Huishoudelijk Reglement schaakvereniging De IJssel
Ledenadministratie en bestuursmutaties
art. 1. 1. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst en het bestuur aan de
RSB en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.
Algemene vergadering
art. 2. 1.
Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep verzonden onder vermelding van de
te behandelen onderwerpen en zoveel als mogelijk is voorzien van toelichtende bescheiden.
2.
Binnen 7 dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter
behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig mogelijk ter kennis van de
overige leden worden gebracht.
3.
Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering,
onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.
4.
Met toestemming van zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen anderen dan de
leden de vergaderingen bijwonen en daarin het woord voeren.
5.
De voorzitter bepaalt tijdens de vergadering de volgorde van de sprekers en kan, indien het vlotte
verloop van de vergadering dat vergt, de spreektijd limiteren.
Stemming en verkiezing
art. 3. 1.
Schriftelijke verkiezingen worden geleid door een stembureau. Dit bestaat uit drie, door de
voorzitter aan te wijzen, leden. Van deze leden mag er hooguit één tevens bestuurslid zijn. De
schriftelijke stemming vindt plaats met gesloten stembriefjes.
2.
Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, namen van niet voor
verkiezing in aanmerking komende personen, of een niet ter zake dienende toevoeging bevatten,
zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal stemmen
buiten beschouwing gelaten.
3.
ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten
worden gesteld. Kandidaatstelling door één of meer leden dient te geschieden door opgave van
naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste voor de
aanvang van de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend,
alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te
vervullen.
4.
Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij
een ter vergadering aanwezig bestuurslid of lid stemming verlangt.
5.
Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste stemmen
verwerft gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats.
Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.
6.
Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft
daarbij geen hunner de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt
herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene die in de vrije stemming het
minst aantal stemmen op zich heeft verenigt, afvalt; levert deze herstemming aan geen der
kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen op, dan volgt opnieuw een herstemming totdat
er slechts twee kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen.
Komen twee of meer personen voor één plaats in deze herstemming in aanmerking, dan vindt
tussen hen een herstemming plaats. Het bepaalde in het derde lid van dit artikel is in de her- en
tussenstemming van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de tweede volzin.
7.
Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde
kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming
plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die in de vrije stemming naar voren
zijn gekomen. Het bepaalde in het vierde lid van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.
8.
indien het bestuur van oordeel is dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de
eerstvolgende algemene vergadering niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden
door schriftelijke raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij
de eerstvolgende algemene vergadering die alsdan op de in dit artikel aangegeven wijze in de
vacature voorziet.
Bestuur
art. 4. 1.
het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en reglementen, alsmede voor de
uitvoering van genomen besluiten, welke zijn genomen door de algemene vergadering. Voorzover
dit binnen zijn bevoegdheden valt, geeft het de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het
belang van de vereniging dienen.
2.
bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die
functie verbonden taken. De anderen bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen
de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.

Medewerkers en Commissies
art. 5. 1.
De taken, bevoegdheden en werkwijze van medewerkers en commissies, de samenstelling van
commissies, alsmede de zittingsduur van leden hiervan, worden door het benoemend orgaan
geregeld, voorzover zij niet uit het besluit tot hun benoeming voortvloeien.
2.
Medewerkers en commissies brengen regelmatig verslag uit over hun werkzaamheden aan het
orgaan dat hen heeft benoemd.
3.
Een medewerker of een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige
besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de benoeming is bepaald.
De medewerker resp. commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording
schuldig aan de algemene vergadering en kan alleen door deze décharge verleend.
Geldmiddelen
art. 6. 1.
De contributie dient vooraf aan het begin van het verenigingsjaar c.q. op de datum van toetreding
als lid volledig worden voldaan.
2.
Voor personen die tijdens het verenigingsjaar toetreden als lid bedraagt de contributie een
evenredig deel van de jaarcontributie.
3.
in uitzonderingsgevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan in overleg met de penningmeester
een hiervan afwijkende betalingsregeling worden getroffen.
Ontzettingen
art. 7. 1.
De secretaris draagt er zorg voor dat de naam en adres van leden, die door de vereniging wegens
wanbetaling uit het lidmaatschap zijn ontzet, onverwijld aan de secretaris van de RSB worden
gemeld. Aan de laatst dient tevens een afschrift van het besluit tot ontzetting gezonden te worden.
2.
De secretaris informeert het betrokken lid dat hij binnen één maand na ontvangst van het besluit tot
ontzetting schriftelijk bezwaar kan aantekenen bij de secretaris van de RSB.
Wedstrijden
art. 8. 1.
Het bestuur is gehouden, voorzover dit mogelijk is, voor de verschillende groeperingen van het
ledenbestand wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel
verbinden. De inhoud van de wedstrijden wordt door het bestuur, in overleg met de algemene
vergadering, bij afzonderlijke reglementen vastgesteld.
2.
Het bestuur organiseert, voorzover dit mogelijk is, de deelname aan de competitie van de
KNSB/RSB. De samenstelling van de teams wordt door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuur, jaarlijks vastgesteld met in achtneming van de daarvoor door de algemene vergadering
vastgestelde regels.
Onderscheidingen
art. 9. 1.
De algemene vergadering kan, met in achtneming van het gestelde in de artikelen 8 en 13 van de
Statuten, benoemen:
a. tot erelid, een persoon die zich gedurende een lange reeks van jaren jegens de vereniging
uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.
b. tot lid van verdienste een persoon die zich gedurende een reeks van jaren jegens de
vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.
2.
De algemene vergadering kan, met in achtne3ming van het gestelde in de artikelen 8 en 13 van de
Statuten, een onderscheiding vervallen verklaren indien de onderscheidene zich jegens de
vereniging gedraagt op een wijze die door de algemene vergadering niet tolerabel wordt
gevonden.
Slotbepalingen
art. 10 1.
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking zijn getreden.
2.
Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun
vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkende besluit anders bepaalt.
3.
Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden
van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan
inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen.
4.
Binnen drie maanden nadat de wijziging van de Statuten van kracht is geworden zendt het bestuur
een door de secretaris en voorzitter ondertekend afschrift hiervan naar de secretaris van de RSB.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 30 augustus 1999 te Moordrecht.

