
De voorwaarden die het bestuur aan het expatlidmaatschap wil stellen zijn: 

 een gewoon lid wordt in het kader van zijn/haar werk (of dat van zijn/haar partner)  
tijdelijk uitgezonden voor een periode van tenminste 1 jaar. Een expatlid behoudt 
derhalve zijn/haar participatiebewijzen. 

 de maximum periode waarvoor deze lidmaatschapsvorm geldt is 5 jaar volgend op 
het jaar dat men daadwerkelijk uitgezonden is. Na afloop van deze periode vervalt de 
toepasbaarheid van deze lidmaatschapsvorm en wordt men geacht weer een 
gewoon lid te zijn zonder de faciliteiten zoals die voor deze regeling gelden.  

 de mogelijkheid van het expatlidmaatschap is er ook voor de partner van degene die 
uitgezonden wordt ervan uitgaande dat de partner Nederland eveneens metterwoon 
verlaat.  

 een expatlid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een gewoon lid.  

 indien een lid naar België of Duitsland vertrekt in het kader van zijn/haar werk dan 
geldt dat de afstand tot Arnhem ten minste 150 km dient te bedragen en dat men 
aantoonbaar lid is van een bij de Koninklijke Belgische Golffederatie resp. het 
Deutscher Golf Verband aangesloten golfclub die de beschikking heeft over een 
golfbaan, welke als homecourse van het betreffende expatlid staat geregistreerd. 

 het betreffend lid zal het expatlidmaatschap moeten aanvragen bij de secretaris en 
zal moeten aantonen dat hij/zij in het kader van zijn/haar werk (of van hun partner) 
naar het buitenland vertrekt. Op dit verzoek zal door het bestuur een beslissing 
genomen worden. 

 na goedkeuring gaat dit lidmaatschap in op 1 januari volgend op het jaar dat men 
vertrokken is. 

 het expatlidmaatschap eindigt nadat het lid zich opnieuw metterwoon vestigt in 
Nederland. Het lid is verplicht het bestuur hierover terstond te informeren, maar 
uiterlijk op de eerste dag van het kwartaal volgend op de vestiging in Nederland, 
waarbij de voor het lopende verenigingsjaar geldende contributie naar rato 
verschuldigd is. 

 de contributie voor het expatlidmaatschap bedraagt € 350 per jaar exclusief 
bijkomende kosten zoals de jaarlijkse NGF bijdrage, de participatieverhogingen en 
dergelijke. De buffetbijdrage wordt niet in rekening gebracht. 
 

De expatleden zijn evenals de sociëteitsleden voormalige gewone leden en tellen derhalve 
niet mee bij het vaststellen van de bovengrens van 850 voor de gewone leden. 
 
Als overgangsregeling kunnen leden die de afgelopen twee kalenderjaren vanwege tijdelijke 
uitzending naar het buitenland voor hun werk hun lidmaatschap opgezegd hebben alsnog 
gebruik maken van deze regeling voor de resterende periode dat deze lidmaatschapsvorm 
geldt. De periode van 5 jaar zal alsdan gekort worden met de periode, die men al in het 
buitenland verblijft. 
Zij betalen geen entreegeld, maar zullen wel opnieuw participatiebewijzen moeten kopen. 
 
 


