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Binnen het bestuur is in het afgelopen jaar een dialoog ontstaan over de loop van het 
verenigingsjaar, dat nu loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 
De leden van de Golfclub gaan allemaal een speelovereenkomst aan met Het Rijk en worden 
vervolgens lid van de Golfclub. De speelovereenkomst loopt van 1 januari tot en met 31 
december en is daarmee niet gelijk aan het huidige verenigingsjaar.  
Daarnaast is een aantal activiteiten van de Golfclub zo ingericht dat die ook de periode van 
een normaal kalenderjaar omvatten.  
Om voornoemde redenen heeft het bestuur besloten om aan de leden voor te stellen het 
verenigingsjaar gelijk te laten lopen met de periode waarvoor de speelovereenkomst met 
Het Rijk wordt afgesloten, dus van 1 januari tot en met 31 december en dit in te laten gaan 
op 1 januari 2023. 
 
Om een en ander juridisch correct te formaliseren is een aanpassing van de statuten van de 
Golfclub nodig. De huidige statuten van Golfclub Het Rijk van Nijmegen zijn van 23 maart 
1994. Bestudering ervan maakt duidelijk dat de statuten sowieso toe waren aan een 
grondige opfrisbeurt. Daartoe is aan lid Willem van Delft (notaris in ruste) gevraagd het 
bestuur bij te staan in het proces tot aanpassing van de statuten. 
Tevens is besloten is om Ten Berge Notarissen (notaris C.B.A. Gips) te vragen om in 
samenspraak met Willem van Delft en enkele bestuursleden, nieuwe statuten op te stellen. 
 
Het aldus opgestelde concept document treft u hierbij aan evenals een document met 
daarin de thans vigerende statuten. 
 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 

- De vestigingsplaats is gewijzigd naar gemeente Berg en Dal. 
- Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
- In de huidige statuten staat geen beroep open tegen de beslissing van het bestuur 

een nieuw lid niet toe te laten. In het concept is opgenomen dat bij niet toelating 
door het bestuur, de algemene vergadering alsnog tot toelating kan besluiten. 

- De thans nog in de huidige statuten neergelegde omschrijving van de diverse leden is 
aangepast/verbeterd. 

- In de huidige statuten staat nog dat de vereniging bevoegd is om in naam van de 
leden verplichtingen aan te gaan, waardoor de leden rechtstreeks zijn gebonden. 

- Thans kan het bestuur besluiten tot aan- en verkoop van onroerend goed. Dat lijkt 
niet wenselijk en is aangepast. 

- In de huidige statuten is aan een bepaald soort leden geen stemrecht toegekend. 
Deze bepalingen zijn gewijzigd omdat volgens dwingend recht aan elk lid stemrecht 
toekomt. 

- Besluiten van de algemene vergadering worden in beginsel genomen met volstrekte 
meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen. 
Er is een aantal uitzonderingen in het concept opgenomen waarbij besluitvorming 
plaatsvindt met tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin de helft (1/2) van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is (zogenaamde quorum-eis). 



Indien dat quorum niet gehaald wordt, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen 
worden waarin het besluit ongeacht het aantal aanwezige leden met dezelfde 
meerderheid van tweederde (2/3) kan worden genomen. De tweede 
oproepingstermijn is in het concept opgenomen. 

- Het stemrecht van een minderjarig lid (onder 18 jaar), wordt uitgeoefend door 
zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. 

- Op grond van artikel 18 van de huidige statuten, dient deze statutenwijziging nog 
goedgekeurd te worden door de “B.V.”. Deze koppeling met Golfbaan Het Rijk van 
Nijmegen B.V. (de “B.V.”) is uit de statuten gehaald. 

- Het boekjaar van de vereniging loopt thans van 1 oktober tot en met 30 september. 
Dit is in het concept gewijzigd naar kalenderjaar. 

- Aan het slot van het concept is een overgangsbepaling opgenomen waarin het alsdan 
lopende verenigingsjaar éénmaal wordt verlengd. 

- Het concept voldoet aan de eisen van de “nieuwe” wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) van 1 juli 2021. 


