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Statuten van Schaakvereniging EsPion 
 

              Naam en zetel 
 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Schaakvereniging EsPion. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

 

               Doel en middelen 

 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft als doel: 

a. het beoefenen en bevorderen van de schaaksport, alles in de ruimste zin 
van het woord; 

b. het daarbij bieden van een structuur voor sociale contacten. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; 

b. het aansluiten bij schaakbonden en het deelnemen aan competities van 
die bonden; 

c. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van 
wedstrijden; 

d. het houden van interne competities; 

e. het realiseren van communicatie zowel met de leden als met derden; 

g. het maken van propaganda voor de schaaksport; 

h. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen. 

 

             Verenigingsjaar 

 

Artikel 3 

Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar, loopt van een september tot en  

met eenendertig augustus daaropvolgend. 

 
              Lidmaatschap 
 

Artikel 4 

Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn.  

 

Artikel 5 
Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben 
gemaakt kunnen door de algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste  
worden benoemd.  

 

Artikel 6 
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt/worden  
daaronder verstaan gewone leden, nevenleden, leden van verdienste en  
ereleden. 
 
Artikel 7 

Alle leden zijn gerechtigd aan door de vereniging georganiseerde opleidingen,  

wedstrijden en alle andere activiteiten deel te nemen, en/of enige functie in  

het bestuur te bekleden. 

 
              Verkrijging van het lidmaatschap 
 

Artikel 8 
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het  
bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering. 
 
              Beëindiging van het lidmaatschap 
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Artikel 9 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden; 

b. schriftelijke kennisgeving door of namens het lid aan de secretaris van 
de vereniging; 

c. opzegging door de vereniging; 

d. royement; 

e. voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de 
vereniging in een andere rechtspersoon of tot fusie is medegedeeld.  

2. Een lid dat door het bestuur is geroyeerd, heeft het recht hiertegen 
binnen één maand in beroep te gaan bij de algemene vergadering die 
daartoe binnen twee maanden wordt bijeengeroepen. Gedurende de  

        beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
 
              Schorsing lidmaatschap 
 

Artikel 10 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten 
hoogste twee maanden indien het lid in strijd handelt met zijn 
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het 
belang van de vereniging  in ernstige mate schaadt. 

2. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten niet worden uitgeoefend. 

 

              Bestuur 

 

Artikel 11 

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten 
minste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging. Een 
bestuurslid kan niet in dienstverband tot de vereniging staan. 

3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering 
benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen. De bestuursleden 
verdelen onderling de overige functies. 

4. Bestuursleden worden gekozen voor een tijdsduur van twee jaar en zijn 
terstond herkiesbaar. 

5. 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 door tussentijds terugtreden; 

c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; 

d. het verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen; 

6. Bij het ontstaan van een (of meer) tussentijdse vacature(s) in het 
bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden de ontstane vacature(s) 
vervullen voor de tijd, die het terugtredende bestuurslid of de 
terugtredende bestuursleden nog had(den) te vervullen. 

7. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur vormen de 
overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een 
wettig samengesteld bestuur. 

8. De algemene vergadering kan een bestuurslid uit zijn functie schorsen of 
ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten 
minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing 
uit de functie kan niet langer duren dan twee maanden. 

9. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen 
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

10.   Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen aan 
hetwelk het, onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan 
overdragen. 

11 Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap draagt het desbetreffende 
bestuurslid alle eigendommen en bescheiden van de vereniging die hij 
na de bestuurswisseling nog in zijn bezit heeft over aan het bestuur of 
aan zijn opvolger. 

 



 

3 

Bestuursvergaderingen 

 

Artikel 12 

1. De bestuursvergaderingen worden ten minste eenmaal per kwartaal 
gehouden. 

2. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden, wanneer een van de 
bestuursleden daartoe per enig communicatiemiddel schriftelijk en onder 
nauwkeurige uitgeschreven opgave van de te behandelen punten de 
oproeping doet. 

3. De wijze waarop de vergaderingen worden ingericht, kan worden 
geregeld bij het huishoudelijk reglement. 

 

Bestuursbesluiten 

 

Artikel 13 

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen bij 
deelnemende meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden. 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld, al dan niet per enig 
communicatiemiddel, hun mening te uiten en hun stem uit te brengen. 

3. De wijze waarop bestuursbesluiten worden genomen, kan worden 
geregeld bij het huishoudelijk reglement. 

 

Bestuursbevoegdheid 

 

Artikel 14 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur 
draagt zorg voor de naleving van de statuten en de reglementen 
alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. 

2. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard. 

4. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene 
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijging , vervreemding of bezwaring van registergoederen. 

 
Vertegenwoordiging 
 

Artikel 15 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter 
en bij diens ontstentenis aan twee gezamenlijk handelende leden van 
het bestuur. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, 
alsook aan derden, om de vereniging te vertegenwoordigen binnen de 
grenzen van die volmacht. 

 
Commissies 

 

Artikel 16 

1. Zowel de algemene vergadering als het bestuur kan commissies of 
personen benoemen die het uitvoeren van taken behulpzaam kunnen 
zijn. Aan deze commissies of personen kunnen bepaalde bevoegdheden 
worden toegekend. Commissies en personen functioneren onder de 
verantwoordelijkheid van het orgaan dat hen benoemde. 

2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissies 
kunnen worden geregeld bij het huishoudelijk reglement. 

3. In elk geval kent de vereniging een commissie als bedoeld in artikel 2:48 
lid 2 Burgerlijk Wetboek. Deze jaarlijks door de algemene vergadering te 
benoemen commissie van ten minste twee leden die geen deel uitmaken 
van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar 
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bevindingen. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en 
haar alle gegevens en gegevensdragers van de vereniging voor 
raadpleging beschikbaar te stellen. 

 
De algemene vergadering 

 

Artikel 17 

1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. 

2. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen. 

3. De algemene vergadering komt, bijeen geroepen door het bestuur, 
jaarlijks ten minste één maal bijeen, bij voorkeur in september. 

4. De algemene vergadering wordt aan de hand van een agenda geleid 
door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. 

5. De algemene vergadering wordt ten minste veertien dagen van te voren 
uitgeschreven, geadresseerd aan de leden, met melding van de agenda. 
In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan deze 
termijn worden verkort tot zeven dagen. 

6. Tot vijf dagen voor aanvang van de vergadering kunnen punten voor de 
agenda schriftelijk worden ingeleverd. 

7. Met toestemming van de vergadering kunnen tijdens de vergadering 
onderwerpen ter behandeling worden ingebracht. 

8. Van het in de vergadering verhandelde worden door de secretaris of 
diens plaatsvervanger notulen gemaakt. 

 
Artikel 18 

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt onder meer: 

a. de notulen van de vorige vergadering ter vaststelling voorgelegd; 

b. door het bestuur verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het 
afgelopen jaar; 

c. rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer van het 
afgelopen jaar; 

d. verslag uitgebracht door een daartoe op de vorige algemene vergadering 
aangewezen commissie tot nagaan van het geldelijk beheer; 

e. een zodanige commissie voor het komende jaar vastgesteld; 

f. aan de penningmeester, na goedkeuring van het jaarverslag en de 
rekening en verantwoording, décharge verleend van alle handelingen 
voor zover die uit de jaarstukken blijken; 

g. de begroting voor het komende jaar vastgesteld; 

h. de contributie voor het komende jaar vastgesteld; 

i. voorzien in de vacatures in het bestuur en in de commissies. 

 

Het stemmen 

 

Artikel 19 

1. In de algemene vergadering is ieder lid stemgerechtigd, ieder kan één 
stem uitbrengen. 

2. Een lid kan een medelid machtigen namens hem zijn stem ter 
vergadering uit te brengen. In dat geval dient op de vergadering aan de 
secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd. Een lid kan 
ten hoogste twee stemmen bij volmacht uitbrengen. 

3. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke 
stemming wenselijk acht. 

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten en ongetekende 
briefjes, behalve in geval van stemming bij acclamatie. Stemming bij 
acclamatie is alleen geldig, indien er geen tegenvoorstellen zijn 
ingekomen en indien niemand zich er tegen verzet. 

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. Bij staking van stemmen over personen heeft een tweede 
vrije stemming plaats. Levert ook deze geen volstrekte meerderheid 
zijnde de helft van de aanwezige leden plus ten minste één op, dan 
heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de 
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tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien dan 
nog geen volstrekte meerderheid voor een van beiden wordt verkregen 
beslist het lot. 

6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. 

 
Besluiten 
 

Artikel 20 

1. In de algemene vergaderingen kunnen alleen besluiten genomen worden 
over onderwerpen die voorkomen op de agenda. De vergadering kan 
hiervan afwijken na een besluit, genomen met ten minste tweederde van 
het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Zulk een afwijking mag niet 
betreffen een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk 
reglement of tot ontbinding van de vereniging. 

2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen tenzij de wet of deze statuten anders 
bepalen. 

 
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een 

besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het 
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een 
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, 
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

 
Buitengewone algemene vergadering 

 

Artikel 21 

1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit nodig acht dan wel als ten minste vijf leden dit schriftelijk 
verzoeken waarna de vergadering na uiterlijk vier weken wordt 
bijeengeroepen. 

2. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping zijn vermeld, kunnen 
worden behandeld. 

 
Artikel 22 

1. Op de buitengewone algemene vergadering die door het bestuur wordt 
bijeengeroepen, is artikel 17 lid 6 van toepassing. 

2. Als de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een 
termijn korter dan twee weken, kan zij besluiten dat een aan de orde 
gesteld onderwerp niet zo spoedeisend is, dat behandeling in een nieuwe 
bijeen te roepen vergadering niet kan worden afgewacht. 

 
Artikel 23 

De buitengewone algemene vergadering die door leden is bijeengeroepen,  

voorziet zelf in haar leiding. 
 
Geldmiddelen 
 

Artikel 24 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies; 

b. vrijwillige bijdragen; 

c. subsidies; 

d. andere inkomsten op wettige wijze verkregen.  
 
Artikel 25 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van door de algemene 

vergadering vastgestelde contributies. De wijze van inning kan worden 
geregeld bij huishoudelijk reglement. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te 
verlenen. 
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Artikel 26 

Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft  

contributie verschuldigd tot het einde van dat verenigingsjaar, tenzij het  

bestuur anders beslist. 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 27 

1. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent de toepassing en 
de uitvoering van deze statuten. 

2. Deze bepalingen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering. 

4. De algemene vergadering kan voor verdere activiteiten van de 
vereniging nadere bepalingen vaststellen. 

5. De algemene vergadering is bevoegd het reglement te wijzigen of op te 
heffen. 

 

Statutenwijziging 

 

Artikel 28 

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden 
genomen door de algemene vergadering waarin ten minste de helft van 
het aantal leden plus één tegenwoordig is en met een meerderheid van 
ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, dit mits het 
voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot de 
vergadering is opgenomen. 

2. De vergadering kan alleen tot die veranderingen besluiten, waartoe 
voorstellen zijn geplaatst in het oproepingsbericht of die het gevolg zijn 
van amendementen die gedurende de vergadering op die voorstellen zijn 
ingediend, dit voor zover deze amendementen zich beperken tot die 
artikelen tot welker verandering een voorstel in het oproepingsbericht 
stond. 

 
3. Ingeval zich op de vergadering bedoeld in lid 1. van dit artikel niet de 

volstrekte meerderheid van de leden bevindt, wordt binnen zes weken 
nadien een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel tot 
wijziging of aanvulling der statuten opnieuw aan de orde komt. Deze 
vergadering beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden, daarover met 
een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Ontbinding en vereffening 

 

Artikel 29 

1. De vereniging kan worden ontbonden bij een besluit, genomen op 
dezelfde wijze als een besluit tot wijziging van de statuten. 

2. In geval van ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij 
de algemene vergadering anders beslist. 

3. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de algemene 
vergadering te bepalen. 

4. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen 
die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden "in 
liquidatie" worden toegevoegd. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 
zoveel mogelijk van kracht. 

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar 
bekende baten meer aanwezig zijn. 

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten na 
afloop van de vereffening gedurende zeven jaren worden bewaard. 
Bewaarder is degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 

 
Algemene bepaling 
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Artikel 30 

In gevallen waarin zowel de wet als deze statuten en het huishoudelijk  

reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar  

beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder  

gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene  

vergadering ter bekrachtiging voor te leggen. 

 

Boekjaar 
Het eerste boekjaar loopt van de oprichtingsdatum tot en met dertig augustus 

tweeduizendveertien. 

 

Drieëntwintig mei tweeduizend veertien.De akte is beperkt voorgelezen  

en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 

 


