SCHAAKCLUB BENOORDENHOUT
Met wijzigingen okt 1988 in art. 9, 15.2, 19, 26 Met wijzigingen okt 1998 in art. 12

Statuten
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Schaakclub Benoordenhout" en is gevestigd te 's-Gravenhage.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de schaaksport te bevorderen. Zij tracht dit doel mede te bereiken door haar leden in de
gelegenheid te stellen aan een onderlinge competitie deel te nemen.
LEDEN
Artikel 3
Iedere persoon van 18 jaar of ouder kan lid van de vereniging worden. Het lidmaatschap van de vereniging wordt
aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur besluit binnen drie maanden of de belangstellende als lid wordt toegelaten. Indien
het aspirant-lid wordt afgewezen, heeft deze het recht in beroep te gaan tegen de beslissing van het bestuur bij de
ledenvergadering.
Artikel 4
Verplichtingen van de leden zijn:
a. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement na te leven en te helpen handhaven;
b. ieder van de leden is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de
vereniging of aan de door de vereniging gebruikte eigendommen van derden,
toegebrachte schade;
c. het tijdig betalen van contributie.
Artikel 5
De leden hebben de volgende rechten:
a. deelneming aan alle ledenvergaderingen;
b. stemrecht over personen en zaken in de
ledenvergadering;
c. het doen van voorstellen;
d. het tijdens vergaderingen voeren van het woord en het vragen van verantwoording aan het bestuur;
e. benoembaarheid voor alle functies in de vereniging;
f. het bijwonen van evenementen;
g. het meenemen van één introducé(e) per speelavond.
Artikel 6
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het lid; b. in geval van
overlijden;
c. door royement door de ledenvergadering na een schorsingsperiode, door het bestuur,
van maximaal zes maanden;
d. door royement, door het bestuur, wegens wanbetaling.
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Artikel 7
Ereleden kunnen, op voordracht van het bestuur of ten minste vijf leden, worden benoemd door de ledenvergadering met een
meerderheid van 2/3 van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Ereleden zijn ontheven van de verplichting tot het betalen
van contributie.

BESTUUR
Artikel 8
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de wedstrijdleider. 1. De bestuursleden worden door
de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd. 2. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of
leden voordrachten
voor kandidaten worden gedaan.
3. Indien het bestuur niet voltallig is, maar uit ten minste twee leden bestaat, behoudt het zijn bevoegdheden, onverminderd
de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.
4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor één jaar. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.
Artikel 9
De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Bij het leiden van
een vergadering stelt hij de definitieve agenda vast. Hij heeft de bevoegdheid de beraadslagingen te beëindigen, indien hij
meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch hij dient de beraadslagingen te hervatten, indien minstens 1/3 van de in
de vergadering aanwezige leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt.
Artikel 10
De secretaris is belast met:
a. het voeren van de correspondentie;
b. het notuleren van de vergaderingen;
c. het bijhouden van de ledenlijst;
d. de aankondiging van alles wat namens het bestuur ter kennis van de leden moet worden gebracht;
e. het jaarverslag.
Artikel 11
De penningmeester is belast met:
a. het beheer van de geldmiddelen (uitgaven die f 300 te boven gaan, moeten worden besproken in het bestuur);
b. het voeren van de boekhouding;
c. het innen van de contributie, entreegelden en bijdragen;
d. het opmaken van een financieel verslag t.b.v. de Algemene Ledenvergadering; e. het opstellen van een
begroting voor het komende jaar; f. het geven van inzicht in de financiën aan de kascommissie.
Art ikel 12
1. De wedstrijdleider is belast met:
a. de indeling van de leden voor de te spelen partijen,
b. het bijhouden van de competitie-uitslagen,
c. het bijhouden van de ranglijst.
2. Het bestuur wijst een der leden aan als materiaalcommissaris. Deze is belast met: a. het beschikbaar stellen van
schaakborden, schaakstukken en schaakklokken, b. de verantwoordelijkheid voor het opruimen van de
speelaccommodatie, c. het opmaken en bijhouden van een inventarislijst.
3. Wedstrijdleider en materiaalcommissaris dienen op elke speelavond aanwezig te zijn dan wel voor vervanging te zorgen.
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Artikel 13
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Het bestuurslidmaatschap
eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken.
Artikel 14
1. Het bestuur stelt het Huishoudelijk Reglement vast.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen nodig voor het goed functioneren van de vereniging.
De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur gezamenlijk.
JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en doet rekening en
verantwoording over het in dat jaar gevoerd bestuur.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.
VERGADERINGEN
Artikel 16
1. Jaarlijks wordt in oktober de Algemene Ledenvergadering gehouden. De oproep voor deze vergadering aan alle leden
geschiedt schriftelijk, ten minste drie weken voor de vergadering. De oproep bevat datum, plaats, aanvangstijd en
agenda van de vergadering.
2. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
3. Het bestuur is verplicht tot het uitroepen van een vergadering op het schriftelijk verzoek van ten minste 1/3 van het aantal
leden.
4. In de vergadering bedoeld in Artikel 16.1 komen mede aan de orde: a. de voorziening in vacatures
in het bestuur;
b. de benoeming van de leden van de in Artikel 15.3 genoemde commissie; c. de vaststelling van de
jaarlijkse contributie;
d. de begroting.
Besluitvorming op een vergadering kan alleen plaatsvinden, indien ten minste de helft van alle leden aanwezig is.
Artikel 17
1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben daarin ieder één stem.
2. Een lid wordt geacht op een vergadering aanwezig te zijn als hij/zij de presentielijst getekend heeft.
Artikel 18
Van elke ledenvergadering worden notulen gemaakt en een presentielijst bijgehouden.
Artikel 19
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
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Artikel 20
1. Voorzover de Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de vereniging
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Op voorstel van de
voorzitter kan de vergadering hiervan afwijken.
3. Indien bij een verkiezing geen van de kandidaten bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt
een tweede stemming gehouden ten aanzien van de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Verwerven deze
kandidaten bij de tweede stemming een gelijk aantal stemmen, dan wordt door het tot beslist wie van beiden is verkozen.
4. Het staken van stemmen over zaken wordt gelijkgesteld met verwerping van het desbetreffende voorstel. Hetzelfde
geldt voor het staken van stemmen over personen, niet een verkiezing betreffend.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 21
Het verenigingsjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.
ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 22
De vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering.
Artikel 23
Tot ontbinding wordt overgegaan in een ledenvergadering, waarin ten minste 3/4 van alle leden aanwezig zijn en met een
meerderheid van ten minste 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen hiertoe besloten wordt.
Artikel 24
Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. teder hunner
ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 25
Aan ieder lid wordt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement overhandigd.
Artikel 26
1. De Statuten worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of ten minste vijf leden door de Algemene Ledenvergadering
met 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd door het bestuur, dat van de wijziging kennisgeving aan de leden doet.
De wijziging treedt in werking indien binnen 30 dagen na de kennisgeving geen bezwaren bij het bestuur zijn
ingebracht.
Aldus vastgesteld:
's-Gravenhage, 14 oktober 1998
de secretaris, J Dekker
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