
 
 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
2019 

 
INLEIDING 
 
Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur van de Royal Antwerp Golf Club, hierna “R.A.G.C.” 
genoemd. In de statuten staat beschreven in welke mate de Raad van bestuur dit reglement kan wijzigen. 
 
In dit reglement zijn de voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de installaties van de RAGC. 
Daarnaast staan in dit reglement de toetredingsvoorwaarden voor nieuwe leden en de modaliteiten 
hiervoor beschreven. Dit reglement geldt voor alle leden, hun genodigden en voor de bezoekers en is van 
toepassing op alle personen die de installaties van de RAGC betreden, om welke reden ook. Het heeft 
betrekking op alle installaties ter beschikking gesteld door de Club en dit zijn: de golfbaan, de practice, de 
putting green, het clubhuis, de parking en de kinderopvang. M.a.w. alle installaties binnen het domein van 
de RAGC. 
 
RAGC is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen bij het niet naleven van dit reglement. 
 

ARTIKEL 1 – DE LEDEN 
 
Er zijn zes soorten leden: 
 
1) De Geassocieerde Leden van de RAGC zijn leden (full members) die minstens vijf jaar spelend lid zijn en 

die meerderjarig zijn. Alleen de Geassocieerde Leden hebben het recht aanwezig te zijn en hun stem uit 
te brengen op de Algemene Vergaderingen. 

 
2) De Aangesloten Leden zijn spelende leden van de RAGC die minder dan 5 jaar spelend lid zijn.  

 
3) De Weekleden zijn leden die enkel op weekdagen mogen spelen. Op zaterdagen, zondagen en 

feestdagen mogen zijn niet op de golfbaan spelen, niet practicen noch oefenen op de putting green. 
 
4) De Niet-spelende Leden zijn leden die niet mogen spelen op de golfbaan, noch op de practice of op de 

putting green. 
 
5) De Leden met Verlof zijn spelende leden die België verlaten voor maximum 5 jaar. Zij mogen bij hun 

occasionele verblijven in het land het Clubhuis betreden en gebruik maken van de installaties, mits 
betaling van een green fee. Om tot deze categorie te kunnen toetreden, is een formeel akkoord nodig 
van de Raad van Bestuur. Bij hun terugkeer mogen zij opnieuw deel uitmaken van hun originele 
categorie.  

 
6) De Leden op Proef zijn spelende leden die jonger dan 25 jaar zijn. Zij kunnen op proef aanvaard worden 

voor een periode van één jaar. Deze termijn wordt automatisch verlengd tot ze de leeftijd van 25 jaar 
bereikt hebben, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist. Wanneer ze 25 jaar zijn, zal de R.v.B. 
beslissen of zij aanvaard worden als geassocieerde leden of als aangesloten leden. Zij zullen bij 
aanvaarding het op dat moment geldende toetredingsrecht moeten betalen. 

 
Alle toetredingsaanvragen en alle verzoeken tot verandering van categorie moeten schriftelijk voorgelegd 
worden aan de Raad van Bestuur. 
 



De toetredingsrechten, (art. 4), de jaarlijkse bijdragen (art. 5) en de dagelijkse green fees worden jaarlijks 
vastgelegd door de Raad van Bestuur voor iedere categorie van leden. 
 

ARTIKEL 2 – DE RAAD VAN BESTUUR  (R.v.B.) 
 
1. De R.v.B. is samengesteld uit minimum 7 en maximum 9 geassocieerde leden. 
 
2. De leden van de R.V.B. worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van 3 jaar. 

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Om verkozen te worden moet de kandidaat ten minste de 
helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen (zie ook art.1-1). 
Indien het minimum van 7 mandaten niet bereikt wordt, kunnen een of meerdere kandidaten die het 
grootste aantal stemmen bij een tweede stemronde bekomen, de vacante mandaten invullen, teneinde 
het vereiste minimum aantal bestuurders te bereiken. 
Indien hetzelfde jaar de termijnen van de mandaten van de meerderheid van de bestuurders komen te 
vervallen en teneinde de continuïteit van de werking van de raad van bestuur niet in het gedrang te 
brengen, zullen, naargelang de toestand, één of maximum twee bestuurders hun mandaat met één jaar 
kunnen verlengd zien. Deze bestuurders zullen door het lot gekozen worden ter gelegenheid van de 
laatste vergadering van de raad van bestuur voorafgaand aan de oproeping tot de Algemene 
Vergadering.  
 
De stemming per volmacht wordt beperkt tot 1 volmacht per geassocieerd lid, aanwezig op de 
Vergadering. 

 
3. De R.v.B. kiest uit zijn leden een Voorzitter en een Penningmeester. De R.v.B. kan ook een 

Ondervoorzitter en een “Honorary Secretary” benoemen. Hij duidt de Kapitein aan, alsook de 
Dameskapitein en de Juniorenkapitein. 

 
4. De R.v.B. beheert de zaken van de Club in overeenstemming met de wet, de statuten en het reglement 

van inwendige orde. De Raad benoemt de verschillende comités die onder zijn verantwoordelijkheid de 
beslissingen zullen nemen die hen aanbelangen. 

 
5. De R.v.B. doet uitspraak over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Club en haar leden. 
 
6. De R.v.B. beslist over de eventuele sancties die opgelegd kunnen worden aan leden.  Sancties gaan van 

verwittigingen tot schorsingen. De beslissingen van de R.v.B. worden bekend gemaakt per brief met de 
verplichte vermelding van de redenen waarop de beslissingen gebaseerd zijn. De leden van de Club 
moeten zich zonder voorbehoud onderwerpen aan alle beslissingen van de R.v.B.. 

 
ARTIKEL 3 – DE TOETREDINGEN 

 
1. De R.v.B. beslist over de toetreding of niet van nieuwe leden, op voorstelling van hun kandidatuur door 

twee peters, geassocieerde leden van de R.A.G.C, waarvan ten minste één de Belgische nationaliteit 
moet bezitten. De bestuurders en/of hun levensgezell(inn)en kunnen geen kandidaat voorstellen. De 
twee peters mogen niet met elkaar gehuwd zijn of onder hetzelfde dak wonen. 

 
2. De aanvraag geschiedt schriftelijk op een formulier uitgereikt door het secretariaat. De peters zijn 

gehouden schriftelijk, bij middel van een persoonlijke brief aan de Voorzitter, of aan de secretaris, deze  
kandidatuurstelling te motiveren. De R.v.B. kan aan de peters vragen hun kandidaat persoonlijk voor te 
stellen aan leden van de Raad. 

 
3. De toetreding wordt geweigerd indien twee leden van de Raad van Bestuur een negatieve stem 

uitbrengen. De beslissing wordt medegedeeld via een brief aan de peters. De R.v.B. hoeft zijn 
beslissingen niet te verantwoorden. 

 



4. De levensgezell(inn)en van de geassocieerde leden en hun kinderen jonger dan 25 jaar oud en die nog 
bij hun ouders wonen, krijgen voorrang. De kandidaat-leden die niet aan deze voorwaarden voldoen, 
moeten een volledig dossier indienen en moeten worden voorgesteld door twee peters. 

 
5. De minimumleeftijd om toegelaten te worden is 6 jaar. De kandidaat-leden, waarvan de ouders geen lid 

zijn van de Club, en die de wettelijke meerderjarige leeftijd niet bereikt hebben, moeten bij hun 
toetredingsaanvraag een schriftelijke toestemming voegen van hun ouders of, bij gebreke, van de voor 
hen burgerlijk aansprakelijke personen. 
De peters blijven verantwoordelijk voor het goede gedrag van hun petekind in de Club tot zijn 
wettelijke meerderjarigheid. 

 
ARTIKEL 4- TOETREDINGSRECHT 

 
1. Leden kunnen pas als Geassocieerd Lid beschouwd worden van zodra hun toetredingsrecht volledig 

betaald is. 
  

2. Bij verandering van categorie zal het lid het verschil betalen tussen het toetredingsrecht van zijn 
nieuwe categorie en dit van de categorie die hij verlaat indien dit verschil positief is. Het verschil wordt 
berekend aan de hand van de op het ogenblik van de verandering geldende tarieven. 

 
3. Een betaald toetredingsrecht wordt nooit terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk. 
 
4. Het lid dat na uittreding opnieuw lid wordt, moet 50% van het geldende toetredingstarief betalen, op 

voorwaarde dat het volledig toetredingsrecht betaald werd voor zijn uittreding. Indien het lid binnen de 
5 jaar na uittreding opnieuw lid wordt, kan hij naar keuze, 50% van het geldende toetredingstarief 
betalen of het geldende niet-spelers tarief voor het aantal jaren dat hij geen lid is geweest. 

 
ARTIKEL 5 – LIDGELDEN 

 
1. Het lidgeld wordt begin januari gefactureerd en moet vereffend worden binnen de 30 dagen na 

ontvangst van de factuur. Een eerste herinnering wordt 15 dagen na de vervaldag gestuurd en een 
forfaitaire vergoeding van 2% op het gefactureerd bedrag zal aangerekend worden. Dertig dagen na de 
vervaldag zal een tweede aanmaning gestuurd worden en een forfaitaire vergoeding van 5% op het 
gefactureerd bedrag zal dan aangerekend worden. 

 
2. De leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 15 maart worden geacht ontslagnemend te zijn. Zij 

worden hiervan per aangetekend schrijven verwittigd op hun laatst gekende adres. 
 
3. Een toegetreden nieuw lid betaalt: 

- tussen 1/1 en 30/6, het volledig lidgeld, 
- tussen 1/7 en 31/10, 50% van het lidgeld, 
- na 31/10 betaalt het nieuwe lid meteen het lidgeld voor het volgende jaar.  
 

4. Lidgelden worden nooit terugbetaald. 
 

ARTIKEL 6 – ONTSLAG 
 
Statuutaanpassingen en opzeggingen voor het volgende jaar moeten voor 15 december aan het 
secretariaat gemeld worden.  
 

ARTIKEL 7 – BEZOEKERS 
 
1. Elke spelende bezoeker heeft slechts toegang tot de Club na inschrijving in het bezoekersregister, 

betaling van een dagelijks green fee en op vertoon van zijn lidkaart van een nationale golffederatie. 
Spelende bezoekers met een handicap boven de 28,4 hebben geen toegang tot de Tom Simpson 
Course. 



 
2. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden kan eenzelfde spelende bezoeker slechts drie keren 

genieten van het verminderde gasttarief voor spelers die uitgenodigd worden door een lid van de Club.  
 
3. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden kan eenzelfde niet spelende bezoeker slechts vijf keren 

uitgenodigd worden op de Club. Een niet spelende bezoeker heeft geen toegang tot de installaties van 
de Club tenzij hij vergezeld is door een lid van de Club. Deze zal ervoor zorgen dat hij ingeschreven 
wordt in het bezoekersregister. 

 
4. De kinderen, niet leden, jonger dan 6 jaar hebben geen toegang tot de installaties van de Club, met 

uitzondering van de lokalen voor de kinderopvang en ter gelegenheid van uitzonderlijke 
omstandigheden. 

  
5. De wedstrijden ingericht door de R.A.G.C. zijn voorbehouden aan de leden. Mits toestemming van het 

Sportcomité wordt een uitzondering gemaakt voor de genodigden van de schenkers, en dit op 
voorwaarde dat zij lid zijn van een nationale federatie. Zes uitnodigingen waarvan vier kosteloos zullen 
ter beschikking gesteld worden van de schenkers van de dag. Spelers die geen Full Member zijn van de 
R.A.G.C. mogen slechts driemaal par jaar uitgenodigd worden om deel te nemen aan wedstrijden. 

 
6. Bezoekers hebben de toelating om lessen te nemen op de “practice ground” mits betaling van een 

dagbijdrage. De professionele spelers die les geven aan spelers die geen lid zijn van een nationale 
golffederatie, doen dit onder hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen verzekering. 

 
7. Wandelaars zijn niet toegelaten op de banen. 
 

ARTIKEL 8 – SPEL EN GOLFBAAN 
 
1. Het gebruik van de sportieve installaties is voorbehouden aan de leden, hun genodigden en aan de 

bezoekers die hun dagelijkse bijdrage hebben betaald. Niet spelers worden niet toegelaten op de 
sportieve installaties. Begeleiders van spelers mogen de sportieve installaties wel betreden als ze 
hiervoor de toestemming van het secretariaat gekregen hebben.  De wegen, ook deze van en naar de 
verschillende holes van de baan maken deel uit van deze baan en het is verboden om er te wandelen.  
De meerderjarigen zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen die bij hen zijn. 

 
2. Wat de toegang tot de baan en de wedstrijden betreft, moeten de leden zich schikken naar het 

reglement dat van toepassing is en dat jaarlijks verschijnt in het wedstrijdenboekje. 
 
3. De kapitein en, in zijn afwezigheid, elk lid van de R.v.B., alsook de secretaris hebben het recht de baan 

tijdelijk te sluiten of te beslissen dat er enkel op de wintergreens kan worden gespeeld. 
 
4. Eén of meerdere professionele spelers verbonden aan de club zijn ter beschikking van de leden die 

lessen wensen te nemen. 
 
5. Er zijn caddies ter beschikking van de spelers. De caddies mogen geen les geven noch ballen of andere 

zaken verkopen. 
 

6. De R.v.B. mag alle maatregelen treffen om een goede verdeling van de spelers op de baan te 
verzekeren. Deze maatregelen zullen ad valvas bekend gemaakt worden alsook in het 
wedstrijdenboekje. De leden en de bezoekers zijn gebonden door de baanbezetting zoals deze jaarlijks 
voorzien is in het wedstrijdenboekje. In geval er heel veel spelers tegelijkertijd willen starten, kan er 
beslist worden om een startlijst op te stellen om het starten vlot te laten verlopen. 

 
7. De spelers zijn gehouden zich te schikken naar de regels van de etiquette, het spel, de klederdracht en 

de discipline van de baan. 
 

ARTIKEL 9 – DIVERSEN 



 
1) Bar en restaurant 
 
De leden beschikken over een rekening voor hun bar- en restaurantkosten. Deze rekening wordt 
automatisch gedebiteerd voor elke consumptie. Indien het saldo van hun rekening negatief is, zijn de leden 
verplicht deze, zonder verwijl, van krediet te voorzien. 
 
2) Kleedkamers 
 
Kleedkamers staan ter beschikking van de leden. De leden worden gevraagd om de kleedkamers steeds zo 
proper mogelijk achter te laten. De ter beschikking gestelde handdoeken zijn eigendom van de Club. De 
leden worden verzocht deze in de kleedkamers achter te laten. 
Het is niet de bedoeling dat leden kledingstukken, schoenen of andere voorwerpen in de clublokalen 
achterlaten. De Club neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor verlies of schade aan 
voorwerpen die in de lokalen of in de gehuurde lockers worden gelegd. 
 
3) Parking 
 
Het gebruik van de parking gebeurt op eigen risico van de gebruikers (zowel van de auto's als van de fietsen 
en motorfietsen), zonder verantwoordelijkheid van de Club, om welke reden ook. De auto’s, de fietsen en 
de motorfietsen moeten op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd worden. Als een van de leden van 
de Raad van Bestuur of de Managers een opmerking maken in verband met het gebruik van de parking 
moeten leden en hun genodigden hier gevolg aan geven. 
 
4) Eetzalen – Bridgezaal - Salons  
 
Het is verboden deze zalen te betreden met golfschoenen. Een correcte klederdracht wordt vereist. In het 
restaurant is smart casual kledij verplicht. Een vest is 's middags gewenst, en 's avonds vereist. Een vest èn 
een das zijn verplicht voor officiële diners. 
De TV kamer in niet toegankelijk voor kinderen onder de 18 jaar. Het is er verboden te eten.  
 
5) Honden 
 
Honden zijn in het Clubhouse niet toegelaten. Op het terrein moeten zij steeds aan de leiband gehouden 
worden. Tijdens het weekend en tijdens wedstrijddagen zijn zij niet toegelaten op het terrein. 
 
6) Caddy-carts 
 
Het gebruik van caddy-carts gedurende de wedstrijden is in principe verboden. Het sportcomité is 
gemachtigd uitzonderingen toe te kennen op deze regel. Zowel de mensen die gebruik maken van de 
buggies verhuurd door onze club als de eigenaars van een eigen buggy, worden eraan gehouden de andere 
spelers evenals het terrein te respecteren, en zich te houden aan de voorschriften opgelegd door het 
personeel en het management. 
 
7) De huur van sommige zalen van het clubhuis is voorbehouden aan de leden. Er bestaat hierover een 
speciaal reglement. 
 
8) Opslag van materiaal 
 
De leden kunnen hun clubs, trolleys en buggies op eigen risico en verantwoordelijkheid in de daartoe 
voorziene lokalen onderbrengen. Gelet op het feit dat de plaats voor de buggies beperkt is, is een 
voorafgaande toelating van de Raad van Bestuur vereist.  
Deze opslag kan in geen geval beschouwd worden als een bewaargeving.  

 
9) Clubhuis 
 



Het is verboden te roken in de lokalen van de Club. 
 
10) G.S.M. 
 
Het is niet toegelaten om binnen het Clubhouse met een mobiele telefoon te bellen. Ook op het terras zou 
het vermeden moeten worden. Het gebruik van een mobiele telefoon mag de anderen nooit storen. 
 
11) Politiek 
 
RAGC houdt eraan een totaal neutrale politiek te houden. Dientengevolge is elke controverse of publiciteit 
van politieke aard verboden in de schoot van de Club. 
 


