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Huishoudelijk reglement van de Schaakvereniging Paul Keres 
 
Art. 1 Terminologie 
1. In dit reglement wordt onder ‘schriftelijk‘ mede verstaan: via e-mail. 
2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op de bepalingen over de wijze van 
stemmen. 
 
Art. 2 Verplichtingen van de leden 
1. De leden geven hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door 
aan het bestuur.  
2. Zo mogelijk verstrekken de leden ook een telefoonnummer en een e-mailadres aan 
het bestuur. 
 
Art. 3 Verkrijging van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. 
2. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering. 
 
Art. 4 Beëindiging van het lidmaatschap op initiatief van de vereniging 
1. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, als bedoeld in art. 8 van de 
statuten, geschiedt door het bestuur. Opzegging kan plaatsvinden in geval van 
langdurige weigering te voldoen aan de financiële of administratieve verplichtingen die 
het lidmaatschap met zich meebrengt. 
2. De ontzetting van het lidmaatschap, als bedoeld in art. 8 van de statuten, geschiedt 
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste 
een tiende van het aantal leden.  
3. Ontzetting kan plaatsvinden in geval van ernstige schending van het aanzien van de 
S.V. Paul Keres dan wel van de in de schaaksport algemeen aanvaarde beginselen van 
sportiviteit en fair play. 
4. Een voorstel tot ontzetting wordt niet gedaan dan nadat eerst is geprobeerd te komen 
tot maatregelen of afspraken die geschikt zijn om aan de in het derde lid bedoelde 
handelwijze een eind te maken.    
5. Tot ontzetting wordt besloten met een meerderheid van tenminste twee derden van 
de geldig uitgebrachte stemmen.  
6. Art. 7, tweede lid, tweede volzin, vindt geen toepassing bij stemming over opzegging 
en ontzetting. 
 
Art. 5 Gegevens van de leden 
De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van het ledenbestand en de daarin 
voorkomende wijzigingen aan de Stichts-Gooische Schaakbond en de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond op de door deze bonden voorgeschreven wijze. 
 
Art. 6 Algemene vergadering 
1. De algemene vergadering is openbaar. 
2. Alle leden, ereleden en leden van verdienste kunnen het woord voeren tijdens de 
algemene vergadering. De voorzitter bewaakt de spreektijd.  
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3. Anderen dan de in het tweede lid bedoelde personen kunnen door het bestuur in de 
gelegenheid worden gesteld tijdens de algemene vergadering het woord te voeren.  
4. De voorzitter en de algemene vergadering kunnen besluiten tot het sluiten van de 
deuren voor het geheel of een gedeelte van een algemene vergadering. 
5. De algemene vergadering bepaalt wie toegang hebben tot een vergadering met 
gesloten deuren. In elk geval hebben de leden zonder uitzondering toegang.  
 
Art. 7 Wijze van stemmen 
1. Over zaken wordt mondeling gestemd. De algemene vergadering kan besluiten tot 
schriftelijke stemming. 
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De algemene vergadering kan besluiten tot 
mondelinge stemming.  
3. Bij schriftelijke stemming wordt een stemcommissie ingesteld die bestaat uit twee 
leden. Deze leden maken geen deel uit van het bestuur. 
4. De secretaris van het bestuur voorziet de stemcommissie van stembriefjes.  
5. Stembriefjes dienen duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Zij dienen uitsluitend de 
naam van een kandidaat te vermelden. Onleesbaarheid leidt tot ongeldigheid van de 
stem. Alle bijschrijvingen leiden eveneens tot ongeldigheid van de stem.  
6. Blanco stembriefjes worden als ongeldig uitgebrachte stemmen beschouwd.  
7. De stemcommissie telt de stemmen en maakt de uitslag van de stemming bekend.  
8. Ingeval het lot beslist, verricht de stemcommissie de loting. 
 
Art. 8 Vacatures 
1. Leden kunnen worden kandidaat gesteld door andere leden en door het bestuur.  
2. Bij kandidaatstelling worden naam en adres van de kandidaat opgegeven aan het 
bestuur. Dit geschiedt uiterlijk bij aanvang van de vergadering waarin over de vervulling 
van de vacature wordt beslist.  
3. Een mondelinge of schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat is vereist. 
4. Is slechts één kandidaat per functie gesteld, dan kan de algemene vergadering 
besluiten van een stemming af te zien. In dat geval wordt de kandidaat geacht met 
algemene stemmen te zijn gekozen. Indien geen kandidaten zijn gesteld kan de 
algemene vergadering besluiten een vrije stemming te houden, waarbij de eis van 
voorafgaande bereidverklaring niet geldt. 
5. Gekozen is de kandidaat die meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen 
verwerft. Bij gelijk eindigen wordt opnieuw gestemd. Is de uitslag opnieuw gelijk, dan 
beslist het lot. 
6. Indien er meer dan twee kandidaten zijn en geen van de kandidaten een meerderheid 
als bedoeld in het vijfde lid verwerft, vindt een herstemming plaats. Daarbij wordt de 
kandidaat die in de eerste stemronde het laagste aantal stemmen behaalde, buiten 
beschouwing gelaten. Hebben twee kandidaten hetzelfde laagste aantal stemmen 
behaald, dan beslist tussen hen het lot.  
7. Onmiddellijk na de bekendmaking van de uitslag van de stemming maakt de gekozen 
kandidaat kenbaar of hij zijn verkiezing aanvaardt. 
 
Artikel 9 Het bestuur 
1. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per verenigingsjaar.  
2. Het bestuur vergadert tevens zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het 
bestuur dit nodig oordelen.  
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Art. 10 De kascontrolecommissie 
1. De kascontrolecommissie als bedoeld in art. 10 van de statuten wordt benoemd door 
de algemene vergadering. Zij bestaat uit tenminste twee leden. Leden van het bestuur 
kunnen niet worden benoemd in de kascontrolecommissie.  
2. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
over het afgelopen verenigingsjaar. 
3. De kascontrolecommissie brengt over haar bevindingen verslag uit aan de algemene 
vergadering.  
 
Art. 11 De plaatsingscommissie 
1. De plaatsingscommissie als bedoeld in art. 10 van de statuten wordt benoemd door de 
algemene vergadering. Zij bestaat uit tenminste drie leden. Tenminste de helft van de 
leden maakt niet tevens deel uit van het bestuur van de vereniging.  
2. De algemene vergadering kan regels stellen betreffende de advisering door de 
plaatsingscommissie. 
3. De plaatsingscommissie adviseert aan de algemene vergadering over de samenstelling 
van vertegenwoordigende teams.  
4. Tenminste een week voor de algemene vergadering waarin over de samenstelling van 
vertegenwoordigende teams wordt beslist overlegt de plaatsingscommissie over haar 
advies met het bestuur. Het bestuur kan besluiten tot een stemadvies aan de algemene 
vergadering ter zake van het advies van de plaatsingscommissie.  
5. Na de besluitvorming over het advies van de plaatsingscommissie is de commissie van 
rechtswege ontbonden.  
 
Art. 12 Overige commissies 
1. Andere commissies dan de kascontrolecommissie en de plaatsingscommissie kunnen 
door het bestuur en de algemene vergadering worden ingesteld.  
2. De leden worden voor ten hoogste een verenigingsjaar benoemd. Zij zijn onmiddellijk 
herkiesbaar. 
3. Commissies brengen verslag van hun werkzaamheden uit aan het orgaan dat hen 
heeft ingesteld.  
4. Van iedere vergadering van een commissie wordt mondeling of schriftelijk verslag 
uitgebracht aan het bestuur. 
 
Art. 13 Geldmiddelen 
1. De contributie wordt door de algemene vergadering per verenigingsjaar vastgesteld. 
2. Betaling van de contributie kan uitsluitend plaatsvinden in contanten of per 
bankoverschrijving.   
3. De penningmeester is bevoegd tot inning van de contributie. Hij kan de leden 
schriftelijk een termijn stellen van tenminste 14 dagen, te rekenen vanaf het begin van 
het verenigingsjaar, waarbinnen de contributie door hem ontvangen dient te zijn.  
4. In geval van niet-tijdige betaling kan het bestuur tot schriftelijke aanmaning overgaan. 
5. Wordt aan de in lid 4 bedoelde aanmaning niet voldaan, dan kan het bestuur besluiten 
tot incassomaatregelen. 
6. Het bestuur beijvert zich om inkomsten als bedoeld in art. 3, eerste lid onder b., c. en d. 
van de statuten (bijdragen van donateurs, subsidies, schenkingen, legaten en andere 
baten) te verwerven.  
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Art. 14 Wedstrijden 
1. Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, wedstrijden te organiseren zoals 
een interne competitie en interne toernooien. 
2. Het bestuur kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden.  
3. De algemene vergadering kan regels stellen met betrekking tot de verschillende 
wedstrijdvormen.  
4. Indien de algemene vergadering geen gebruik maakt van de bevoegdheid bedoeld in 
het derde lid, kan het bestuur regels stellen. Deze regels behoeven de goedkeuring van 
de algemene vergadering. Zij worden aan de eerstvolgende algemene vergadering ter 
goedkeuring voorgelegd.  
 
Art. 15 Onderscheidingen 
1. Het erelidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van verdienste kan door 
de algemene vergadering worden verleend aan natuurlijke personen, die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 
2. Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als 
door één of meer leden worden gedaan. 
3. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de 
algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding 
niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst. 
 
Art. 16 Slotbepalingen 
1. Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van 31 augustus 2015 en 
treedt in werking op 1 september 2015. 
2. Het bestuur draagt zorg voor deugdelijke bekendmaking aan de leden en aan  
belanghebben buiten de vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaakvereniging Paul Keres is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40479727. 


