
Reglement Ondersteuningsfonds 

 
Algemeen 
 
De Edese Golf Club Papendal (vereniging) kent een Ondersteuningsfonds (fonds). 
Het bestuur van de vereniging heeft besloten hiervoor een reglement vast te stellen. 
Het reglement bevat een aantal regelingen over de uitgangspunten en de doelgroep van het 
fonds en de voorwaarden welke aan gebruikers van de regelingen worden gesteld. 
 
Bepalingen van het reglement 
 

1. Het fonds heeft als doel om oud-leden van de vereniging die ten  
gevolge van (financiële) problemen hun lidmaatschap van de vereniging hebben 
moeten beëindigen, de gelegenheid te geven om met enige regelmaat en zonder 
vergoeding een ronde golf op de baan van de vereniging te kunnen spelen. 

2. Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende 
voorwaarden: 

a. De kandidaat heeft als lid van de vereniging een actieve en betrokken bijdrage 
geleverd aan het welzijn van de vereniging en heeft gedurende die periode aan 
alle financiële verplichtingen van het lidmaatschap voldaan. 

b. Van de kandidaat is bij het bestuur bekend dat hij/zij in aanmerking zou willen 
komen voor de regeling van het fonds . Het bestuur stelt de binnen de 
vereniging fungerende Vertrouwenscontactpersoon(VCP) hiervan op de hoogte. 

3.  De kandidaat die aan de voorwaarden sub 2 gesteld voldoet, komt, met in acht 
neming van het bepaalde bij artikel 5, in aanmerking voor het verkrijgen van door de 
vereniging uit te geven vouchers.  

4. Ten aanzien van deze vouchers gelden de volgende regels: 
- Vouchers kunnen maximaal twee jaar achtereen aan dezelfde persoon worden 

toegekend. 
- Het maximaal aantal te verstrekken vouchers in die periode is tien. 
- Vouchers worden op naam gesteld en voorzien van een datum van uitgifte. 
- Vouchers zijn niet overdraagbaar. 
- Vouchers zijn ten hoogste een jaar geldig, gerekend vanaf de datum van uitgifte. 

Niet gebruikte vouchers zijn na verloop van die periode vervallen. 
5. Het bestuur beslist, na vooraf verkregen advies van de VCP, over toelating van de 

kandidaat tot deelname aan de regeling van het fonds. 
6. De middelen van het fonds worden gevormd door giften van leden. Deze giften 

hebben een anoniem karakter. 
7. Indien het fonds op enig moment niet meer over voldoende middelen beschikt om 

aanvragen te kunnen honoreren, zal het bestuur in overleg met de VCP, kunnen 
besluiten het fonds te beëindigen. 

 
 
Arnhem, 25 juli 2020 


