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CLUB VAN HONDERD 

 
REGLEMENT 

 
 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen 
 
De ‘Club van Honderd’ verder aangeduid als CvH, is een initiatief van de werkgroep Hole 19 en is op 
1 februari 2020 opgericht en gevestigd in Leeuwarden.  
De CvH is een commissie ‘hangende’ onder de rechtspersoon LGC De Groene Ster. 
De commissie kent een bestuur en leden. Het bestuur wordt geworven onder de leden. 
Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden.  
 
Artikel 2. Doelstelling 
 
De CvH is voor iedereen, leden en niet-leden, personen en bedrijven, die onze vereniging een warm 
hart toedragen en deze financieel willen ondersteunen.  
De CvH investeert in faciliteiten in en om het clubhuis.  
 
Artikel 3. Lidmaatschap 
   
1. Iedereen, vanaf de leeftijd van 18 jaar, kan lid worden van de CvH, zowel natuurlijke personen 

(particulieren) als rechtspersonen (bedrijven). 
2. Aanmelden kan via clubvan100@leeuwardergolfclub.nl 
3. Aanmelden voor het lidmaatschap kan gedurende het gehele kalenderjaar, het volledige bedrag 

wordt gerekend ongeacht het moment van instappen.  
4. De bijdrage aan de CvH bedraagt jaarlijks €100,- en wordt gezien als donatie. 
5. Keuze lidmaatschap: 

a. Deelname voor vijf jaar met fiscaal voordeel * 
b. Deelname voor een jaar 

6. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar; 
7. Het lidmaatschap gaat in na het invullen en ondertekenen van een machtigingsformulier. 

Betaling is alleen mogelijk door het afgeven van een machtiging voor automatisch afschrijven.  
8. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 februari. 
 
Artikel 4. Bestuur van de Club van Honderd 
 
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, onder wie een voorzitter, secretaris en 

penningmeester.  
2. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Voorzitter, secretaris en 

penningmeester zullen niet gelijktijdig aftredend zijn. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herbenoembaar. 

3. Het bestuur legt jaarlijks, tijdens de ALV van LGC De Groene Ster, verantwoording af over haar 
beleid.  
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Artikel 5. Besteding van middelen 
 
o De CvH zal de besteding van middelen voor projecten en activiteiten altijd doen in het 

algemeen belang van LGC De Groene Ster. Zulks ter beoordeling door het dagelijks bestuur van 
de Leeuwarder golfclub. 

o Leden van de CvH kunnen wensen of ideeën aandragen voor de besteding van de middelen van 
de CvH.  

o Het bestuur van de CvH zal de administratie van deze wensen en ideeën beheren. 
o Bestedingen kunnen nooit boven het beschikbare budget uitkomen. 
 
Artikel 6. Activiteiten: 
 
Bij alle activiteiten die door de CvH worden georganiseerd, zullen de leden van de CvH worden 
uitgenodigd. 
 
Artikel 7. Slotbepalingen:  
 
o Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de commissie samen met het bestuur van  

LGC De Groene Ster 
o Wijzigen cq. uitbreiden van dit reglement kan alleen geschieden na goedkeuring door de leden 

van de CvH en na goedkeuring door het bestuur van LGC De Groene Ster.  
o Bij eventuele opheffing van de CvH vervalt haar opgebouwde vermogen aan LGC De Groene Ster 
 
 
* Belastingvoordeel 
De Club van Honderd faciliteert schenken aan de vereniging met belastingvoordeel op basis van een 
periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag  
voor minimaal 5 jaar. De periodieke schenking wordt vastgelegd in een onderhandse 
schenkingsovereenkomst.  
 
 


