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STATUTEN VENLOSE SCHAAKVERENIGING
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 22 mei 2014.
Vastgelegd in een notariële akte ten kantore van notaris mr. J.S. Rieff
te Nieuw Bergen (Limburg) op 3 juni 2014.
NAAM EN ZETEL

DUUR

Artikel 1 lid 1 : De vereniging draagt de
naam Venlose Schaakvereniging

Artikel 3 lid 1 : De vereniging is
aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 1 lid 2 : Zij heeft haar zetel te
Venlo

Artikel 3 lid 2 : Het boekjaar van de
vereniging loopt van één augustus tot en
met eenendertig juli.

DOEL
Artikel 2 lid 1 : Het doel van de vereniging
is de beoefening van de schaaksport te
stimuleren, in stand te houden en uit te
breiden.
Artikel 2 lid 2 : zij tracht dit doel te
bereiken door
a. het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de
leden;
b. aansluiting bij de Limburgse
Schaakbond;
c. deelneming aan de competitie van de
Limburgse Schaakbond en/of de
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond;
d. het uitschrijven van, medewerken aan
of regelen en bevorderen van wedstrijden;
e. het houden van een interne competitie;
f. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
g. het maken van propaganda voor de
schaaksport;
h. alle andere wettige middelen die het
doel kunnen bevorderen.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4 lid 1 : Leden van de vereniging
zijn natuurlijke personen.
Artikel 4 lid 2 : Leden zijn zij die zich
schriftelijk als lid bij het bestuur hebben
aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Tegen niet-toelating staat
beroep open bij de algemene vergadering.
Artikel 4 lid 3 : Personen die zich jegens
de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk
hebben gemaakt, kunnen door de
algemene ledenvergadering tot erelid of
lid van verdienste worden benoemd.
Artikel 5 lid 1 : Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap.
Artikel 5 lid 2 : Voor opzegging door het
lid geldt geen opzegtermijn. Wanneer het
lidmaatschap in de loop van het boekjaar
eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor
het hele boekjaar verschuldigd.

Artikel 5 lid 3 : De vereniging kan het
lidmaatschap opzeggen wanneer een lid
na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand niet aan zijn jaarlijkse
contributie jegens de vereniging voldoet.
De opzegging geschiedt door het bestuur.
Tegen opzegging vanuit de vereniging
staat beroep open bij de algemene
vergadering.
Artikel 5 lid 4 : Ontzetting uit het
lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging handelt of wanneer het lid
de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door
het bestuur, dat het lid zo spoedig
mogelijk van het besluit in kennis stelt met
opgaaf van redenen. Het betrokken lid kan
binnen een maand na de kennisgeving in
beroep gaan bij de algemene
ledenvergadering. Het beroep wordt
ingediend bij het bestuur. Deze roept zo
spoedig mogelijk, doch niet eerder dan na
zeven dagen, een algemene
ledenvergadering bijeen. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.
CONTRIBUTIES
Artikel 6 lid 1 : Ieder lid is jaarlijks een
contributie verschuldigd. De hoogte van
de contributie wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
Artikel 6 lid 2 : Ereleden van de vereniging
zijn vrijgesteld van contributie.
BESTUUR
Artikel 7 lid 1 : Het bestuur bestaat uit
tenminste drie natuurlijke personen. De

algemene vergadering stelt het aantal
bestuursleden vast.
Artikel 7 lid 2 : De bestuursleden worden
door de ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging. De voorzitter
wordt in functie gekozen. De overige
functies worden door de bestuursleden
onderling verdeeld. Bestuursleden zijn
terstond herkiesbaar.
Artikel 7 lid 3 : Bestuursleden kunnen te
allen tijde onder opgaaf van redenen door
de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of
ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Artikel 7 lid 4 : De schorsing eindigt
wanneer de algemene ledenvergadering
niet binnen drie maanden daarna tot
ontslag heeft besloten. Het geschorste
bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden.
Artikel 7 lid 5 : De voorzitter wordt
benoemd voor een periode van één jaar.
De overige bestuursleden worden
benoemd voor een periode van twee jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan
de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.
Artikel 7 lid 6 : Indien het aantal
bestuursleden beneden het in lid 1
vermelde minimum is gedaald, blijft het
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is
verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen
om in de vervulling van de vacature(s) te
voorzien.

Artikel 8 lid 1 : Het bestuur is belast met
het besturen van de vereniging.

en is dan bevoegd daarover het woord te
voeren.

Artikel 8 lid 2 : Het bestuur is bevoegd te
besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van goederen.
Nadere beperkingen worden in het
Huishoudelijk Reglement aangegeven.
Besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van
registergoederen kunnen alleen genomen
worden met goedkeuring van de
algemene ledenvergadering. Verboden is
het aangaan van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerstelling
voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 11 lid 2 : Met uitzondering van een
geschorst lid heeft ieder stemgerechtigd
lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd
lid kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Een
stemgerechtigde mag slechts één
volmachtstem uitbrengen.

Artikel 9 lid 1 : Het bestuur
vertegenwoordigt de vereniging.
Artikel 9 lid 2 : De vereniging wordt zowel
in als buiten rechte vertegenwoordigd
door de voorzitter tezamen met een ander
bestuurslid, dan wel de secretaris tezamen
met een ander bestuurslid, dan wel de
penningmeester met een ander
bestuurslid.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10
: De algemene
ledenvergaderingen worden gehouden in
de gemeente waar de vereniging statutair
is gevestigd.
Artikel 11 lid 1 : De leden van de vereniging
hebben toegang tot een algemene
ledenvergadering indien zij niet geschorst
zijn. Een geschorst lid heeft toegang tot
het deel van de vergadering waarin het
besluit tot zijn schorsing wordt behandeld

Artikel 11 lid 3 : Een eenstemmig besluit
van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn
zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de
algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk tot stand komen.
Artikel 11 lid 4 : De stemming gebeurt over
het algemeen mondeling, tenzij het
bestuur of de algemene vergadering een
schriftelijke stemming wenst.
Artikel 11 lid 5 : Alle besluiten
waaromtrent bij wet of bij deze statuten
geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van
stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het
lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan
twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen
die het grootste aantal stemmen kregen.
Artikel 12 lid 1 : De algemene
ledenvergaderingen worden geleid door
de voorzitter of diens plaatsvervanger.

Artikel 12 lid 2 : Het door de voorzitter ter
algemene ledenvergadering uitgesproken
oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, is beslissend. Het zelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats.
Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Artikel 12 lid 3 : Van het ter algemene
ledenvergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of
door een door de voorzitter aangewezen
persoon.
Artikel 13 lid 1 : Jaarlijks wordt tenminste
één algemene ledenvergadering gehouden
en wel zo spoedig mogelijk na afloop van
het boekjaar, maar in elk geval vóór één
oktober.
De agenda van deze vergadering bevat
onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de
vorige algemene ledenvergadering;
b. verslagen over de gang van zaken in de
vereniging en de competitie(s);
c. jaarverslagen van de secretaris,
penningmeester en verslag van de
kascommissie;
d. begroting voor het lopende boekjaar en
vaststelling van de contributie voor het
volgende boekjaar;
e. (her)verkiezing van bestuursleden;
f. verkiezing van leden kascommissie.
Artikel 13 lid 2 : De algemene vergadering
stelt jaarlijks de kascommissie vast. De
kascommissie bestaat uit tenminste twee
leden die geen deel uitmaken van het

bestuur. Deze commissie onderzoekt de
balans en de staat van baten en lasten en
controleert de kas en boekhouding van de
penningmeester. De commissie brengt
verslag uit aan de algemene
ledenvergadering.
Artikel 14 lid 1 : Algemene
ledenvergaderingen worden door het
bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt of daartoe op grond
van de wet verplicht is.
Artikel 14 lid 2 : Op schriftelijk verzoek van
tenminste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden
binnen vier weken na indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als
in lid 3 bepaald.
Artikel 14 lid 3 : De bijeenroeping van de
algemene ledenvergadering geschiedt
door schriftelijk mededeling aan de leden
op een termijn van tenminste zeven
dagen. Bij de oproeping worden de te
behandelen onderwerpen vermeld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15 lid 1 : Wijziging van de statuten
kan slechts plaatshebben door een besluit
van de algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
Artikel 15 lid 2 :Zij, die de oproeping tot de
algemene ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten
ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering het voorstel toesturen naar
de leden, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen.
Artikel 15 lid 3 : Tot wijziging van de
statuten kan door de algemene
ledenvergadering slechts worden besloten
met een meerderheid van tenminste
tweederde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste eenderde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 15 lid 4 : De statutenwijziging
treedt eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Ieder van de
bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
Artikel 15 lid 5 : Het bepaalde in de leden 1
en 2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
Artikel 15 lid 6 : De bestuursleden zijn
verplicht een authentiek afschrift van de
akte van statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de
statuten, zoals deze na de wijziging luiden,
neer te leggen in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16 lid 1 : Het bepaalde in artikel 15
leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de
algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.

Artikel 16 lid 2 : De algemene
ledenvergadering stelt bij haar in het
vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo, en wel zoveel
mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
Artikel 16 lid 3 : De vereffening geschiedt
door het bestuur.
Artikel 16 lid 4 : Na de ontbinding blijft de
vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Artikel 16 lid 5 : De vereffening eindigt op
het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaar bekende baten meer
aanwezig zijn.
Artikel 16 lid 6 : De boeken en bescheiden
van de ontbonden vereniging moeten
worden bewaard gedurende tien jaren na
afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als
zodanig is aangewezen.
REGLEMENTEN
Artikel 17 lid 1 : De algemene
ledenvergadering kan een of meer
reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet
volledig wordt voorzien.
Artikel 17 lid 2 : Een reglement mag geen
bepalingen bevatten, die strijdig zijn met
de wet of met deze statuten.

Artikel 17 lid 3 : Op besluiten tot
vaststelling en tot wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel 15
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige
toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 18
: Aan de algemene
ledenvergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen
zijn opgedragen.

Huishoudelijk Reglement Venlose Schaakvereniging
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 28 augustus 2014
LIDMAATSCHAP
Artikel 1:
Een natuurlijke persoon die lid van de
vereniging wenst te worden, geeft de
wens daartoe te kennen aan het bestuur
van de vereniging dat over toelating
beslist.
Artikel 2:
De secretaris draagt zorg voor de
ledenadministratie en stuurt de gegevens
door naar de KNSB. De LiSB krijgt de
gegevens door van de KNSB.

jaar betalen door de contributie zelf over
te maken.
De jaarcontributie wordt door de
penningmeester geïnd, bij voorkeur via
automatische incasso nadat de leden
hiertoe de penningmeester gemachtigd
hebben. Deze automatische incasso
gebeurt in augustus. Nieuwe leden die in
de loop van het contributiejaar contributie
plichtig worden krijgen een factuur van de
penningmeester.
Degenen die een automatische incasso
bezwaarlijk vinden of degenen die liever in
termijnen van een half jaar betalen krijgen
in augustus en/of februari een factuur van
de penningmeester.

CONTRIBUTIE
Artikel 3:
De contributie is bij vooruitbetaling over
een jaar verschuldigd. De jaarcontributie
loopt van 1 augustus t/m 31 juli, gelijk aan
het boekjaar van de vereniging.
De contributie voor nieuwe leden gaat in
op de 1e van de maand na datum van
aanmelding. Dus bijvoorbeeld aanmelding
17 juli; contributie gaat in op 1 augustus
van dat jaar. Bij aanmelding geldt een
proeftijd van 6 weken. Bij opzegging
binnen de proeftijd is geen contributie
verschuldigd.
Artikel 4:
Binnen de VSV zijn drie mogelijkheden om
de contributie te voldoen.
1. Men kan per jaar betalen via
automatische incasso.
2. Men kan per jaar betalen door de
contributie zelf over te maken.
3. Men kan in twee termijnen van een half

BESTUUR
Artikel 5:
Indien het aantal bestuursleden beneden
het vereiste minimum van drie personen is
gedaald, blijft het bestuur niettemin
bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een Algemene
Ledenvergadering te beleggen om in de
vervulling van de vacature(s) te voorzien.
In de tussenperiode kan het bestuur, als
dat wenselijk is, zichzelf versterken met
één of meer personen. Zij worden dan
beschouwd als kandidaat bestuursleden.
Een eenstemmig besluit van alle
stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet
in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de
Algemene Ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk of digitaal tot stand
komen.

Bij ontstentenis van het voltallige bestuur
vindt zo spoedig mogelijk een Algemene
Ledenvergadering plaats om een nieuw
bestuur te kiezen. Mits gesteund door
tenminste een/tiende van het aantal leden
is ieder lid bevoegd deze Algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen.
Artikel 6:
Het bestuur is zelfstandig bevoegd te
besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van goederen,
mits dit beperkt is tot maximaal 10% van
het totale vermogen van de vereniging. Bij
grotere bedragen is altijd de instemming
van de Algemene Ledenvergadering nodig.
Artikel 7:
Het bestuur kan commissies instellen voor
het uitvoeren van bepaalde taken of ter
advisering over bepaalde onderwerpen.
Bijvoorbeeld een jeugdcommissie, een
commissie wedstrijdreglement, een
jubileumcommissie of een
redactiecommissie van het clubblad. De
jaarlijkse kascommissie wordt door de
Algemene Ledenvergadering ingesteld.
Artikel 8:
Het bestuur vergadert regulier om de
twee maanden en verder zo dikwijls als
tenminste twee bestuursleden dit nodig
vinden.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9:
Alle leden van de vereniging, ook
jeugdleden, hebben toegang tot een
Algemene Ledenvergadering indien zij niet
geschorst zijn.
Artikel 10:
In principe zijn alle leden, mits niet

geschorst, stemgerechtigd. Jeugdleden die
nog niet oordeelsbekwaam zijn, kunnen
zich laten vertegenwoordigen door een
volwassen lid. Over het algemeen wordt
een jeugdlid van twaalf jaar of ouder
gezien als oordeelsbekwaam.
Artikel 11:
Jaarlijks wordt tenminste één Algemene
Ledenvergadering gehouden en wel zo
spoedig mogelijk na afloop van het
boekjaar, maar in elk geval vóór 1 oktober.
De VSV heeft in de planning ook een
voorjaarsvergadering staan. Deze
vergadering heeft tot doel om halverwege
het verenigingsjaar met elkaar van
gedachten te wisselen over belangrijke
onderwerpen. De vergadering heeft niet
de opzet besluiten te nemen, maar heeft
daar als Algemene Ledenvergadering wel
de bevoegdheid toe. Het bestuur besluit
de voorjaarsvergadering al dan niet te
laten doorgaan. Indien tenminste
een/tiende van leden dit wenst, is het
bestuur verplicht de voorjaarsvergadering
bijeen te roepen. De leden hebben altijd
de mogelijkheid tussentijds een Algemene
Ledenvergadering bijeen te laten roepen
als deze wens onderschreven wordt door
tenminste een/tiende van het aantal
leden.
Artikel 12:
De Algemene Ledenvergadering besluit
over het algemeen met een volstrekte
meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen. Voor een aantal besluiten is een
twee/derde meerderheid van stemmen
nodig. Bovendien is voor een besluit tot
statutenwijziging of ontbinding vereist,
dat tenminste een/derde van het aantal
leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.

Artikel 13:
Bij de besluitvorming wordt zoveel
mogelijk gestreefd naar consensus. Als het
op stemming aankomt, wordt over het
algemeen mondeling gestemd, tenzij het
bestuur of de Algemene Ledenvergadering
een schriftelijke stemming wenst.
Artikel 14:
Aan leden die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging kan
de Algemene Ledenvergadering op
voorstel van het bestuur een
erelidmaatschap of een lidmaatschap van
verdienste toekennen. Een besluit hiertoe
vereist een meerderheid van twee/derde
van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 15:
In gevallen waarin het Huishoudelijk
Reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.
Artikel 16:
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in
werking, nadat het door de Algemene
Ledenvergadering is goedgekeurd. Het
besluit hiertoe vereist een meerderheid
van twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen. Het Huishoudelijk
Reglement moet gelezen worden in
samenhang met de Statuten.

