Statuten van de Schaakvereniging IJsselmonde na wijziging op 1-9-1978

Schaakvereniging IJsselmonde
Opgericht 16 mei 1969

Statuten
Artikel 1
1.
Op 16 mei 1969 is te Rotterdam opgericht de Schaakvereniging IJsselmonde. Hierna te
noemen de vereniging.
2.
De vereniging is gevestigd te Rotterdam.
Artikel 2
1.
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de
beoefening van het schaakspel.
2.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg met alle geoorloofde middelen die tot
dit doel kunnen leiden.
Artikel 3
1.
De vereniging is aangesloten bij de Rotterdamse Schaakbond, hierna aan te duiden als
R.S.B.
2.
Uittreding uit de R.S.B. kan slechts plaatsvinden, wanneer tenminste 2/3 van het aantal
stemgerechtigde leden, op een daartoe uitgeschreven Algemene Ledenvergadering, zich
daarvoor verklaren.
Artikel 4
1.
De vereniging kan bestaan uit:
a. Ereleden
b. Gewone leden
c. Jeugdleden
d. Begunstigde leden
2.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging,
daartoe op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering met tenminste
2/3 van de uitgebrachte stemmen, worden benoemd.
3.
Gewone leden zijn zij, die bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaren
hebben bereikt en als lid zijn toegelaten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
4.
Jeugdleden zijn zij, die bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaren nog
niet hebben bereikt en als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
5.
Begunstigde leden zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage
in de kas van de vereniging en als begunstigt lid zijn toegelaten overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6.
Artikel 5
1.
Aan alle Ereleden, Gewone leden en de Jeugdleden komt het recht toe, te stemmen over
zaken en personen.
2.
Begunstigde leden hebben ten aanzien van zaken en personen een adviserende stem, zij
hebben geen stemrecht.
Artikel 6
1.
Als Gewoon lid, Jeugdlid of begunstigt lid kan men na schriftelijke aanmelding bij de
secretaris, op daarvoor bestemde formulieren worden toegelaten.
2.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging, royement of overlijden.
3.
Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris met een termijn
van één maand.
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4.

De secretaris verplicht zich binnen acht dagen schriftelijk de ontvangst van de
opzegging te bevestigen.
Royement heeft plaats:
a. Door het bestuur op de gronden bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen,
behoudens beroep op de Algemene Ledenvergadering, welke aldus de beslissing
neemt.
b. Door besluit van de Algemene Ledenvergadering genomen met tenminste 2/3 van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 7
De leden zijn onderworpen aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 8
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, bijdragen van begunstigers en
andere inkomsten.
Artikel 9
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste vier meerderjarige personen.
De samenstelling van het bestuur en de aftreding van bestuursleden worden bij
Huishoudelijk Reglement geregeld.
2.
De functie van bestuurslid kan slechts worden uitgeoefend door iemand die, en
gedurende de tijd waarin hij, lid is van de vereniging.
3.
Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechten.
Artikel 10
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Artikel 11
1.
Er is een Huishoudelijk Reglement opgemaakt, waarin andere regelingen worden
getroffen met betrekking tot onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn.
2.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, die met deze Statuten in
strijd zijn.
Artikel 12
1.
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een Algemene
Ledenvergadering tenminste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden der vereniging
zich verklaren.
2.
Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende
tenminste acht dagen na de eerste te houden Algemene Ledenvergadering met een
meerderheid van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht ’s avonds een besluit tot liquidatie te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt
de liquidatie door het bestuur.
4.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene
Ledenvergadering te bepalen doeleinden.
Deze statuten zijn van kracht bij de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 1 september 1978, na wijziging van de
Statuten, zoals deze van kracht waren sinds 4 mei 1973.
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