SCHAAKCLUB BENOORDENHOUT
Huishoudelijk Reglement
Artikel 1
Het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld door het bestuur, dient als aanvulling op en invulling van de in
de Statuten gestelde regels.
LEDEN
Artikel 2
Eisen ter verkrijging van het lidmaatschap zijn naast die, genoemd in de statuten:
a. Een aspirant-lid mag geen financiële schuld e.d. hebben bij een andere vereniging;
b. Hem/haar mag gedurende de laatste twee jaar niet de toegang tot een soortgelijke vereniging zijn
geweigerd.
COMMISSIES
Artikel 3
Teneinde een goede wisselwerking tussen leden en bestuur in stand te houden, dient er altijd ten minste
één bestuurslid deel uit te maken van ingestelde commissies, met uitzondering van de kascommissie als
genoemd in de artikel 11 sub f en artikel 15 lid 3 van de statuten.
CONTRIBUTIE
Artikel 4
1. De contributie dient jaarlijks te worden voldaan. Desgewenst kan de betaling per kwartaal plaats
vinden.
2. De contributie bestaat uit een jaarlijks door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag.
3. Een tussentijds toetredend nieuw lid is alleen contributie verschuldigd over de resterende volle
kwartalen van het verenigingsjaar.
Artikel 5
1. De contributie is verschuldigd bij het begin van het verenigingsjaar, of bij kwartaalbetaling aan het
begin van elk kwartaal.
2. Indien een lid drie maanden na het verstrijken van de betalingstermijn zijn / haar contributie nog
niet heeft voldaan, volgt een aanmaning.
Artikel 6
Indien een lid zijn/haar contributie tijdelijk niet kan voldoen, kan hij/zij contact opnemen met de
penningmeester omtrent een betalingsregeling.
STRAFFEN
Artikel 7
Als straf kan door het bestuur worden gehanteerd:
a. berisping;
b. schorsing;
c. royement wegens wanbetaling.
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WEDSTRIJDEN
Artikel 8
Gedurende elk verenigingsjaar worden de leden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een
onderlinge competitie.
Artikel 9
Wanneer twee spelers, die tegen elkaar zijn ingedeeld, tijdens het spel of daaraan voorafgaand een
verschil van mening hebben van welke aard ook, bemiddelt de wedstrijdleider en als bemiddeling niet
slaagt, beslist hij. Is hij zelf als speler betrokken bij het meningsverschil of is hij afwezig, dan bemiddelt
c.q. beslist zijn plaatsvervanger of wijst een bemiddelaar aan. Is de plaatsvervanger betrokken of afwezig,
dan bemiddelt een bestuurslid of wijst een bemiddelaar aan. Als niemand van de genoemden
beschikbaar is of zich beschikbaar stelt, wordt de wedstrijd op de gewone wijze afgebroken en
bemiddeling uitgesteld tot de eerstvolgende gelegenheid.
Artikel 10
De vereniging kan schaakevenementen organiseren, waaraan deelgenomen kan worden door leden,
aspirant-leden en op uitnodiging niet-leden.
Artikel 11
1. In principe wordt iedere partij genoteerd en gespeeld met een klok.
2. Het speeltempo is vastgesteld op 90 minuten voor de eerste 35 zetten; daarna wordt 1 kwartier
aan de speeltijd toegevoegd, na afloop waarvan de partij wordt beëindigd.
3. Er wordt gespeeld conform de officiële FIDE-Regels voor het Schaakspel, tenzij er door de
wedstrijdleider van wordt afgeweken.
4. Analyse achteraf van de gespeelde partij en andere activiteiten, waarbij gesproken wordt, dienen
te geschieden op gedempte toon.
COMPETITIE
Artikel 12
1. Door het bestuur kan uit de leden een wedstrijdcommissie worden aangewezen. Deze bestaat uit
drie of vier leden waaronder de wedstrijdleider.
2. De onderlinge competitie vindt plaats volgens een door de wedstrijdcommissie bepaald
speelschema. De berekening van de ranglijst van de competitie geschiedt op basis van een door
de wedstrijdcommissie bepaald systeem.
3. De functie van materiaalcommissaris wordt door de wedstrijdleider uitgeoefend.
4. Is geen wedstrijdcommissie ingesteld, dan vallen de zaken genoemd onder lid 1 en 2 onder de
bevoegdheid van de wedstrijdleider.
Artikel 13
Indien de vereniging deelneemt aan een externe competitie geschiedt dit conform de daarvoor gestelde
regels.
SPEELGELEGENHEID
Artikel 14
1. Het bestuur streeft er naar een speelaccommodatie te verschaffen, waarin de leden naar behoren
de onderlinge competitie kunnen spelen.
2. Het bestuur bepaalt de tijden gedurende welke deze lokaliteit voor de leden toegankelijk is. Tot
anders bepaald wordt zijn op speelavonden deze tijden gesteld op 19.30 – 23.30.
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Artikel 15
De door de vereniging gebruikte lokaliteit is toegankelijk voor:
a. alle, niet-geschorste, leden;
b. aspirant-leden;
c. belangstellende introducés, die in overleg met de wedstrijdleider voor vier spelavonden worden
toegelaten;
d. alle personen van wie de aanwezigheid, in verband met het belang van de vereniging, door het
bestuur noodzakelijk geacht wordt.
Artikel 16
De leden dienen bereid te zijn om bepaalde taken, zoals het klaarzetten en opbergen van schaakborden
en schaakstukken en het opruimen van de speelaccommodatie e.d. te verrichten.

Gewijzigd Den Haag, 26 oktober 2014
Clemens Haazen, secretaris
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