecht.
Men wordt geacht de leeftijd van 36 jaar te hebben bereikt op 1 januari van het jaar waarin het lid 36 jaar
wordt.
Zowel het certificaat als het certificaatrecht staan op voet van gelijkheid en kennen dezelfde rechten en
verplichtingen.
Het aantal certificaten en certificaatrechten wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De vereniging houdt
op haar zetel een al dan niet elektronisch register bij van de genummerde certificaten en certificaatrechten.
Een certificaat of certificaatrecht is overdraagbaar aan leden of kandidaat leden onder voorwaarde van
goedkeuring van de overdracht door het bestuursorgaan. Onder geen beding kan de vereniging gehouden
worden zelf het aangeboden certificaat of certificaatrecht aan te kopen.

In geval van overdracht is de overnemer gehouden het certificaat te verwerven aan het op dat moment
geldende tarief, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan. Het bedrag betaalbaar aan de overdrager is gelijk
aan de toenmalige door hem aan de vereniging betaalde bijdrage, zoals ingeschreven in het register. Het is
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het bestuursorgaan toegelaten om een uitzondering vast te leggen in geval van een overdracht aan een
familielid in rechte lijn, of aan een echtgeno(o)t(e) of wettelijk/feitelijk samenwonende partner.
Leden die gedurende drie jaar geen lidmaatschapsbijdrage hebben betaald en die hun certificaat of
certificaatrecht niet ter overdracht aan de vereniging hebben aangeboden, zullen hun desbetreffende
certificaat of certificaatrecht verliezen op 31 maart van het jaar volgend op het derde jaar waarin geen bijdrage
werd betaald, conform de procedure zoals vastgelegd door het bestuursorgaan in het RIO van 09/05/2016.
Deze maatregel treedt in voege vanaf 31 maart 2016. Certificaten kunnen dus ten vroegste vervallen vanaf 31
maart 2019. In dergelijk geval zal het certificaat of certificaatrecht van rechtswege ophouden te bestaan en
heeft de houder geen recht meer op de door hem toenmalig betaalde bijdrage voor het certificaat of
certificaatrecht.
Bij een overdracht aan een familielid in rechte lijn of aan een echtgeno(o)t(e) of wettelijk/feitelijk
samenwonende partner voor 31 maart van het jaar volgend op het derde jaar waarin geen bijdrage werd
betaald, begint bovenvermelde termijn van drie jaar opnieuw te lopen vanaf het ogenblik van overdracht.
Deze termijn kan herhaald worden voor een nieuwe periode van 3 jaar wanneer het kandidaat lid geen
mogelijkheid heeft gekregen om lid te worden. Het certificaat kan ook worden overgedragen in rechte lijn aan
een lid dat nog niet certificaat plichtig is. (bv. vader aan zoon van 25)

3.2.

Inkomgeld

Alle nieuwe leden dienen vanaf het jaar waarin ze 18 jaar worden, inkomgeld te betalen in functie van de
leeftijd die men bereikt in het jaar van toetreding. De tarieven worden jaarlijks vastgelegd door het
bestuursorgaan waarbij de wijziging zich gewoonlijk beperkt tot indexatie5.
De momenteel geldende tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst (zie bijlage).
Bij elke onderbreking van het lidmaatschap dient dit inkomgeld bij terugkeer opnieuw betaald te worden.
Het inkomgeld is tevens niet terug vorderbaar.

3.3.

Lidgeld

Alle leden dienen jaarlijks hun lidgeld te betalen. De kostprijs hiervan is bepaald in functie van lidmaatschap
en leeftijd. De tarieven worden jaarlijks vastgelegd door het bestuursorgaan waarbij de wijziging zich
gewoonlijk beperkt tot indexatie.
De momenteel geldende tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst in bijlage.

3.4.

Barbijdrage

Alle leden kunnen gevraagd worden vanaf het jaar waarin ze 26 jaar worden een barbijdrage ter waarde van
124 euro te betalen. Deze bijdrage wordt na betaling doorgestort naar hun barrekening bij de uitbater van de
bar en het restaurant om te verbruiken vóór het einde van het kalenderjaar.
Indien men meer verbruikt dan deze barbijdrage, regelt men de verdere betalingen direct met de uitbater.
Verbruikt men minder wordt het niet verbruikte gedeelte van dit bedrag op 31 december naar Rinkven
doorgestort.
5

Gezondheidsindex van augustus voorafgaand aan jaar van facturatie
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3.5.

Federale bijdragen

Alle leden met als homeclub Rinkven dienen jaarlijks hun federale bijdragen via Rinkven te betalen. Dit
betreft de kosten voor de verplichte aansluiting bij de Koninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF) en de
Vlaamse Vereniging voor Golf (GOLF VLAANDEREN).
Na betaling ontvangen de leden een federatiekaart die recht geeft op verzekering via de golfpolis van GOLF
VLAANDEREN, deelname aan nationale en regionale wedstrijden en diverse kortingen. Een duplicaat van de
federatiekaart kan mits betaling van 20 euro aangevraagd worden door de club.

3.6.

Gespreide betaling van het inkomgeld en certificaat(recht)

Voor de éénmalige financiële verplichting van zowel het inkomgeld als het certificaatrecht bestaat de
mogelijkheid tot gespreide betaling over een periode van tien opeenvolgende jaren.
De jaarlijkse afbetaling van het inkomgeld bedraagt 12% van het in het jaar van toetreding van toepassing
zijnde inkomgeld. Het is mogelijk om het saldo van het resterende bedrag van het inkomgeld vervroegd te
betalen. Het netto saldo van het inkomgeld (1/10de van het inkomgeld vermenigvuldigd met het aantal
openstaande jaren) wordt dan vermeerderd met 2% ten titel van stopzettingskost.
Wie gebruik maakt van het systeem van gespreide betaling van het inkomgeld en binnen de
afbetalingsperiode van statuut verandert waarbij geen inkomgeld vereist is of zijn/haar lidmaatschap
beëindigt, blijft evenwel het saldo verschuldigd.
Het bedrag waarop de afbetaling van het certificaat(recht) wordt berekend, is de waarde van het certificaat
in het jaar van aanschaf X 1.4. De jaarlijkse afbetaling van het certificaat(recht) bedraagt 1/10de van dit
bedrag.
Het certificaat(recht) is slechts verworven en wordt pas geregistreerd na betaling van het volledige bedrag.
Het is mogelijk om het saldo van het resterende bedrag van het certificaat-recht vervroegd te betalen op
basis van het oorspronkelijk geldend tarief vermenigvuldigd met het aantal openstaande jaren.
Wie gebruik maakt van het systeem van gespreide betaling van het certificaat(recht) en binnen de
afbetalingsperiode van statuut verandert waarbij geen certificaat vereist is of zijn/haar lidmaatschap
beëindigt, blijft evenwel het saldo verschuldigd. Na de saldobetaling kan het uittredend lid zijn
certificaat(recht) overdragen conform de regels bepaald in het Reglement van Inwendige Orde. Wanneer het
volledige bedrag niet betaald wordt, kunnen eerder gedane betalingen niet gerecupereerd worden.

3.7.

Vooruitbetaalde lidgelden

Om belangrijke investeringen te financieren, heeft Rinkven in het verleden reeds driemaal een
vooruitbetaling van lidgelden georganiseerd. De leden die hierop intekenden, zijn gedurende de looptijd van
de vooruitbetaling vrijgesteld van de betaling van hun jaarlijks lidgeld. Dit betekent een aanzienlijke korting
op het totaal te betalen lidgeld over die periode.
Wat betreft de vooruitbetalingen van een lidmaatschap tot en met 2012 en 2022 uitgegeven in
respectievelijk 1998 en 1993 en 1994 en de vooruitbetaling van één of meerdere tienden van een
lidmaatschap tot en met 2022 uitgegeven in 1993 kunnen deze aan Rinkven aangeboden worden in ruil voor
80% van de resterende (proportionele) waarde.
Bij de vooruitbetalingen tot en met 2028 uitgegeven in 2009, 2010 en 2011 en ingeschreven in het register
van vooruitbetaalde lidgelden is de mogelijkheid tot terugkoop door Rinkven ook voorzien. Deze
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vooruitbetalingen kunnen tevens overgedragen worden aan andere leden mits registratie in het register van
vooruitbetaalde lidgelden (conform de modaliteiten vastgelegd in het attest van vooruitbetaling).

3.8.

Respect voor reglementen

Naast de financiële verplichtingen dienen de leden ook de bepalingen van de statuten, het Reglement van
Inwendige Orde, Sport – en wedstrijdreglement en alle andere reglementen na te leven.
Deze reglementen vindt u op onze website.

3.9.

Personalia

Elke verandering van personalia (gezinssamenstelling, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, enz.) dient zo
snel mogelijk schriftelijk gemeld te worden aan Rinkven. Dit kan per e-mail naar leden@rinkven.be of per
brief.

3.10. Rinkvenleden en hun genodigden
Het Rinkvenlid is verantwoordelijk voor zijn of haar genodigden o.a. voor onmiddellijke aanmelding aan de
balie en betaling van de greenfee, het wegwijs maken in de club, het informeren over de reglementen en
etiquette op Rinkven, het afrekenen van bestellingen bij de bar en het restaurant, de uitrijmogelijkheden,
enz.
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4.

Optionele diensten

4.1.

Locker

U heeft de mogelijkheid om persoonlijke zaken te stockeren in een afsluitbare “locker” in de dames- en
heren kleedkamers.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, bestaat de kans dat deze dienst niet meer beschikbaar is. In dat geval
wordt uw aanvraag opgenomen op een wachtlijst op basis van de datum van aanvraag en zullen wij contact
met u opnemen van zodra een plaats beschikbaar is. Bij verlies van sleutel wordt een nieuw slot geplaatst en
zal er een kost van 50 euro worden aangerekend.

4.2.

Stalling golftas, manuele/elektrische trolley, buggy, monoseat en scooter

U heeft de mogelijkheid om uw golftas, manuele/elektrische trolley of buggy / monoseat te laten stockeren
in het caddyhouse. Voor de gevraagde vergoeding wordt uw materieel bij aankomst klaargezet, worden uw
clubs gereinigd na het spelen en wordt het materieel gestockeerd in een afgesloten en gedroogde ruimte.
De gestockeerde golftassen zijn tegen brand verzekerd voor een waarde van 2.500 euro per golftas. Ook de
buggies en trolleys zijn verzekerd.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, bestaat de kans dat deze dienst niet meer beschikbaar is. In dat geval
wordt uw aanvraag opgenomen op een wachtlijst op basis van datum van aanvraag en leeftijd. Wij zullen
contact met u opnemen van zodra een plaats beschikbaar is.

4.3.

Huur elektrische trolleys en buggies

U heeft de mogelijkheid om elektrische trolleys en buggies te huren. Indien u een jaarabonnement neemt,
zullen deze mits tijdige reservatie bij aankomst voor u ter beschikking staan.

4.4.

Jeugdwerking

Binnen de jeugdwerking voorzien we een hele reeks aan activiteiten zoals de jeugdopleiding, stages,
ontmoetingen met andere clubs, enz.
Voor alle details betreffende de Jeugdwerking verwijzen we graag naar onze website, onder de rubriek:
Jeugd.

4.5.

Seniorenwerking

Naast de verschillende gewone activiteiten binnen de seniorenafdeling (wedstrijden, ontmoetingen, ...) is er
ook de vrijblijvende “Socio” bijdrage. Dit bekostigt een extra pakket diensten (diners, busreizen etc.) aan
voordelige voorwaarden voor de senioren.
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5.

Aanwervingsprocedure nieuwe leden

5.1.

Algemeen

Elk lid krijgt jaarlijks rond 1 oktober een pro forma-overzicht (uittreksel) met de post die de club in het
volgende jaar zal aanrekenen. Wenst een lid hieraan iets te wijzigen, dient hij/zij dit voor 1 november steeds
schriftelijk aan de club te melden (per brief, e-mail).
Deze procedure vormt niet alleen de basis voor de facturatie maar laat ook toe te bepalen hoeveel nieuwe
Full Members van 18 jaar of ouder aangeworven kunnen worden. Het spreekt voor zich dat bestaande leden
(jongeren die 18 jaar worden, Members on Vacation, Visiting Members of bedrijfsleden) bij de aanwerving
voorrang krijgen. Deze worden samen met de kandidaat-leden op een eventuele wachtlijst opgenomen.
Jaarlijks voor de start van het seizoen (d.w.z. voor 1 januari) worden nieuwe leden aangeworven op basis van
de ingediende dossiers vóór 31 oktober. Indien niet alle plaatsen opgevuld zijn op 1 januari, kunnen extra
leden aangeworven worden in de loop van het seizoen.
Voor nieuwe volwaardige leden die toetreden in de loop van het seizoen verloopt de facturatie als volgt:
➢ Nieuwe jeugdleden t.e.m. 17 j. kunnen het ganse jaar toetreden. Vanaf 01/07 betalen jeugdleden die
Rinkven als home club verkiezen slechts 75% van het lidgeld.
➢ Nieuwe leden vanaf 18 j. genieten een korting van 25% op het jaarlijks lidgeld wanneer zij lid worden
tussen 01/04 en 30/06. Vanaf 01/07 betaalt men slechts 50% van het jaarlijkse lidgeld. Na 30/09 is er
een ledenstop voor nieuwe leden vanaf 18 j.

5.2.

Procedure nieuwe leden

Om lid te worden van Rinkven dient volgende procedure doorlopen te worden.

Het dossier voor aanvraag lidmaatschap opmaken en indienen:

-

Inschrijvingsformulier ondertekend door het kandidaat lid samen met de twee
peters/meters (zie inschrijvingsformulier als bijlage);
Registratieformulier voor facturatie (zie bijlage);
Ondertekende charters van de peters/meters (zie 2x charter van de peter/meter als
bijlage);
Aanbevelingsbrief van één van de peters/meters;
Een kennismakingsgesprek met het ledencomité;
Recente en duidelijke digitale pasfoto6 van kandidaat-lid en peter/meter.

6

Deze foto zal gebruikt worden om uw kandidatuur aan de leden bekend te maken en bij aanvaarding in onze ledendatabase op te
nemen.

Referentiedocument Leden 01.01.2022

16

Enkel indien het dossier voor lidmaatschap volledig is, wordt het kandidaat- lid ingeschreven op de wachtlijst
(zie verder) en worden namen en foto’s van peters/meters en van de kandidaat-leden gedurende minstens
één maand gepubliceerd op een voor de leden beveiligd gedeelte van de Rinkven website.

Leden kunnen eventueel schriftelijk bezwaar aantekenen via de clubmanager binnen een periode van 1
maand vanaf de publicatie van de gegevens, met vermelding van de motivatie van hun bezwaar. Om een
maximale discretie en confidentialiteit te garanderen, worden enkel bezwaren behandeld die schriftelijk ter
attentie van de clubmanager verstuurd worden. Dit bezwaar zal door het ledencomité onderzocht worden en
eventueel verder besproken worden tijdens het gesprek met het kandidaat lid en één van de peters.
In elk geval zal de beslissingsbevoegdheid over de aanvaarding steeds bij het bestuursorgaan blijven. Het
bestuursorgaan staat borg dat alle ontvangen informatie in alle discretie en confidentialiteit behandeld
wordt.

Belangrijk: pas wanneer een dossier alle eerder vermelde elementen bevat, zal het bestuursorgaan het
dossier in overweging nemen.

Kandidaat-leden worden na de publicatie van hun gegevens op de website uitgenodigd voor een gesprek met
het ledencomité; kandidaat-leden jonger dan 18 jaar dienen vergezeld te worden van één van de ouders.
Voldoen aan de financiële verplichtingen (zie plichten leden).

Goedkeuring van lidmaatschap door het bestuursorgaan;

Het lidmaatschap zal pas definitief aanvang nemen op 1 januari of na volledige vereffening van alle financiële
verplichtingen indien deze tegen 1 januari nog niet voldaan zijn. Indien alle financiële verplichtingen niet
voldaan zijn binnen 3 maanden na goedkeuring van het lidmaatschap door het bestuursorgaan, vervalt deze
goedkeuring. Indien de betrokken persoon nalaat Rinkven tijdig te verwittigen om hun toetreding uit te
stellen, zal een nieuwe kandidatuur van de persoon in kwestie niet meer in overweging genomen worden.
Kandidaat-leden die door het ledencomité en het bestuursorgaan aanvaard werden om tot de club toe te
treden en die beslissen om welke reden ook, hun toetreding uit te stellen, kunnen dit doen voor maximum
1 jaar.
Rinkven biedt nieuwe leden de mogelijkheid aan om vervroegd gebruik te maken van de golffaciliteiten. Per
extra maand voorafgaand aan de startdatum van het lidmaatschap (1 januari) zal 1/12de van het lidgeld
gefactureerd worden via de eerste factuur. Pas na de volledige vereffening van deze factuur kan gebruik
gemaakt worden van de golffaciliteiten.
Voor kandidaten jonger dan 18 jaar vervalt de publicatie van de naam en foto op de website. Het gesprek van
het ledencomité met de ouders blijft behouden voor jongeren waarvan de ouders geen lid zijn.
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5.3.

Peterschap/Meterschap

Voor nieuwe leden werken we met twee “peters/meters”, om hen te begeleiden tijdens hun eerste stappen
op Rinkven.
De peters/meters hebben een ‘morele’ verantwoordelijkheid voor hun kandidaten. Dit wil zeggen dat ze de
kandidaat voldoende dienen te kennen om hem/haar in eer en geweten te kunnen introduceren als nieuw lid
van de club.

Om de betrokkenheid van de peters/meters vast te leggen, dienen zij het “charter van de peter/meter” te
ondertekenen en na te leven.

Dit charter omvat volgende verplichtingen voor de peter/meter:
•
•
•
•
•
•
•
•

de peter/meter is Full Member of Week Member van Rinkven;
de peter/meter is minstens drie jaar lid van Rinkven;
de peter/meter is minstens 21 jaar oud;
de peter/meter heeft handicap 36 of lager;
leden van het bestuursorgaan kunnen geen peter/meterschap vervullen tijdens hun
mandaat;
de peter/meter bevestigt de kandidaat voldoende te kennen om de kandidatuur te
ondersteunen;
de peter/meter is bereid om de kandidaat te begeleiden tijdens de eerste stappen op
Rinkven;
indien de kandidaat een terrein- of clubschorsing van meer dan één maand oploopt tijdens
de eerste vijf jaar van het lidmaatschap, kan de peter/meter gedurende twee
daaropvolgende jaren geen kandidaten meer voordragen;
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5.4.

Wachtlijst

Na ontvangst van uw (volledig) inschrijvingsdossier wordt u op de wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt
qua volgorde als volgt behandeld:
1. Bestaande leden die 18 jaar worden;
2. Bestaande leden7 die overstappen van een niet-spelend statuut (Member on Vacation & Visiting
Member) of Corporate Membership (CM) naar het statuut van Full Member (volgens datum van aanvraag);
Werkelijke leden (MOV) hebben voorrang op toegetreden leden (CM en VM); Corporate Members dienen
minimaal 2 jaar het statuut van Corporate Member te hebben gehad om Full Member te worden.
3. Kandidaat Corporate Member;
4. Prioriteiten (maximum 5 per jaar) voorgedragen door het bestuursorgaan omwille van commerciële,
sportieve of strategische overwegingen;
5. Toegetreden leden VMT of VMP en kandidaat-leden met Prioriteit A. Rangschikking gebeurt op basis van
aanvraagdatum.
6. Toegetreden leden van de categorieën VMT en VMP met prioriteit B en C. De rangschikking gebeurt op
basis van prioriteit B en C en vervolgens op basis van de aanvraagdatum. Voor deze categorie geldt de regel
dat zij 80% van de vacante plaatsen kunnen innemen (FIFO principe).
7. Kandidaat-leden die niet zijn toegetreden tot de categorie van VMT en VMP met prioriteit B en C. De
rangschikking gebeurt op basis van prioriteit B en C en vervolgens op basis van de aanvraagdatum. Zij kunnen
slechts 20% van de vacante plaatsen innemen.
Prioriteit A: Familie in 1ste graad: kinderen, ouders en partners (gehuwd of samenwonend) van bestaande
leden. Samenwonende moeten hetzelfde domicilie hebben. (volgens datum van aanvraag);
Prioriteit B: Familie vanaf 2de graad zoals grootouders, broers, zussen, kleinkinderen, neven, nichten, ooms,
tantes van bestaande leden (volgens datum van aanvraag);

Prioriteit C: Personen zonder familieband met een bestaand lid (volgens datum van aanvraag);

Kandidaat-leden op de wachtlijst die reeds zijn toegetreden tot de categorie VMT of VMP kunnen 1 maal op
wacht gezet worden met behoud van hun positie op de wachtlijst. Bij een tweede weigering worden zij uit
de wachtlijst verwijderd; zij kunnen a.d.h.v. de pro forma factuur in oktober zelf aangeven om full member
te worden. Bij een nieuwe schriftelijke aanvraag zal de datum van de nieuwe aanvraag geldend zijn.

Kandidaat-leden op de wachtlijst kunnen 1 maal op wacht gezet worden met behoud van hun positie op de
wachtlijst. Bij een tweede weigering wordt de aanvrager van onze wachtlijst verwijderd. Indien deze persoon
op een later tijdstip terug lid wenst te worden, moet er een volledige nieuwe aanvraagprocedure ingediend
worden.

Alle kandidaat-leden moeten de volledige procedure doorlopen.

7

Bestaande leden zijn full members of leden die reeds full member zijn geweest, maar steeds verbonden zijn gebleven aan de
club door een ander lidmaatschap
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6.

Facturatie

6.1.

Algemeen

Alle kosten (eenmalige en jaarlijkse verplichtingen en optionele diensten) maken het voorwerp uit van een
factuur.
De omschrijving is verplicht onder de vorm van “Lidgeld”, en dit om fiscale redenen (vrijstelling van BTW).
Andere omschrijvingen (Sponsoring/Publiciteit e.d.) zijn niet mogelijk.
De kosten van meerdere leden (familie) kunnen aan één persoon (hoofdlid) gefactureerd worden. Dit dient
bij aanwerving opgegeven te worden. Wijzigingen nadien moeten voor 1 november voor het komende jaar
schriftelijk (brief of mail) bekend gemaakt worden.
Het is mogelijk een of meerdere kostenposten integraal of het geheel van de factuur aan een rechtspersoon
te laten opmaken.

6.2.

Facturatie bestaande leden

Rond 1 oktober ontvangen alle leden een uittreksel met hun statuut en optionele diensten zoals deze op dat
moment in de systemen geregistreerd staan, met de vraag om eventuele wijzigingen vóór 1 november
schriftelijk (brief of mail) te melden aan het secretariaat.
Alle wijzigingen van lidmaatschap dienen vooraf goedgekeurd te worden door het bestuursorgaan.
Begin november ontvangen alle leden een factuur op basis van het op 1 oktober verstuurde uittreksel en de
eventueel schriftelijk gemelde en goedgekeurde aanpassingen. Op deze factuur zijn in principe geen
wijzigingen meer mogelijk, tenzij Rinkven de schriftelijke instructies foutief zou verwerkt hebben. Mochten er
toch nog veranderingen nodig zijn die niet eerder schriftelijk gemeld werden, kan dit enkel nog gebeuren via
de aanmaak van creditnota’s en nieuwe facturen.
Hiervoor wordt een administratieve vergoeding aangerekend:
➢ Voor wijzigingen van facturatieadres of annulatie van optionele diensten bedraagt deze 20 euro per
gewijzigde factuur;
➢ Voor een wijziging van lidmaatschap vóór 30 november bedraagt deze 100 euro per wijziging;
➢ Voor een wijziging van lidmaatschap vóór 31 december bedraagt deze 250 euro per wijziging.
Vanaf de start van het seizoen op 1 januari zijn wijzigingen van lidmaatschap niet meer mogelijk en worden
reeds betaalde bijdragen aan de club niet meer terugbetaald.
De vervaldatum van de facturen is 30 november. Voor betalingen na deze vervaldatum wordt een toeslag
van 2% aangerekend (verwijlintresten). Facturen naar aanleiding van wijzigingen hebben tevens een
betalingstermijn van 30 dagen.
Bij niet-betaling vóór 1 januari wordt het lid als ontslagnemend beschouwd en verliest het per 1 januari alle
rechten gekoppeld aan het lidmaatschap, inclusief de speelrechten.
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6.3.

Facturatie nieuwe leden

Na goedkeuring door het bestuursorgaan ontvangen de nieuwe leden een bericht met de bevestiging van
hun aansluiting als lid van Rinkven. Aan dit bericht wordt de factuur gehecht.
Op deze factuur zijn in principe geen wijzigingen meer mogelijk, tenzij Rinkven het registratieformulier
foutief zou verwerkt hebben.
Mochten er toch nog veranderingen nodig zijn die niet via het registratieformulier gemeld werden, kan dit
enkel nog gebeuren via de aanmaak van creditnota’s en nieuwe facturen.
Hiervoor wordt een administratieve vergoeding aangerekend:
➢ Voor wijzigingen van facturatieadres of annulatie van optionele diensten bedraagt deze 20 euro per
gewijzigde factuur;
➢ Voor een wijziging van lidmaatschap bedraagt deze 100 euro per wijziging.
Vanaf de start van het seizoen op 1 januari zijn wijzigingen van lidmaatschap niet meer mogelijk en worden
reeds betaalde bijdragen aan de club niet meer terugbetaald.
De facturen hebben een vervaldatum van 30 dagen na factuurdatum. Voor betalingen na deze vervaldatum
wordt een toeslag van 2% aangerekend (verwijlintresten). Facturen naar aanleiding van wijzigingen hebben
een betalingstermijn van 30 dagen.
Het lidmaatschap en de daaraan verbonden speelrechten en eventuele andere rechten gaan ten vroegste in
bij de start van het seizoen op 1 januari of op datum overeenkomstig de vervroegde intrede betalingen. Bij
niet-betaling vóór deze datum gaan het lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten pas in vanaf de
datum van ontvangst van de betaling.
Kandidaat-leden die door het ledencomité en het bestuursorgaan aanvaard werden om tot de club toe te
treden en die beslissen om welke reden ook, hun toetreding uit te stellen, kunnen dit doen voor maximum
1 jaar.
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7.

Standaardtarieven 2022

Lidgelden
Full Member t.e.m. 17 j. Home club Rinkven
Full Member t.e.m. 17 j.
Full Member 18 t.e.m. 24 j.
Full Member 25 t.e.m. 27 j.
Full Member 28 t.e.m. 30 j.
Full Member 31 t.e.m. 33 j.
Full Member 34 t.e.m. 36 j.
Full Member 37 t.e.m. 39 j.
Full Member > 39 j.
Full Member Partner vanaf 37 j.
Week member (uitdovend)
Week member partner (uitdovend)
Visiting member (clubhouse)
Visiting Member Terrein 18 t.e.m. 21 j.
Visiting Member Practice
Visiting Member Terrein
Member On vacation t.e.m. 36 j.
Member On vacation > 36 j.
Corporate Member (bedrijfslid) 2 x lidgeld

Jaarlijks

Inkomgelden
18 t.e.m. 23 j.
24 t.e.m. 29 j.
30 t.e.m. 35 j.
> 35 j.

Op afbetaling 2% extra per jaar
€ 148
€ 221
€ 295
€ 369

Eenmalig
€ 1.232
€ 1.845
€ 2.460
€ 3.077

€ 296
€ 491
€ 491
€ 739
€ 985
€ 1.231
€ 1.476
€ 1.722
€ 2.105
€ 1.580
€ 1.504
€ 1.405
€ 368
€ 172
€ 632
€ 1.054
€ 344
€ 738
€ 4.210

Toepassing van het tarief
De tarieven zijn leeftijdsgebonden. Voor de leeftijdsbepaling8 wordt het geboortejaar als basis genomen. Een
persoon die in 1986 geboren is, wordt voor onze facturatie 36 jaar op 1/01/2022. En verandert dus van
tariefklasse.

8

Certificaat

Eenmalig

Op afbetaling 4% extra per jaar

> 35 j.

€ 3.000

€ 420

Rinkven past de berekeningswijze van de KBGF toe.
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Federatiekaart
Federatiekaart
Federatiekaart
Vanaf 1 oktober:
Duplicaat

Tot 21 jaar
€ 14

Vanaf 22 jaar
€ 60

€7

€ 30

€ 20

€ 20

Optionele diensten
Locker (groot)
Locker (klein)
Berging golftas (draaimolenplaats)
Staanplaats elektrische trolley
Staanplaats manuele trolley
Staanplaats mono-4-wheels / scooter
Staanplaats buggy
Jaarabonnement elektrische trolley
Jaarabonnement buggy
Amino bijdrage seniorenwerking
Jeugdwerking lid (recreatief: Birdie)
Jeugdwerking lid (recreatief: Birdie PLUS)
Jeugdwerking lid (competitief: Eagle fase 1)
Jeugdwerking lid (competitief: Eagle fase 2)

Prijs
€ 75
€ 39
€ 77
€ 208
€ 157
€ 275
€ 488
€ 330
€ 993
€ 70
€ 350
€ 500
€ 500
€ 950
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8.

Inschrijvingsformulier kandidaat-leden
Aanvraag 1ste keuze
Corporate Member
Full Member
Visiting Member Terrein
Visiting Member Practice
Visiting Member Clubhuis

0
0
0
0
0

Aanvraag 2de keuze9
Visiting Member Terrein
Visiting Member Practice

0
0

Een aanvraag is volledig wanneer het deze elementen bevat:
•
•
•
•

9

Foto kandidaat-lid
Foto peter/meter (niet indien kandidaat-lid < 18 jr.)
Ondertekende charters peter/meter
Aanbevelingsbrief van één van peters/meters
U kunt de documenten bezorgen aan onze balie, verzenden per mail op leden@rinkven.be of
versturen per post naar Rinkven International Golf Club – St-Jobsteenweg 120, 2970 Schilde.

Voornaam, Naam

...........................................................

Alias (deze naam komt op uw
federatiekaart)

...........................................................

Straat en huisnummer:

...........................................................

Postcode:

...........................................................

Stad:

...........................................................

Telefoon (verplicht in te vullen)

.................

E-mail (verplicht in te vullen)

...........................................................

Nationaliteit

. . . . . . . . . . Geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burgerlijke stand

...........................................................

Kinderen

...........................................................

Relatiegraad met lid
(+ naam en voornaam)

...........................................................

Beroep / Functie

...........................................................

Lid andere/vorige Golfclub

..........................................................

Heeft u ‘Start To Golf’ gevolgd op
Rinkven? Indien ja: startdatum:

...........................................................

Federatie nr. KBGF

.............

Homeclub Rinkven

JA / NEE

GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........................................................

Huidige handicap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanvraag 2de keuze is een lidmaatschap in afwachting van een full member lidmaatschap wegens een wachtlijst
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Facturatiegegevens (indien verschillend van bovenstaande gegevens)
Naam
Adres
BTW nr.
Telefoon
e-mail
Facturatie – Extra’s
Certificaat (indien ouder dan
35 jaar)
Locker

ik heb een certificaat
JA/NEEN
(indien JA: certificaatnummer: ………….. )
Klein/Groot

Berging golftas (draaimolen)

JA/NEEN

Jeugdwerking

JA/NEEN

Seniorenwerking

JA/NEEN

Spreiding betaling Inkomgeld

JA/NEEN

Spreiding betaling Certificaat

JA/NEEN

Peters/meters
1

............................

Lid sinds . . . . . . . . . .

HCP . . . . . . . . . . . . . .

(min 36)

2

............................

Lid sinds . . . . . . . . . . HCP . . . . . . . . . . . . . .

(min 36)

Relatie met leden Rinkven
Prioriteit A: zijn er reeds
familieleden in 1ste graad
(ouder-kind-partner) lid
Prioriteit B: eventuele
familie in 2de graad?
(grootouders, broers, zussen
,neven…)

Naam/Namen:
........................../...................................

Naam/Namen:
........................../....................................

De aanvrager (> 18 jr) gaat akkoord met de publicatie van naam en foto op een voor leden beveiligd
gedeelte van de Rinkven website en verklaart de statuten, het reglement van inwendige orde, het
charter en andere reglementen van Rinkven gelezen te hebben, te aanvaarden en na te leven. GDPR
(General Data Protection Regulation): de aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van onze
Privacyverklaring (zie verder onder Punt 10). Deze verklaring wordt overhandigd samen met het
inschrijvingsformulier en is ook terug te vinden op onze website (www.rinkven.be /Tab: Leden).
Handtekening aanvrager:
............................................
Datum:
............................................
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9. Charter
Charter van de eerste peter/meter
Voor onze nieuwe leden werken we met twee “peters” “meters” om hen te begeleiden tijdens hun eerste
stappen op Rinkven.
De peters/meters hebben een ‘morele’ verantwoordelijkheid voor hun kandidaten, dit wil zeggen, dat ze de
kandidaat voldoende dienen te kennen om hem/haar in eer en geweten te kunnen introduceren als nieuw lid
van de club. Om deze betrokkenheid van de peters/meters vast te leggen vragen we u volgend charter te
onderschrijven. Hierbij verklaart u in verband met de GDPR wetgeving (General Data Protection Regulation)
toestemming te geven aan Rinkven International Golf Club uw gegevens op te nemen in de administratie
tijdens de looptijd van de inschrijving van het kandidaat-lid en gaat u akkoord met de publicatie van naam en
foto op een voor leden beveiligd gedeelte van de Rinkven website.

Kandidaat lid: ………………………………………………………………………..
✓
✓
✓
✓
✓
✓

de peter/meter is Full Member of Week Member van Rinkven;
de peter/meter is minstens drie jaar lid van Rinkven;
de peter/meter is minstens 21 jaar;
de peter/meter heeft handicap 36 of lager;
Leden van het bestuursorgaan kunnen geen peter/meterschap vervullen tijdens hun mandaat;
de peter/meter bevestigt bovengenoemde kandidaat voldoende te kennen om de kandidatuur te
ondersteunen;
✓ de peter/meter is bereid om de kandidaat te begeleiden tijdens de eerste stappen op Rinkven;
✓ indien de kandidaat een terrein- of clubschorsing van meer dan één maand oploopt tijdens de eerste
vijf jaar van het lidmaatschap, kan de peter/meter gedurende twee daaropvolgende jaren geen
kandidaten meer voordragen;

Peter:

………………………………………………………………………………….

Relatie met kandidaat-lid:

………………………………………………………………………………….

Handtekening:

………………………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………………….
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Charter van de tweede peter/meter
Voor onze nieuwe leden werken we met twee “peters” “meters” om hen te begeleiden tijdens hun eerste
stappen op Rinkven.
De peters/meters hebben een ‘morele’ verantwoordelijkheid voor hun kandidaten, dit wil zeggen, dat ze de
kandidaat voldoende dienen te kennen om hem/haar in eer en geweten te kunnen introduceren als nieuw lid
van de club. Om deze betrokkenheid van de peters/meters vast te leggen vragen we u volgend charter te
onderschrijven. Hierbij verklaart u in verband met de GDPR wetgeving (General Data Protection Regulation)
toestemming te geven aan Rinkven International Golf Club uw gegevens op te nemen in de administratie
tijdens de looptijd van de inschrijving van het kandidaat-lid en gaat u akkoord met de publicatie van naam en
foto op een voor leden beveiligd gedeelte van de Rinkven website.

Kandidaat lid: ………………………………………………………………………..
✓
✓
✓
✓
✓
✓

de peter/meter is Full Member of Week Member van Rinkven;
de peter/meter is minstens drie jaar lid van Rinkven;
de peter/meter is minstens 21 jaar;
de peter/meter heeft handicap 36 of lager;
Leden van het bestuursorgaan kunnen geen peter/meterschap vervullen tijdens hun mandaat;
de peter/meter bevestigt bovengenoemde kandidaat voldoende te kennen om de kandidatuur te
ondersteunen;
✓ de peter/meter is bereid om de kandidaat te begeleiden tijdens de eerste stappen op Rinkven;
✓ indien de kandidaat een terrein- of clubschorsing van meer dan één maand oploopt tijdens de eerste
vijf jaar van het lidmaatschap, kan de peter/meter gedurende twee daaropvolgende jaren geen
kandidaten meer voordragen;

Peter/meter:

………………………………………………………………………………….

Relatie met kandidaat-lid:

………………………………………………………………………………….

Handtekening:

………………………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………………….
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10.

Aanbevelingsbrief

Kandidaat-lid:
Peter/meter:

Referentiedocument Leden 01.01.2022

28

11.

Privacyverklaring

Rinkven International Golf Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het
respect voor de privacy.
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we
verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rinkven International Golf Club houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat:
-

uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelstellingen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Rinkven International Golf Club is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het lezen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover kan dit via onderstaande contactgegevens:
Rinkven International Golf Club
St-Jobsteenweg 120
2970 Schilde
+32 3 380.12.80
leden@rinkven.be
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