
 

PROTOCOL ADVIES-KLACHTEN COMMISSIE   

  

Algemeen  

Het bestuur van Golfclub Bergvliet, stelt een Advies Commissie in teneinde zich te laten adviseren 

inzake de beslissingen die door het Bestuur genomen moeten worden in die gevallen waarbij een 

klacht is ingediend tegen een lid van Golfclub Bergvliet en in de overige gevallen waarbij het Bestuur 
een disciplinaire maatregel tegen een lid van Golfclub Bergvliet noodzakelijk acht.  

  

Tevens kan aan de Advies Commissie een taak worden toegekend in die gevallen waarbij door een lid 

beroep wordt ingesteld bij het Bestuur tegen een beslissing van de wedstrijdcommissie of ingeval de 

wedstrijdcommissie het Bestuur verzoekt een disciplinaire maatregel te nemen wanneer naar het 
oordeel van de wedstrijdcommissie een zwaardere maatregel nodig is dan waarin het 

wedstrijdreglement voorziet.  

  

Het Bestuur van Golfclub Bergvliet zal zich bij de behandeling van de hiervoor bedoelde zaken richten 
naar de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de huisregels, en het Wedstrijdreglement van 

Golfclub Bergvliet alsmede naar de Etiquette regels, zoals vastgelegd in de Rules of Golf door the 

Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, Schotland.  

De Advies Commissie zal hierna worden aangeduid als de commissie.  

  

Klachten Protocol  

  

Art. 1.  Indienen van een klacht  

1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het Bestuur van Golfclub Bergvliet door 

middel van toezending aan het secretariaat.  

2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.  

3. De klacht bevat tenminste:  

a. de dagtekening  

b. naam, adres en lidcode van de klager  

c. naam, adres en lidcode van de aangeklaagde  

d. omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft zoveel 
mogelijk met opgave van tijd en plaats  

e. eventueel naam en adres en lidcode van getuige(n)  

f. ondertekening door de klager of diens ouders in geval van minderjarigheid.  

4. Wanneer een klacht niet geheel voldoet aan de bepalingen van lid 3 wordt de 
indiener door de secretaris van de commissie daarop gewezen en in de gelegenheid 

gesteld dit verzuim binnen 8 dagen te herstellen.  

5. De klacht kan ook worden ingediend door of namens de Marshals/Caddymasters  

  

Art. 2.  Samenstelling van de commissie  

1. Het Bestuur draagt zorg voor de beschikbaarheid van een onafhankelijke commissie 

bestaande uit tenminste 3 leden, niet per definitie leden van Golfclub Bergvliet.  

2. Het Bestuur kan plaatsvervangende leden aanwijzen.  

3. Het Bestuur benoemt een van de leden tot voorzitter van de commissie.  

4. De commissie zal uit haar midden een secretaris aanwijzen.  

5. Met betrekking tot de advisering aan het Bestuur zullen door de leden van de 

commissie geen mededelingen worden gedaan aan anderen dan direct betrokkenen.  

6. Het Bestuur stelt de commissie in de gelegenheid haar taken naar behoren te 

vervullen.  



 

  

    

Art. 3.  Taken  

1. Nadat het Bestuur de commissie om advies heeft gevraagd zal de commissie de 

ingediende klacht onderzoeken door zowel de klager als de beklaagde in de 

gelegenheid te stellen hun standpunten toe te lichten.  

2. De commissie zal het Bestuur zo spoedig mogelijk advies uitbrengen.  

  

Art. 4.  Bevoegdheden  

De commissie beschikt over de volgende bevoegdheden:  

1. Het recht om leden en andere betrokkenen van Golfclub Landgoed Bergvliet te 

horen.  

2. Het recht op raadplegen van deskundigen.  

3. Het recht op inzage in relevante documenten.  

4. Het recht om het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent te voeren 

beleid en te treffen maatregelen met betrekking tot gedragsregels.  

  

Art. 5.  De behandeling van de klacht  

1. Het Bestuur zendt de klacht zo spoedig mogelijk door naar de commissie.  

2. Het Bestuur is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen.  

  

Art. 6.  Onderzoek  

1. De beklaagde wordt in kennis gesteld van de klacht. Voorts wordt hij op de hoogte 

gesteld van het verdere verloop van de behandeling.  

2. De beklaagde wordt een termijn gegeven om een verweerschrift in te dienen .  

3. De commissie kan in verband met de voorbereiding van de behandeling alle 

gewenste inlichtingen inwinnen.  

4. De commissie kan beide partijen al of niet in elkaars aanwezigheid horen, zulks ter 
beoordeling van de commissie of op verzoek van (een van beide) partijen.  

  

Art. 7.  Beslotenheid  

Alle zittingen zowel ten tijde van het onderzoek als ter gelegenheid van de beraadslaging over de 

klacht door de commissie zijn besloten.  

  

Art. 8.  Het advies  

1. De commissie adviseert het Bestuur over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van 

de klacht.  

2. Het advies aan het Bestuur houdt ook de gronden in waarop het berust.  

  

Art. 9.  Termijn voor de beslissing  

Het bestuur streeft ernaar binnen 6 weken na indiening van de klacht tot een beslissing te komen.  

  

Art. 10. Bekendmaking van de beslissing  

1. Het Bestuur maakt zijn gemotiveerde beslissing schriftelijk bekend aan de klager, de 

beklaagde en de commissie.  

2. Indien het Bestuur besluit niet overeenkomstig het advies van de commissie te 

handelen wordt dit schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de commissie.  

 


