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 Lidmaatschap 
1. Golf club the blue marker is een vereniging voor ASML werknemers. Om lid te kunnen 

worden dient men in het bezit te zijn van een geldige  ASML badge op naam. Dit geldt voor 
zowel ASML werknemers als voor inhuurders die werkzaam zijn voor ASML.  

2. Om lid te worden van de vereniging moet men een aanvraag richten tot het bestuur door 
middel van een aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren van leden beneden de 18 
jaar moeten ook ondertekend zijn door één van de wettelijke vertegenwoordigers. 

3. Het bestuur heeft het recht over de toelating als lid te beslissen. Tegen de beslissing kan 
een kandidaat zich mondeling of schriftelijk verdedigen. 

4. Bij aanmelding als lid  moet men een inschrijfgeld betalen. Dit wordt door het bestuur 
vastgesteld.  

5. Het bestuur stelt elk jaar de contributie van de leden vast. Een wijziging ten opzichte van 
het vorig jaar moet op de jaarvergadering worden goedgekeurd. De contributie-inning 
geschiedt op een door het bestuur vast te stellen wijze. Extra kosten gemaakt bij het innen 
van de contributie komen ten laste van het betreffende lid. 

6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar. Het bestuur kan daar op 
basis van een door hen vast te stellen regeling in gunstige zin van afwijken.  

7. Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke kennisgeving minimaal 1 
maand voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar. Tevens eindigt het lidmaatschap bij 
royering, overlijden of het kalender jaar na beëindiging werkzaamheden bij ASML.   

8. Leden zijn verplicht adreswijzigingen bij te houden in hun persoonlijke profiel op de website. 
Onkosten ten gevolge van nalatigheid komen voor rekening van de betrokken leden. 

9. Leden die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen, kunnen door het 
bestuur worden geschorst. 

10. Leden dienen zich te houden aan de gedragsregels van het NGF en de lokale regels van de 
baan. 

11. Het bestuur is verplicht klachten en voorstellen van leden, die schriftelijk bij het bestuur 
worden ingediend, in behandeling te nemen door ze op de agenda van de eerst volgende 
bestuursvergadering te plaatsen. Het bestuur zal schriftelijk antwoorden binnen 14 dagen 
na de desbetreffende vergadering. 

12. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengen het bestuur, de kascommissie en 
eventuele andere commissies verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Tevens wordt 
op deze vergadering de begroting  voor het komende jaar verenigingsjaar ter goedkeuring 
aan de vergadering voorgelegd. 

13. De oproeping van de leden tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering geschiedt 
schriftelijk minstens 14 dagen voor de geplande datum, waarbij dan ook de agenda bekend 
moet worden gemaakt. 

14. Bestuurvergadering vinden één maal per maand plaats en kunnen verder op verzoek van 
één van de bestuursleden toegevoegd worden. 

15. Een op bestuursvergadering genomen besluit is geldig indien een meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is. 

16. Het bestuur kan uit de leden van de vereniging speciale commissies benoemen, die 
namens het bestuur en onder haar verantwoordelijkheid opdrachten uitvoeren. 

17. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en treedt voor zover haar 
bevoegdheden niet door de statuten zijn beperkt, geheel zelfstandig op. 

18. Besluiten over personen en zaken worden genomen met een volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen. 

19. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
20. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau aan. Bestuursleden mogen 

hierin geen zitting nemen. 
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21. Bij stemming over personen mogen betrokkenen niet in het stembureau zitting nemen. 
22. De bestuursleden treden ombeurten af. Het oneven jaar de voorzitter en penningmeester, 

het even jaar de secretaris en de leden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
23. Het bestuur benoemt kandidaten voor het nieuwe bestuur uit de leden. Tevens kunnen 

kandidaten door minstens acht leden worden voorgedragen bij de secretaris, met een 
akkoordverklaring van de betrokken persoon. De kandidaatstelling moet gebeuren minimaal 
twee dagen voor de algemene ledenvergadering. 

24. Bij tijdelijke verhindering van een bestuurslid wordt zijn functie waargenomen door een 
ander bestuurslid dat door de voorzitter wordt aangewezen. In tussentijdse vacatures kan 
het bestuur zelf voorzien, totdat op de eerst volgende algemene ledenvergadering de 
opengevallen plaatsen worden aangevuld. 

25. Bestuursleden die niet herkozen zijn, dragen binnen een maand nadat op de algemene 
ledenvergadering  hun opvolger is aangewezen, hun functie aan deze opvolger over. 

26. Het financiële beleid van het bestuur en haar commissies wordt gecontroleerd door een 
kascontrolecommissie. Deze commissie wordt gekozen op de jaarvergadering en brengt de 
volgende jaarvergadering verslag uit. De leden van deze commissie treden jaarlijks af en 
zijn terstond herkiesbaar. 

27. Trainingen worden door het bestuur, of door een commissie in opdracht van het bestuur, 
georganiseerd 

28. Leden kunnen op basis van inschrijving deelnemen aan de trainingen.  
29. Leden mogen één introducé uitnodigen. Alle verplichtingen en betalingen van deze 

introducé zijn voor rekening van deze leden. 
30. Bij inschrijving van lessen gaan leden de verplichting aan de lessen waarvoor zij, en 

eventueel een introducé, zich inschrijven te betalen volgens de bruto lesprijs (kostprijs).   
31. Op basis van inschrijving worden de lessen ingekocht.  
32. Het trainingsprogramma is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien er niet 

voldoende inschrijvingen zijn kan het bestuur besluiten trainingen te schrappen. 
33. Op basis van de inschrijvingen stelt het bestuur een zo optimaal mogelijk programma vast.  
34. Uiteindelijke prijzen voor de training worden door het bestuur bepaald op basis van het 

vastgestelde programma, de sponsorgelden en de kaspositie van de vereniging. (bruto les 
prijs -/- vastgestelde kortingen). Vastgestelde kortingen gelden alleen voor leden, niet voor 
introducés. 

35. Trainingen dienen vooraf te worden betaald binnen veertien dagen na ontvangst factuur. 
36. Ieder lid is verplicht tijdig voor het begin van een training, waar hij of zij zich heeft 

opgegeven, aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij de pro. 
37. Bij verhindering om welke reden dan ook kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld 

voor gemaakte kosten. Indien mogelijk kunnen leden onderling lessen ruilen.  
38. Events worden door het bestuur, of door een commissie in opdracht van het bestuur, 

georganiseerd 
39. Leden kunnen op basis van inschrijving deelnemen aan de events onder voorbehoud van 

baanpermissie en GVB 
40. Leden mogen één introducé uitnodigen. Alle verplichtingen en betalingen van deze 

introducé zijn voor rekening van deze leden. 
41. Betaling van de events dient te geschieden op de dag zelf of indien door het bestuur 

bepaald vooraf. 
42. Bij verhindering dienen leden zich tijdig af te melden bij het bestuur. Eventuele kosten die 

de vereniging door de desbetreffende baan worden opgelegd moeten volledig door deze 
leden worden betaald, tenzij het bestuur anders beslist. 
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43. Door toetreding verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen, die in de statuten 
en in dit huishoudelijk reglement  

44. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten 
van de vereniging. 

 

 


