Statuten schaakvereniging De IJssel
Naam en Zetel
art. 1.
De vereniging draagt de naam ‘Schaakvereniging De IJssel’ en is gevestigd te Moordrecht.
De vereniging is opgericht op een september negentienhonderd drieënzestig (01-09-1963) te
Moordrecht.
Doel en Middelen
art. 2. 1.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te
houden en uit te breiden.
2.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond/Rotterdamse Schaakbond;
c. deelneming aan de competitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond/Rotterdamse
Schaakbond;
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
e. het houden van een interne competitie;
f. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
g. het maken van propaganda voor de schaaksport;
h. alle wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
Verenigingsjaar
art. 3.
Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één- en dertig augustus.
Leden
art. 4.
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
De verkrijging van het lidmaatschap
art. 5.
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij- en toelating door het bestuur. Tegen niettoelating staat beroep open bij de algemene vergadering.
De beëindiging van het lidmaatschap en schorsing
art. 6. 1.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door of namens het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2.
Voor opzegging namens het lid bij de Rotterdamse Schaakbond gelden de hiervoor door de
Rotterdamse Schaakbond gestelde regels.
3.
Opzegging namens de vereniging geschiedt:
a. door het bestuur ingeval van een ongeoorloofde betalingsachterstand en na herhaaldelijke
schriftelijke aanmaning.
b. door de algemene vergadering in het geval redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren en voorts, met in achtneming van het hiervoor
bepaalde, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de Statuten aan het
lidmaatschap te voldoen.
De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Het lidmaatschap eindigt in geval van
opzegging namens de vereniging per datum van aantekenen.
4.
De algemene vergadering kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid
handelt in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de algemene vereniging, dan wel indien
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5.
indien het bestuur van oordeel is dat ontzetting door de algemene vergadering dient te geschieden,
is het bevoegd het betrokken lid te schorsen. Alsdan moet dan binnen veertien dagen een
algemene vergadering worden bijeengeroepen, die omtrent de schorsing, opzegging of ontzetting
beslist. Het geschorste lid heeft toegang tot de algemene vergadering bij de behandeling van het
agendapunt inzake ontzetting.
6.
Besluiten tot schorsing en/of ontzetting worden onverwijld schriftelijk met opgave van redenen aan
het betrokken lid meegedeeld.
7.
Bij beëindiging van het lidmaatschap is het betrokken lid de contributie over het gehele
verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Verplichting van vereniging en leden
art. 7. 1.
Leden zijn verplicht tot:
a. het opgeven van alle voor de vereniging relevante informatie met betrekking tot zijn/haar
lidmaatschap.
b. naleving van de bepalingen van deze statuten, huishoudelijk reglement, overige reglementen en
besluiten van de vergadering.
2.
Leden zijn bovendien tot betaling van contributie.
3.
De vereniging is verplicht tot:
a. het zenden van een afschrift van haar statuten, alsmede wijzigingen hierop aan de secretaris
van de Rotterdamse Schaakbond.
b. het melden van wijzigingen in de bestuurssamenstelling aan de Rotterdamse Schaakbond.

c. het doorgeven van alle voor de Rotterdamse Schaakbond relevante informatie met betrekking
tot het lidmaatschap van de leden aan het bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond.
Onderscheidingen
art. 8. 1.
Aan personen die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, kan door de algemene
vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 5, de onderscheiding erelid of lid
van verdienste worden verleend.
2.
De onderscheiding vervalt:
a. door overlijden van de onderscheidene:
b. doordat de onderscheidene schriftelijk afstand doet;
c. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
3.
In het huishoudelijk reglement wordt nader geregeld onder welke voorwaarden een onderscheiding
kan worden verleend of vervallen verklaard.
Bestuur
art. 9. 1.
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur, bestaande uit een door de algemene
vergadering te bepalen aantal van tenminste drie leden, belast met het besturen van de vereniging.
2.
Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging. Een bestuurslid kan niet in
dienstverband tot de vereniging staan.
3.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie
gekozen. De overige functies verdeelt het bestuur. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van
drie jaar en zijn terstond herkiesbaar.
4.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het niet (meer) voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
c. een daatoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
5.
Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredende bestuurslid nog
had te vervullen.
Wettelijke vertegenwoordiging
art. 10 1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, in en
buiten rechte.
2. Bovendien kunnen twee leden van het bestuur gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Commissies
art. 11 1.
De algemene vergadering en het bestuur kunnen medewerkers en commissies benoemen, die de
algemene vergadering en/of het bestuur in de uitvoering van hun taak behulpzaam zijn. Aan deze
medewerkers en commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden verleend.
2
De medewerkers en commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat ze heeft
benoemd.
Het bestuur blijft voor het doen en laten van door het bestuur benoemde medewerkers en
commissies onverminderd verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
3. In elk geval kent de vereniging een commissie bedoeld in artikel 393 lid 1 van het burgerlijk
Wetboek. Deze door het bestuur jaarlijks te benoemen kascommissie van tenminste twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Algemene vergadering en bijeenroeping
art. 12 1.
Er is sprake van een algemene vergadering indien aan alle leden van zestien jaar en ouder een
schriftelijke convocatie is toegezonden binnen een termijn van minstens drie en hoogstens zes
weken vóór de vergaderdatum.
2.
Alle leden hebben recht van toegang tot de vergadering, met uitzondering van geschorste leden.
3.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer
het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.
4.
Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste een/tiende
gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
5.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept of bij advertentie in tenminste één in Moordrecht en omstreken veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering
en het opstellen der notulen.
6.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen één maand na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
rekening en verantwoording met een toelichting en het verslag bedoeld in artikel 11 lid 3 ter
goedkeuring aan de vergadering over. De stukken worden door de bestuurders ondertekend.
7.
De voorzitter en secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op bij de
algemene vergadering.

8.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet in de wet of
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Stemrecht en besluiten
art. 13 1.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de vereniging van zestien jaar en
ouder die niet zijn geschorst.
2.
Een lid kan schriftelijk zijn stem uitbrengen. Deze schriftelijke stem dient tenminste drie dagen vóór
de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend.
3.
Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan lid. In dat geval dient op de vergadering aan de
secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd.
4.
Het stemmen geschiedt mondeling tenzij een lid of bestuurslid om een schriftelijke stemming
verzoekt. De gang van zaken bij een schriftelijke stemming wordt geregeld in het huishoudelijk
reglement.
5.
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
de wet of deze staturen anders bepalen. Blanco stemmen tellen niet mee bij de bepaling van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.
6.
besluiten tot:
a. wijziging van deze statuten;
b. het vervallen van een onderscheiding;
c. ontbinding van de vereniging;
kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering;
d. mits de woordelijke tekst van de voorstellen bij de convocatie voor de vergadering is gevoegd;
e. tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is;
f. met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
7.
Indien voor de in lid 6 bedoelde besluiten niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde
leden in de algemene vergadering vertegenwoordigd is, kan binnen een termijn van vier weken een
nieuwe algemene vergadering bijeen worden geroepen, waarbij het ten behoeve van de
behandeling van betreffende onderwerpen niet langer noodzakelijk is dat ten minste de helft van de
stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
Geldmiddelen
art. 14 1.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. bijdragen van donateurs;
c. subsidies en bijdragen;
d. schenkingen, legaten en andere baten.
2.
De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging
voor het volgende verenigingsjaar en de te heffen jaarcontributie vast.
3.
De wijze van inning der geldmiddelen wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
Reglementen
art. 15 1.
Het huishoudelijk reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten.
Die regels mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
2.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering met in
achtneming van artikel 13 van deze statuten.
3.
Naast het huishoudelijk reglement kunnen andere reglementen worden vastgesteld die voor het
bereiken van de doelen als vermeld in artikel 2 van de statuten van belang zijn.
Liquidatie
art. 16 1.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is
bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
2.
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de
vereniging aangegeven.
3.
De liquidatie geschiedt met in achtneming van het bepaalde bij artikel 19 van het Burgerlijk
Wetboek.
Algemene bepalingen
art. 17 Deze statuten mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Rotterdamse Schaakbond.
art. 18 In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. De
betrokkenen kunnen verlangen dat de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering
ter beoordeling wordt voorgelegd.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van Schaakvereniging De IJssel gehouden op 30 augustus 1999
te Moordrecht en vastgelegd in de akte houdende wijzigen en vaststellen van de statuten van de vereniging:
‘Schaakvereniging De IJssel’ gevestigd te Moordrecht dd. 9-12-1999 opgesteld door notaris mr. J.H.A.
Wagener te Gouda.

