RAAD VAN BESTUUR
UITTREKSEL

zitting van 6 mei 2019

Aanwezig:

Stéphanie Anseeuw, voorzitter
Charlotte Castelein, Benedicte Dalle, Frédéric Devos, Sabelle Diatta, Amadeo Glorie, Peter
Hillewaere, Sander Loones, Laurenzo Moerman, Rosaline Mouton, Inge Vandekeere, leden
Frederick Vens, secretaris

GOEDKEUREN AFSCHAFFEN PREFERENTIEEL TARIEF MET GOLF & COUNTRYCLUB
PALINGBEEK
Gelet op artikel 235 en 240 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 3 en 7 van de beheersovereenkomst;
Gelet op artikel 19 van de statuten;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB van 11 september 2018 waar de leden van Golf &
countryclub Palingbeek een korting kregen van 15% (ipv 30%) op de greenfeeprijzen, ook tijdens het weekend;
Overwegende dat elk jaar een weekendwedstrijd georganiseerd tussen beide clubs, het ene jaar gaat de wedstrijd
door op de Palingbeek ( 2013 ), het andere op Koksijde Golf ter Hille ( 2014 ), etc...;
Overwegende dat beide clubs wederzijds 15 % korting (15% ipv 30% ) gaven op de greenfee tarieven;
Overwegende dat het aantrekken van spelers uit andere golfclubs bijdraagt tot de promotie en bekendmaking van
Koksijde Golf ter Hille;
Overwegende dat dezelfde korting ook van kracht is voor de voor wedstrijden voor de wisselbeker - men - ladies –
seniors. Deze wedstrijd gaan maar één keer per jaar door en de korting geldt voor maximum 4 wedstrijden per
jaar;
BESLUIT

Art. 1: De Raad van Bestuur van het AGB schaft de korting van 15% voor de leden van Golf & Countryclub
Palingbeek af, en dit met ingang van 1 januari 2020.
Art. 2: De Raad van Bestuur van het AGB gaat akkoord met het toekennen van 15% korting op de
greenfeetarieven voor de wedstrijden tussen Golf & Countryclub Palingbeek en Koksijde Golf ter Hille. Deze korting
geldt voor maximum 4 wedstrijden tussen men - ladies - seniors - wedstrijd voor de wisselbeker. Elk van deze
wedstrijden kan maar één keer per jaar plaatsgrijpen.
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