
Huishoudelijk Reglement van 

Schaakvereniging EsPion 

          Lidmaatschap 

 
Artikel 1                                                                      
Met het aangaan van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan 
de binnen de vereniging geldende statuten en reglementen. 
 
Artikel 2                                                                             
Bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar wordt het 
lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzegging dient uiterlijk twee 
weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden bij 
de secretaris. 
 
Artikel 3                                                                        
De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen 
zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. Het 
bestuurslid belast met de ledenadministratie draagt zorg voor het 
doorgeven van wijzigingen in het ledenbestand aan de bonden 
waarbij de vereniging is aangesloten, op de door deze bonden 
voorgeschreven wijze. 
 
          Contributie 
 
Artikel 4                                                                         
1. De door de leden te betalen contributie wordt jaarlijks door de 
algemene vergadering vastgesteld. 
 
2. De contributie gaat in op 1 september van elk jaar en wordt 
uiterlijk op 7 november voldaan. 
 
3. Op uitdrukkelijk verzoek van een lid kan het bestuur 
toestemmen in kwartaalbetaling, en wel steeds een vierde van 
het contributiebedrag op uiterlijk 7 november, 7 december, 7 
maart en 7 juni. 
 
4. Indien het lidmaatschap in de loop van het contributiejaar 
eindigt, blijft contributie verschuldigd tot 1 september. 
 
5. Een lid met een betalingsachterstand van drie maanden kan 
door het bestuur worden geschorst en/of geroyeerd, hetgeen het 
lid niet van betalingsverplichting jegens de vereniging ontslaat. 
 
6. Bij royement volgens artikel 19 lid 5 zal het bestuur de 
overkoepelende bonden verzoeken het geroyeerde lid uit te 
sluiten van wedstrijden die ressorteren onder deze bonden, totdat 
de openstaande schuld is gedelgd. 
 
7. Een nieuw eventueel toe te laten lid kan gebruikmaken van een 
contributievrije kennismakingsperiode van twee maanden. 
 
          Organisatie clubavond 
 
Artikel 5                                                                       
Alle leden worden geacht naar vermogen een bijdrage te leveren 
aan een ordelijk verloop van de clubavond. Hieronder vallen in 
ieder geval het opruimen van schaakmateriaal en het vervullen 
van bardiensten. Op uitdrukkelijk verzoek kan het bestuur 
besluiten om een lid deels van deze verplichting te ontslaan. 
 
Artikel 6                                                             
Witspelers zijn aanspreekbaar op het opruimen van het 
schaakmateriaal en de speeltafel. 



 
Artikel 7                                                                           
Het bestuur stelt periodiek een rooster vast voor de bardiensten. 
Een lid dat niet in staat is om een toegewezen dienst te draaien, 
zorgt voor zover mogelijk zelf bijtijds voor vervanging. 
 
          Bestuur 
 
Artikel 8                                                                         
1. Het bestuur draagt zorg voor naleving van de statuten en 
reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten.  
 
2. De penningmeester beheert de geldmiddelen. 
 
3. Indien bij een bestuursvergadering de stemmen staken, beslist 
de voorzitter. 
 
Artikel 9                                                                          
Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering een 
verslag over de toestand van en de gebeurtenissen in de 
vereniging sedert het vorige verslagjaar ter vaststelling voor. In 
deze algemene vergadering komen eveneens financiële 
voorstellen ter vaststelling aan de orde, alsmede de verkiezingen 
voor bet bestuur. 
 
Artikel 10                                                                       
1. Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur als 
bedoeld in artikel 11 lid 10 van de statuten kiest, dient dat te 
bestaan uit een oneven aantal leden waaronder de voorzitter van 
de vereniging. 
 
2. Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de 
vereniging en voert, voor zover niet anders wordt bepaald, 
besluiten van het bestuur uit. 
 
Artikel 11                                                          
Van de vervulling van tussentijdse vacatures volgens artikel 11 lid 
6 van de statuten, stelt het bestuur de leden zo spoedig mogelijk 
in kennis. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt 
bij de eerstvolgende algemene vergadering die alsdan op de 
aangegeven wijze in de vacature voorziet. 
 
          Algemene vergadering 
 
Artikel 12 
De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit. 
 
Artikel 13                                                                          
De stukken die horen bij de agenda van de algemene 
vergadering, worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen 
voor de vergadering, toegezonden aan de leden. 
 
Artikel 14                                                                 
Onderwerpen die een lid overeenkomstig artikel 17 lid 6 van de 
statuten ter behandeling opgeeft aan het bestuur, worden door 
het bestuur zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de 
overige leden. 
 
Artikel 15                                                                       
1. Het bestuur of de vergadeing kan derden uitnodigen tot het 
bijwonen van de algemene ledenvergadering.  
 
2. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan leden 
het woord geven over zaken die hen mede aangaan. 
 
Artikel 16 



Op buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur 
bijeengeroepen, is artikel 4 van toepassing, met dien verstande 
dat ter behandeling van spoedeisende gevallen kan worden 
afgeweken van de termijn waarnaar wordt verwezen. 
 
          Stemmen 
 
Artikel 17                                                                   
Stembriefjes zijn ongeldig en van onwaarde indien zij:      
- niet zijn ingevuld, 
- onduidelijk zijn ingevuld,                                                
- zijn ondertekend,                                                                 
- namen bevatten van hen die niet in aanmerking komen voor 
  verkiezing,                                                                                  
- opmerkingen bevatten die niet ter zake doen. 
 
Artikel 18                                                                          
1. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaten stellen voor 
het vervullen van een vacature. 
 
2. Kandidaatstelling dient te geschieden door opgave van naam 
en adres van de kandidaat aan het bestuur. De opgave kan op z'n 
laatst worden ingediend bij aanvang van de vergadering waarin 
de vacature wordt vervuld. De opgave moet vergezeld gaan van 
een bereidverklaring van de kandidaat om bij verkiezingde 
vacature te vervullen. 
 
Artikel 19                                                                       
1. Een kandidaat wordt geacht met algemene stemmen te zijn 
gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig lid stemming 
verlangt. 
 
2. Bij meerdere kandidaten wordt gestemd volgens de in artikel 
19 lid 4 van de statuten vermelde procedure. 
 
          Commissies 
 
Artikel 20                                                                       
1. De samenstelling, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van commissies, alsmede de zittingsduur 
van de leden hiervan, worden door de algemene vergadering 
respectievelijk het bestuur geregeld voor zover zij niet uit het 
besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in 
tussentijdse vacatures. 
 
2. De commissies niet zijnde de kascommissie brengen 
regelmatig verslag uit over hun werkzaamheden aan de algemene 
vergadering respectievelijk het bestuur. Van iedere vergadering 
van een commissie wordt een verslag gemaakt en aan het 
bestuur ter kennisneming toegezonden. 
 
 
Artikel 21                                                                       
1. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te 
delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording 
verschuldigd aan de algemene vergadering. 
 
2. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en 
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de 
instelling is bepaald door de algemene vergadering. De commissie 
is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording 
verschuldigd jegens de algemene vergadering welke de 
commissie decharge kan verlenen. 
 
Artikel 22                                                                          
De leden van de kascommissie zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 
van de statuten, worden voor een periode van twee jaar door de 



algemene ledenvergadering in functie benoemd, waarbij de een in 
een even en de ander in een oneven jaar wordt benoemd. 
 
Artikel 23                                                                          
De kascommissie heeft de bevoegdheid de algemene vergadering 
te adviseren de jaarrekening goed te keuren. 
 
          Interne wedstrijden 
 
Artikel 24 
Het bestuur is gehouden voor de leden wedstrijden te 
organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel 
verbinden. De inhoud van de wedstrijden wordt door het bestuur 
door afzonderlijke reglementen vastgesteld. 
 
Artikel 25 
De intern wedstrijdleider dan wel zijn vervanger stelt de indeling 
van de spelers vast, dat wil zeggen: bepaalt welke partijen er 
voor een bepaalde ronde van een competitie worden gespeeld. 
 
          Externe wedstrijden 
 
Artikel 26                                                                           
De extern wedstrijdleider stelt, in overleg met betrokkenen, de 
samenstelling vast van de teams waarmee de vereniging 
deelneemt aan officiële externe wedstrijden. 
 
Artikel 27                                                                          
De extern wedstrijdleider wijst per team een teamleider aan. 
 
Artikel 28                                                                           
De teamleider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de 
te spelen wedstrijden. Hieronder valt het bij thuiswedstrijden 
vooraf klaarzetten en achteraf opruimen van borden, stukken, 
klokken, tafels en stoelen. Van alle teamleden wordt verwacht dat 
zij hieraan een evenredige bijdrage leveren. 
 
 
          Onderscheidingen 
 
Artikel 28                                                                        
1. Een voorstel tot het verlenen van het erelidmaatschap of van 
het lidmaatschap van verdienste kan zowel door het bestuur als 
door één of meer leden worden gedaan. 

 
2. In afwijking van wat elders is bepaald betreffende 
besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel 
tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda 
voor de betreffende vergadering te worden geplaatst. 
 
          Slotbepalingen 
 
Artikel 29                                                                         
1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring 
door de algemene vergadering. 
 
2. Wijziging van dit reglement is alleen mogelijk door een besluit 
van de algemene vergadering. Voor een dergelijk besluit is een 
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
voldoende. 
 
3. Wijzigingen op de bepalingen in dit reglement treden 
onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe 
strekkende besluit anders bepaalt. 
 
4. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een 
deugdelijke bekendmaking aan de leden van de vereniging c.q. de 



betrokkenen van het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk 
reglement en andere opreglementen, de wijzigingen daarvan 
inbegrepen. 
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op donderdag 
18 september 2014 te Amsterdam. 
 

 


