Huishoudelijk reglement van de Schaakvereniging IJsselmonde zoals goedgekeurd op 2-12-2005 tijdens een puntsvergadering

Schaakvereniging IJsselmonde
Opgericht 16 mei 1969
Huishoudelijk Reglement

Artikel 1:
1. De ereleden, de gewone leden en de jeugdleden hebben toegang tot alle bij de vereniging in
gebruik zijnde zalen en tot alle bijeenkomsten de vereniging betreffende.
2. De begunstigde leden hebben toegang tot alle bij de vereniging in gebruik zijnde zalen
tijdens het houden van wedstrijden.
Zij hebben niet het recht aan wedstrijden deel te nemen.

Artikel 2:
De rechten van gewone leden, jeugdleden en begunstigde leden kunnen door het bestuur
voor een tijdvak van ten hoogste drie maanden geheel of gedeeltelijk ontzegd worden aan
hen, die zich bij herhaling schuldig maken aan overtredingen van de bepalingen in, of
krachtens dit reglement vastgesteld.
Deze schorsing dient schriftelijk bevestigd te worden aan de overtreder van de bepalingen
volgens dit Reglement.

Artikel 3:
Vervallen verklaring van het lidmaatschap als gewoon lid, jeugdlid of begunstigd lid kan
plaats hebben ten aanzien van hen:
1. Die daartoe bij herhaling te zijn gemaand niet ten volle aan hun geldende verplichtingen
hebben voldaan.
2. Die, nadat op hen in de in artikel 2 genoemde maatregel is toegepast, door hun woorden of
gedragingen de goede naam van de vereniging schaden, of nadat de tegen hen uitgesproken
ontzeggingen is geëindigd, andermaal zich aan de overtreding als in artikel 2 genoemd
schuldig maken.
Deze overtreding dient dan in hetzelfde verenigingsjaar te zijn begaan en indien dit het
geval is dient dit royement voorgelegd te worden aan de Algemene Ledenvergadering, die
hiervoor in een Buitengewone zitting bijeen moet komen volgens het bepaalde in de
statuten en als zodanig afgehandeld worden. Het uitgesproken royement is definitief.

Artikel 4:
De maatregel, genoemd in artikel 2, doet de verplichtingen jegens de vereniging
onverminderd voortduren.
Reeds voor de vervallen verklaring verschuldigde gelden zijn, terstond invorderbaar.

Artikel 5:
1. De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld bij de behandeling
van de begroting en is vanaf deze maand bij vooruitbetaling van een kwartaal verschuldigd.
Dit met uitzondering van die leden waar de penningmeester een overeenkomst mee heeft
voor een kortere periode, die opgenomen is in zijn/haar administratie en door beiden
ondertekent.
2. Ereleden hebben geen financiële verplichtingen jegens de vereniging.
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Artikel 6:
De inning van de contributie zal door de penningmeester geschieden en worden afgetekend
op een te verstrekken contributiekaart, aan hen die daar prijs op stellen.

Artikel 7:
Is het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aangevangen, dan bedraagt de
contributie van het betrokken lid x/12 maal de contributie per jaar, waarbij x gelijk is aan
het aantal maanden dat zal verstrijken tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Deze
contributie zal in éénmaal voldaan moeten worden, gelijk aan het bepaalde in artikel 5 van
dit Reglement.

Artikel 8:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier personen, zijnde een voorzitter, secretaris,
penningmeester en wedstrijdleider.
Het bestuur kiest uit zijn midden een waarnemend voorzitter, die de voorzitter vervangt
waar en wanneer dit nodig mocht zijn.
2. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder de leden van het bestuur worden met
inachtneming van de bepalingen van de Statuten en dit Reglement door het bestuur
vastgesteld.
3. De bestuursleden worden voor de tijd van één jaar door de Algemene Ledenvergadering
gekozen.
4. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer uit de
leden gevormde commissies of assistenten.

Artikel 9:
1. De Kascommissie bestaat uit 2 leden.
Bestuursleden zullen geen deel uitmaken van de commissie.
Jaarlijks treedt één lid af en wordt op de Algemene Ledenvergadering een nieuw lid
gekozen.
2. De Kascommissie is belast met het controleren van de boekhouding van de
penningmeester, wat 2 x per jaar geschied.
De Kascommissie heeft te allen tijde het recht, voor dat doel inzage in de boeken te
verlangen.
Indien zij dit wenselijk acht zal zij haar bevindingen ter kennis van de leden brengen.
3. Indien de Kascommissie eenstemmig van oordeel is dat de boekhouding in orde is, moet zij
de boeken te juiste plekke aftekenen.
4. Op de Algemene Ledenvergadering brengt de Kascommissie een schriftelijk verslag uit
van haar bevindingen.
5. De Kascommissie is verplicht, ten minste één week en ten hoogste twee weken voor de
datum, waarop de penningmeester wenst af te treden, de boekhouding te controleren.
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Artikel 10:
De commissie(commissaris) van materiaal is belast met het beheer en onderhoud van al het
bij de vereniging in gebruik zijnde materiaal.
Eventuele gebreken meldt hij/zij terstond.

Artikel 11:
De assistent-wedstrijdleider helpt en vervangt de wedstrijdleider waar en wanneer dit nodig
is.

Artikel 12:
1. Op de eerste vrijdag in september zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden, over de
geldmiddelen en over de lotgevallen in het afgelopen jaar der vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd te allen tijde, en is verplicht op schriftelijk behoorlijk gemotiveerd
verzoek van ten minste 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden binnen 30 dagen, nadat
zodanig verzoek de secretaris heeft bereikt, een buitengewone Algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen.
Blijft het bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen, dan
zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering te beleggen.
3. Tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering worden alle leden ten minste acht
dagen tevoren schriftelijk opgeroepen met mededeling van plaats en uur der vergadering,
alsmede van de te behandelen onderwerpen.
In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur kan in het vorige lid bepaalde
termijn tot twee dagen worden teruggebracht.
4. Op de Algemene Ledenvergadering kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op
voorstel van het bestuur mede in behandeling worden genomen en beslist, indien 2/3 van
de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren.

Artikel 13:
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen,
voorzover de Statuten of dit Reglement niet anders bepalen.
Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden
tussen de twee personen, die het grootste aantal de uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij/zij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over te kiezen personen schriftelijk met
gesloten briefjes.
Onder stemmen in dit artikel wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, als hoedanig
niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende
stemmen.
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Artikel 14:
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard
van leden en derden in en om het gebouw, waar de vereniging haar bijeenkomsten houdt.

Artikel 15:
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door haar of hem aan de eigendommen der
vereniging aangerichte schade.

Artikel 16:
Ieder der leden wordt verzocht de mededelingen op het mededelingen bord aangebracht te
lezen.

Artikel 17:
1. Het wedstrijdreglement en FIDE competitiereglement liggen ter inzage bij de
wedstrijdleider.
2. De statuten en het Huishoudelijk reglement worden bij aanvang van het lidmaatschap
overhandigd door de secretaris en aan alle leden indien er een wijziging heeft
plaatsgevonden.

Artikel 18:
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden besloten op een Algemene
Ledenvergadering met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 19:
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement treden in werking drie weken na de dag,
waarop ze zijn aangenomen.
Binnen deze termijn moeten de wijzigingen ter kennis van de leden worden gebracht.

Artikel 20:
Ieder der leden wordt verzocht niet te roken. Dit verbod is opgelegd door de verhuurder
van onze lokaliteit en strafbaar bij overtreding, dit is bij de wet geregeld.
.

Artikel 21:
Tijdens officiële partijen wordt er zoveel mogelijk stilte in acht genomen, om de
schaaksport te bevorderen, zodoende de ander niet te hinderen tijdens hun spel. Zie artikel
2.

Artikel 22:
Fietsen, bromfietsen en andere voertuigen kunnen niet in het gebouw geplaatst worden, in
verband met de veiligheidsvoorschriften van de brandweer.
Deze horen buiten gestald te worden, in de fietsen standaards.
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Artikel 23:
In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Dit Huishoudelijk Reglement is van kracht na de één puntsvergadering op 2 december
2005 en de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 7 september 1999, op 2 september
1983 en de wijziging van het Huishoudelijk Reglement, zoals dit van kracht was sinds 20
september 1974.
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