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Participatiereglement van de Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan na 
wijziging in overleg met het bestuur van de Vereniging Golf & Country Club Capelle aan den 
IJssel,  vastgesteld door het bestuur van de Stichting tot Exploitatie van de Capelse 
Golfbaan. 

 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel 1 
In dit participatiereglement wordt verstaan onder: 
a.  de stichting: de Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan, gevestigd te 

Capelle aan den IJssel; 
b. de vereniging: Golf & Country Club Capelle aan den IJssel, gevestigd te Capelle aan 

den IJssel; 
c. participatie: de rechten van de participatiehouder jegens de stichting; 
d. participatiebewijs: het bewijs van inschrijving in het door de stichting aangehouden 

participatiehoudersregister; 
e. participatiereglement: het reglement waarin de rechtsverhouding tussen de 
  participatiehouder en de stichting is geregeld; 
f.  het bestuur: het bestuur van de stichting. 
 
 
PARTICIPATIES EN PARTICIPATIEBEWIIZEN 
Artikel 2  
1.  De stichting kent 900 participaties A, 1 participatie C en 1 participatie Z. 
2.  De stichting kent voorts participaties O waarvan het aantal en de waarde worden 

bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 9A lid 1 van de statuten van de 
stichting. 

3. Ten behoeve van het bijhouden van het participatiehoudersregister is iedere 
participatiehouder gehouden aan de stichting schriftelijk zijn adres op te geven. 

4. Voor iedere participatie wordt een op naam van de houder daarvan gesteld bewijs 
 van inschrijving in het participatiehoudersregister afgegeven. 

 
Artikel 3 

1. Telkenjare in de maand januari stelt het bestuur de waarde van een participatie A 
vast. Het aldus vastgestelde bedrag zal gedurende de rest van het kalenderjaar als 
richtsnoer gelden voor de vaststelling van de prijs waartegen een participatie kan 
worden overgedragen. Bij uitgifte van nieuwe participaties zal het bestuur deze 
waarde tevens als uitgangspunt hanteren voor het bepalen van het bedrag dat op de 
nieuw uitgegeven participatie zal moeten worden gestort. 

 
 
OVERDRACHT EN OVERGANG PARTICIPATIE A  
Artikel 4 
1. Het in dit artikel bepaalde is uitsluitend van toepassing op de participatie A. 
2. Het bestuur van de stichting verleent slechts zijn goedkeuring aan de overdracht van 

een participatie, indien deze overdracht plaats heeft aan ereleden, gewone leden, 
bedrijfsleden of studerende leden van de Golf & Country Club Capelle aan den IJssel,  
en de in de volgende leden bepaalde procedure in acht wordt genomen. 
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3. Indien een participatiehouder zijn participatie wenst te vervreemden, doet hij daarvan 
mededeling aan de stichting onder opgave van de prijs en de naam en het adres van 
de koper. Binnen drie maanden nadat het verzoek bij de stichting is binnengekomen, 
beslist het bestuur omtrent de goedkeuring van de door de verkoper aangewezen 
koper. In alle gevallen geeft het bestuur het tijdstip aan waarop de overdracht met 
inachtneming van het bepaalde in lid 4 kan plaatshebben 

4. Op het door het bestuur aangewezen tijdstip draagt de verkoper de participatie over 
aan de koper. 

 
 
OVERDRACHT EN OVERGANG PARTICIPATIE C 
Artikel 5 
1.  Het in dit artikel bepaalde is uitsluitend van toepassing op de participatie C. 
2.  De stichting is bevoegd de door haar gehouden participatie over te dragen aan de 

gemeente Capelle aan den IJssel.  
3. Elke andere overdracht van de participatie is uitgesloten. 
4. Intrekking van de participatie door de stichting is toegestaan mits met instemming van 

de participatiehouder, onder de voorwaarden als door de houder en de stichting 
  alsdan zullen worden overeengekomen. 

 
 
VERGADERING VAN PARTICIPATIEHOUDERS 
Artikel 6 
1. Jaarlijks, bij voorkeur binnen zes maanden na aanvang van een kalenderjaar, wordt 

een vergadering van participatiehouders gehouden. 
2. De bijeenroeping van een vergadering van participatiehouders geschiedt door het 

bestuur, en wel schriftelijk of per email aan de adressen volgens het register van 
participatiehouders, op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping 
worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

3. In de vergadering van participatiehouders, die wordt geleid door een door het bestuur 
aan te wijzen bestuurslid, wordt door het bestuur verslag uitgebracht over de 
werkzaamheden van de stichting over het afgelopen kalenderjaar, en wordt door het 
bestuur rekening en verantwoording afgelegd over zijn in het afgelopen kalenderjaar 
gevoerde bestuur. 

4. Iedere participatiehouder is bevoegd in de vergadering het woord te voeren, en zich 
daartoe door een schriftelijk, naar het oordeel van het bestuur van de stichting 
voldoende door hem gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen. Een ter 
vergadering aanwezige persoon kan ten hoogste één (mede-) participatiehouder 
vertegenwoordigen. 

 
 

SCHORSING 
Artikel 7 
Indien een participatiehouder één of meer van zijn verplichtingen uit dit reglement 
voortvloeiend, overtreedt, dan kan de stichting aan de vereniging de betrokkene voor 
schorsing als lid van de vereniging voordragen voor de periode gedurende welke de 
overtreding duurt. 
 


