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Deel 1 STATUTEN 

 

NAAM EN ZETEL 

1.1 De vereniging draagt de naam: Schaakvereniging Almere. 

1.2 Zij heeft haar zetel te Almere. 

 

DUUR 

2 De vereniging is opgericht op zevenentwintig augustus negentienhonderd 

negenenzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

DOEL 

3.1 De vereniging stelt zich ten doel om vanuit Almere de schaaksport in het 

algemeen, en de belangen van de leden in het bijzonder, te behartigen en te 

bevorderen. 

3.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door voor alle leden de beoefening van 

de schaaksport mogelijk te maken door ondermeer: 

 a. te bevorderen, dat voor de realisering van het gestelde doel kan worden 

beschikt over adequate speelruimte; 

 b. aansluiting te realiseren bij de regionale bond en/of de overkoepelende bond; 

 c. het houden van een wekelijkse verenigingsavond, waarop competities tussen 

de betreffende leden onderling worden georganiseerd, mede ter verkrijging 

van een overzicht van de speelsterkte der deelnemende leden; 

 d. het deelnemen aan wedstrijden en competities georganiseerd door de 

regionale bond en/of overkoepelende bond; 

 e. het uitschrijven van, medewerken aan, of regelen en bevorderen van 

wedstrijden; 

 f. het uitgeven van een denksportorgaan en het maken van propaganda voor de 

schaaksport in zijn algemeenheid; 

 g. andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

LEDEN 
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4.1 Leden van de vereniging kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn, die de 

leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.  Het bestuur houdt een register waarin 

de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

 De leden worden onderscheiden in: 

 a. werkende leden; 

 b. werkende gezinsleden; 

 c. ereleden. 

4.2 Werkende leden zijn zij, die jaarlijks een door de algemene vergadering 

vastgestelde contributie betalen en gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden 

deel te nemen. 

4.3 Werkende gezinsleden zijn zij, die een of meerdere eerstegraads familieleden 

binnen de vereniging hebben en die jaarlijks een door de algemene vergadering 

vastgestelde contributie betalen en gerechtigd zijn om aan oefeningen en 

wedstrijden deel te nemen. 

4.4 Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met 

tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn 

benoemd. Zij zijn vrijgesteld van de op de andere leden rustende geldelijke 

verplichtingen. 

 

JEUGDLEDEN 

5 Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt en een 

door de algemene vergadering vastgestelde contributie betalen. Een jeugdlid heeft 

tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, met dien 

verstande, dat hij niet tot bestuurslid kan worden benoemd en dat zijn stemrecht 

uitsluitend kan worden uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Een 

jeugdlid wordt lid, bij het bereiken van de zestienjarige leeftijd. 

 

DONATEURS 

6 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur zijn 

aanvaard en die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de 

hoogte door de vereniging wordt vastgesteld. Zij hebben geen andere rechten en 

verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en 

opgelegd. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde 

wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse 

bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

TOELATING 

7 Toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur. Door het 

verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging wordt men, voor zover dit 

wordt vereist, tevens lid van de landelijke en/of regionale schaaksport-

organisaties. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en 

reglementen van de landelijke en/of regionale schaaksportorganisaties. 

 Het bestuur is bevoegd aan de landelijke en/of regionale schaaksportorganisaties 

alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden met betrekking tot hun 

schaaksportbeoefening te verstrekken. 

 

LIDMAATSCHAP 

8.1 Het lidmaatschap eindigt: 
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 a. door overlijden van het lid; 

 b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur; 

 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten 

gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

8.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

8.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 

beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

8.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 

opgezegd. 

8.5 Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid 

voorts mogelijk: 

 a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden 

of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid 

is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen 

van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te 

sluiten; 

 b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

8.6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

8.7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de 

betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit 

beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende 

de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8.8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. Het bestuur 

kan dispensatie verlenen. 

 

BESTUUR 

9.1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de 

algemene vergadering worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen. 

 De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. 

9.2 De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de 

leden wordt benoemd. 

9.3 Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of 

door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van 
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bestuurslid. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de 

vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

9.4 Elk jaar op de jaarlijkse algemene vergadering treedt een/derde van het aantal 

leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, dat 

zodanig wordt opgesteld, dat voorzitter, secretaris en penningmeester nimmer 

tegelijk aftreden. Volgens rooster aftredende leden van het bestuur zijn terstond 

herkiesbaar. 

9.5 Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

geschorst of ontslagen. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid 

vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. De 

schorsing of het ontslag wordt schriftelijk meegedeeld aan het betreffende 

bestuurslid. Wordt de schorsing niet binnen drie maanden door ontslag gevolgd of 

opgeheven, dan is de schorsing door het verloop van die termijn opgeheven. 

9.6 Bij tussentijdse vacatures neemt het nieuw gekozen lid de plaats van zijn 

voorganger in op het rooster van aftreden. 

9.7 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee van zijn leden dit nodig 

achten, doch tenminste vier keer per jaar. 

9.8 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is door het eindigen 

van het lidmaatschap van de vereniging; 

 b. door bedanken. 

 

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

10.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan die 

tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan uit zijn 

midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie 

bekleden. 

10.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 

gemaakt, die in een volgende vergadering worden vastgesteld en die na 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking 

van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter 

omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

10.3 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen 

van, en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING 

11.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

11.2 Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 

beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde 

komt. 

11.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

benoemd. 

11.4 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander 
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verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door, en tegen derden 

beroep worden gedaan. 

11.5 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 

besluiten tot: 

 1. onverminderd het bepaalde onder 11.2, het aangaan van rechtshandelingen 

en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, jaarlijks door de 

algemene vergadering vast te stellen, te boven gaande; 

 2. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en 

geven van registergoederen; 

  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 

bankkrediet wordt verleend; 

  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 

vereniging verleend bankkrediet; 

  d. het aangaan van dadingen; 

  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel 

kunnen lijden; 

  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 

worden gedaan. 

11.6 Onverminderd het in de laatste volzin van lid 11.4 bepaalde wordt de vereniging 

in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigings-

bevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

 

VERENIGINGSJAAR 

12 Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli van het 

daaropvolgende jaar. 

 

INKOMSTEN 

13 De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

 a. contributies van de werkende leden en werkende gezinsleden; 

 b. contributies van jeugdleden; 

 c. donaties; 

 d. ontvangsten uit wedstrijden en demonstraties; 

 e. andere inkomsten. 

 De algemene vergadering bepaalt de hoogte van de contributies. 

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

14.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

14.2 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop 

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de 

vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten 

en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden 

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer 

hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 
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14.3 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 

tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 

commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en 

brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

14.4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek, na toestemming 

door de algemene vergadering, zich door een deskundige doen bijstaan. Het 

bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de 

boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

14.5 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

14.6 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 14.2 en 14.3, tien jaar 

lang te bewaren. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

15.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

15.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering 

komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 14 met 

het verslag van de aldaar benoemde commissie; 

 b. de benoeming van de in Artikel 14 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 

 c. voorziening in eventuele vacatures; 

 d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van 

de vergadering; 

 e. vaststelling van het bedrag of de waarde genoemd in Artikel 11 lid 5 onder 1. 

15.3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk acht. 

15.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen 

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet 

langer dan vier weken na de indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek 

binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 

een bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig Artikel 19 of door 

advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel 

gelezen dagblad. 

 

TOEGANG EN STEMRECHT 

16.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het 

bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle jeugdleden, eventueel vergezeld 

door een wettelijk vertegenwoordiger en alle donateurs. Geen toegang hebben 

geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een 

geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing 

wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in de vergadering het woord te 

voeren. 

16.2 Over toelating van andere dan de in lid 16.1 bedoelde personen beslist de 

algemene vergadering. 
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16.3 Ieder lid van de vereniging heeft een stem, geschorste leden hebben geen 

stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een 

raadgevende stem. 

16.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen. 

 

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN 

17.1 De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als 

omschreven in Artikel 15 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 

plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te 

wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

17.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die worden 

vastgesteld in een volgende vergadering, en die na vaststelling door de voorzitter 

en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen 

een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van 

de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

18.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 

genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel. 

18.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 

wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming 

niet hoofdelijk of schriftelijk  geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige, dit 

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

18.3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 

de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

18.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

18.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de 

volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat 

hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee 

personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen 

(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen 

de personen op wie bij die voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 

uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste 

aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste 

aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting 

uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen 

meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen 

de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

18.6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van 

personen, dan is het verworpen. 
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18.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming 

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

18.8 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 

een besluit van de algemene vergadering. 

18.9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 

omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot 

statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is 

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 

omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 

houdende formaliteit niet in acht genomen. 

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 

19.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk en/of elektronisch aan de leden volgens het 

ledenregister bedoeld in Artikel 4. De oproeping geschiedt niet later dan de 

zevende dag voor die der vergadering. 

19.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 

het bepaalde in Artikel 20. 

 

STATUTENWIJZIGING 

20.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 

een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

20.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 

20.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 

uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft plus 

één tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden plus één 

tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een 

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals 

dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 

tegenwoordige of vertegenwoordigende leden, kan worden besloten, mits met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

20.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 

ONTBINDING 

21.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 

overeenkomstige toepassing. 
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21.2 Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 

bestuur. 

21.3 Het batig saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot 

de hoogte van de verstrekte subsidies, het eventueel resterende gedeelte vervalt 

aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner 

ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere 

bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

21.4 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel 

aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig is. De vereffenaars doen 

hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

22.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

22.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
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Deel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

LIDMAATSCHAP 

1.1 Door aanmelding bij een van de bestuursleden wordt men lid van de 

schaakvereniging. Het aspirant lid ontvangt een exemplaar van de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement. Indien de betrokkene niet binnen veertien dagen na 

ontvangst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement de aanmelding voor 

het lidmaatschap intrekt, wordt hij geacht de bepalingen van de vereniging te 

kennen en de hieruit voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden. 

1.2 Ledencategorieën en bijpassende contributiebedragen (zie ook Artikel 14). 

 

Senioren Opmerking Contributie 

Hoofdlid Speelt intern en extern € 134,- 

Hoofdlid 65+ Speelt intern en extern € 120,- 

Hoofdlid extern Speelt extern (PM. rapid/blitz) € 70,- 

Sponsorlid Speelt intern en extern € 134,- 
minimaal 

Erelid Speelt intern en extern € 0,- 

Studentlid Speelt intern en extern € 86,- 

Dubbellid Elders hoofdlid 
Speelt intern en extern 

€ 86,- 

Dubbellid, intern Elders hoofdlid 
Speelt intern 

€ 54,- 

Dubbellid, extern Elders hoofdlid 
Speelt extern (PM. rapid/blitz) 

€ 32,- 

Dubbellid, buitengewoon Elders hoofdlid 
Speelt niet intern of extern 

€ 10,- 

Bondslid Via club lid schaakbond 
Speelt niet intern of extern 

€ 49.- 
(bondsafdracht) 

Jeugd Opmerking  

Hoofdlid Speelt intern en extern € 90,- 

Gezinslid Speelt intern en extern € 80,- 

Dubbellid Elders hoofdlid 
Speelt extern (PM. rapid/blitz) 

€ 15,00 

Bondslid Via club lid schaakbond 
Speelt niet intern of extern 

€ 30 
(bondsafdracht) 

 

2.1 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door schriftelijke 

opzegging (zie statuten Artikel 8) bij een van de bestuursleden. 

2.2 Het bestuur is bevoegd voorstellen te doen aan de Algemene Ledenvergadering 

aangaande ledencategorieën en bijpassende contributiebedragen. 

 

SCHORSING 

3 Het bestuur van de schaakvereniging heeft het recht een lid bij wanbetaling te 

schorsen (zie statuten Artikel 8 lid c). Leden die wegens wanbetaling zijn 

geroyeerd kunnen slechts weer als lid worden toegelaten, indien de oude schuld is 

voldaan. 

 

LEDENVERGADERINGEN 

4.1 Met inachtneming van het bepaalde in de Statuten, zal er jaarlijks tenminste één 

ledenvergadering, uiterlijk in oktober, worden gehouden. Meerdere vergaderingen 

worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. 

4.2 Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de 

ledenvergadering: het doen uitgeven van een bedrag welke niet begroot is en 

hoger is dan € 1360,00 (zegge: één duizend driehonderd en zestig Euro). 

5 De agenda van iedere ledenvergadering moet uiterlijk veertien dagen tevoren 

worden bekendgemaakt. Tot uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van deze 
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agenda heeft ieder lid het recht schriftelijk voorstellen voor deze vergadering bij 

de secretaris in te dienen. Deze voorstellen moeten door het bestuur op de 

agenda worden geplaatst. De voorzitter heeft de plicht ook tijdens de vergadering 

ingediende voorstellen in behandeling te nemen, mits zulks met algemene 

stemmen gewenst wordt op een vergadering, waar alle leden vertegenwoordigd 

zijn. 

 

DONATEURS 

6.1 Donateurs zijn zij, die voldoen aan hetgeen in Artikel 6 van de Statuten is 

vermeld; zij steunen het werk van de schaakvereniging met een jaarlijkse 

bijdrage, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene ledenvergadering wordt 

vastgesteld. Donateurs hebben geen stemrecht. 

6.2 Na beëindiging van het lidmaatschap bestaat de mogelijkheid om als donateur via 

een geldelijke bijdrage toch met het schaken in contact te blijven. Donateurs 

kunnen hierbij kiezen uit drie betalingsmogelijkheden: 

 a. een bijdrage van € 11,50 per jaar; 

 b. een bijdrage van € 20,50 per jaar; in dit geval ontvangt men, indien 

uitgegeven, de elektronische nieuwsbrief en het clubblad; 

 c. een bijdrage van € 41,00 per jaar; in dit geval ontvangt men, indien 

uitgegeven, de elektronische nieuwsbrief, het clubblad en het bondsblad. 

 De hoogte van de genoemde bedragen wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. 

 

VOORZITTER 

7 De voorzitter, of zijn vervanger, leidt de ledenvergadering en de vergaderingen 

van het bestuur. 

 a. Hij regelt met de secretaris de volgorde van behandeling van onderwerpen 

en/of zaken, welke ter vergadering in bespreking - eventueel ter afdoening - 

zullen komen. 

 b. Hij heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de 

vergadering omtrent het in behandeling zijnde onderwerp voldoende is 

ingelicht. 

 c. Hij heeft het recht van ieder lid van het bestuur te allen tijde verantwoording 

te vragen inzake de uitvoering van de aan dat lid toevertrouwde taak en te 

allen tijde inzage te vragen van de boeken en bescheiden van de 

penningmeester. 

 

SECRETARIS 

8 De secretaris houdt de notulen van de ledenvergaderingen en bestuurs-

vergaderingen. 

 a. Hij voert de briefwisseling uit naam van, en in overleg met het bestuur. 

 b. Hij ondertekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht hiervan kopie 

te houden. 

 c. Hij heeft het archief en de ledenadministratie onder zijn berusting en houdt 

inventaris bij van alle bezittingen van de vereniging. 

 d. Hij zorgt dat leden tijdig verwittigd worden van de te houden vergaderingen. 

In de ledenvergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit over het 

afgelopen seizoen. 

 e. Het bestuur kan een ander bestuurslid dan de secretaris met het beheer en 

het bijhouden van de ledenadministratie belasten. Deze heet dan de 

ledenadministrateur. 
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PENNINGMEESTER 

9 De penningmeester int en betaalt de gelden, die de vereniging behoort te innen 

en te betalen. 

 a. Hij beheert de financiën van de vereniging. 

 b. Hij is verantwoordelijk voor alle door hem beheerde gelden, is verplicht 

daarvan jaarlijks rekening en verantwoording te doen op de ledenvergadering 

en voorts op elke bestuursvergadering, zo dit door het bestuur verlangd 

wordt. Door hem moeten de boeken, nodig voor een behoorlijke controle op 

het financieel beheer, worden bijgehouden. 

 c. Hij heeft de nodige op zijn taak betrekking hebbende bescheiden onder zijn 

berusting. In het begin van elk verenigingsjaar worden door hem de 

jaarstukken opgemaakt en - onder overlegging van de nodige bewijsstukken 

en kwitanties - aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen. 

 d. Het beheer van de penningmeester wordt tenminste eenmaal per jaar, en wel 

aan het einde van het verenigingsjaar, gecontroleerd door een kascommissie 

van twee leden, als bedoeld in Artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement. Op 

advies van de kascommissie kan door de ledenvergadering aan de 

penningmeester decharge worden verleend. 

10 Door de ledenvergadering wordt jaarlijks een kascommissie benoemd bestaande 

uit twee personen. Deze leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 

Jaarlijks treedt een lid af. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar. Een lid 

kan maximaal twee jaar aaneen zitting hebben in de kascommissie. 

 

WEDSTRIJDLEIDER 

11 De wedstrijdleider, of diens plaatsvervanger, heeft de leiding van de door de 

competitieleider ingedeelde partijen. Tevens heeft hij de leiding over de externe 

wedstrijden. 

 

TEAMLEIDER 

12 De teamleider is belast met de opstelling(en) van zijn team(s). Mochten er zich 

problemen voordoen bij de opstelling van spelers of ten aanzien van het belang 

der vereniging, dan is het bestuur te allen tijde bevoegd om de opstelling te 

wijzigen, dit uiteraard in overleg met de teamleider en spelers. 

 

COMPETITIELEIDER 

13 De competitieleider is belast met de indelingen van de in het Competitiereglement 

genoemde competities. Tevens verzorgt hij van deze competities de diverse 

standen en ratinglijsten van alle leden. 

 

CONTRIBUTIE 

14.1 De leden van de vereniging betalen per seizoen (boekjaar) hun contributie. De 

hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. 

De contributie kan worden betaald in één, twee, drie of vier termijnen, met dien 

verstande dat uiterlijk 31 december van ieder jaar tenminste de helft van de 

contributie dient te zijn voldaan. Mocht een lid zich niet aan bovengenoemde 

termijnen houden, dan is de penningmeester gerechtigd administratiekosten in 

rekening te brengen. De laatste betaling dient uiterlijk op 30 april van het 

daaropvolgende jaar door de vereniging te zijn ontvangen. Een lid dat hier niet 

aan voldoet kan door het bestuur worden geschorst en met onmiddellijke ingang 



 
Statuten, Huishoudelijk Reglement en Competitiereglement SV Almere © MMXVIII 

 

worden uitgesloten van alle competities. Tevens is het bestuur bevoegd degene 

die niet aan zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging heeft 

voldaan als zodanig bekend te maken in de jaarstukken cq. te vermelden in het 

eerste clubblad van het nieuwe seizoen en/of de eerste elektronische nieuwsbrief 

van het nieuwe seizoen. 

14.2 Voor jeugdleden dient de contributie in een termijn te worden voldaan uiterlijk op 

31 december van dat boekjaar. 

 

REISKOSTENVERGOEDING 

15.1 Uitgangspunten: 

 a. Alleen reiskosten met de auto worden vergoed, tenzij vooraf anders is 

afgesproken door de teamleider met de penningmeester (autovervoer 

collectief altijd goedkoper dan openbaar vervoer individueel). 

 b. Vergoeding van brandstofkosten en eventuele parkeerkosten. 

 c. Gelijke behandeling KNSB-rijders (max 3 per uitwedstrijd) en SGA-rijders 

(max 2 per uitwedstrijd). 

 d. Forfait SGA gebaseerd op gemiddeld 70 km (KNSB variabel; autorijder rekent 

ook individuele km’s naar en van verzamelplek vanuit huis). 

 e. Brandstofkosten gebaseerd op benzineauto die 1 op 12 rijdt en een 

benzineprijs van € 1,70 (diesel is goedkoper, maar betaalt meer MRB): 

0,0083 (1:12) x € 1,70/km = € 0,1416/km. 

 

 Vergoeding (per 1 september 2017): 

 a. Voor “dienstreizen” (anders dan reizen naar een uitwedstrijd) geldt een 

vergoeding van € 0,19/km. 

 b. KNSB: € 0,14/km. 

 c. SGA: forfait van € 9,80 per auto. 

 d. KNSB en SGA: volledige vergoeding van eventueel gemaakte parkeerkosten. 

 

15.2 Het bestuur bepaalt voor aanvang van het verenigingsjaar de 

reiskostenvergoeding voor dat jaar en deelt die mee op de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

SLOTBEPALING 

16 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Deel 3 COMPETITIEREGLEMENT 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 
1. Door de schaakvereniging wordt jaarlijks voor haar leden een Interne Competitie, 

een Clubkampioenschap, een Snelschaakkampioenschap, een Winter- en een 
Zomerrapidkampioenschap georganiseerd. Deze competities worden gespeeld tussen 
1 september en 1 juli, of zoveel eerder of later als het bestuur nodig acht. Het beheer 
van deze competities, alsmede de handhaving van dit reglement berust bij de 
competitieleider. De leiding van de wedstrijden in de competities berust bij de 
wedstrijdleider. 

2. Aan het begin van een seizoen worden alle leden ingedeeld in de Interne Competitie. 
Na afloop daarvan wordt bepaald welke spelers het recht hebben deel te nemen aan 
het Clubkampioenschap (Artikel 13). 

3. Er wordt gespeeld volgens de meest recente Nederlandse vertaling van de FIDE 
Regels voor het Schaakspel, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Zowel het FIDE 
reglement als het Competitiereglement moet in het speellokaal aanwezig zijn. Er 
wordt aangenomen dat iedere speler met de laatste versies en de daarin vervatte 
regels bekend is.  

a. Artikel 6.6a (te laat komen) en Artikel 12.3b (mobiele telefoon) van de meest 
recente Nederlandse vertaling van de FIDE Regels voor het Schaakspel zijn 
niet van toepassing. 

4. Door het bestuur wordt een Technische Commissie (TC) aangesteld. De TC is een 
commissie die het bestuur inzake technische aangelegenheden adviseert. Het betreft 
zaken die betrekking hebben op het Competitiereglement, de herziening of 
uitbreiding van (delen van) het Competitiereglement, en het beoordelen van gevallen 
waar het Competitiereglement geen eenduidige richtlijn geeft. 

a. De TC kan gevraagd worden advies te geven op aanvraag van: 
i. Het bestuur kan een advies vragen via een email aan de leden van de 

TC. De TC geeft binnen twee weken antwoord. 
ii. De leden van de TC kunnen op eigen initiatief adviezen aan het 

bestuur sturen. Het bestuur dient in dat geval binnen twee weken een 
antwoord te geven. 

iii. De leden kunnen de TC een kwestie ter beoordeling voorleggen. Dit 
dient schriftelijk te gebeuren via een email aan de interne 
competitieleider die de email doorstuurt naar de TC met het bestuur 
ingekopieerd en de indiener een bevestiging hiervan stuurt. De TC 
geeft binnen twee weken antwoord. 

b. De leden van de TC worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
c. De TC bestaat uit drie leden die elk twee jaar zitting nemen en daarna 

vervangen kunnen worden door een nieuw te benoemen lid. 
d. Bestuursleden mogen geen lid zijn van de TC. 
e. De leden van de TC worden voorgedragen door het bestuur, waarna de ALV 

de voordracht bekrachtigt voor de duur van het betreffende seizoen. 
f. De TC geeft advies aan het bestuur in voorkomende gevallen zoals hierboven 

beschreven. Het bestuur kan al dan niet het advies van de TC overnemen. Het 
besluit van het bestuur wordt schriftelijk toegelicht. 
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g. In zaken die personen betreffen wordt het advies en het besluit alleen met de 
betreffende persoon gedeeld. In algemene zaken worden advies en besluit 
gedeeld met de leden van de club. 

 

INTERNE COMPETITIE 

6 De spelers worden ingedeeld naar speelsterkte in groepen, A-, B-, C-, enz. Elke 

groep bestaat uit een ongeveer gelijk aantal spelers. Ingeval een van de groepen 

kleiner wordt dan 25 kunnen de spelers in die groep vaker dan eenmaal tegen 

elkaar ingedeeld worden maar met verwisselde kleur. In een seizoen worden twee 

perioden gespeeld van ongeveer een gelijk aantal ronden (in de regel 15 ronden 

per periode). 

7 De competitie-indelingen en het bijhouden van standen geschiedt met een 

programma dat voldoende functionaliteit heeft een competitie te regelen volgens 

het Zwitsers systeem. In Bijlage 1 staat een voorbeeld van een programma met 

daarbij de instellingen die door de TC zijn goedgekeurd. 

8 Voor de puntentelling geldt het Zwitserse systeem. De parameters die in dit 

systeem gehanteerd worden, worden voorafgaand aan elk seizoen bekend 

gemaakt en gelden voor alle competities. Deze parameters staan in Bijlage 1. 

 a. Indeling: 

 i. In ronde 1 geldt voor het bepalen van de indeling de ELO rating. De 

startrating is de ELO rating aan het eind van de voorafgaande competitie. 

Desgewenst kan ook de meest recente KNSB rating gebruikt worden. 

 ii. In de navolgende ronden geldt voor het bepalen van de indeling de stand 

in punten, weerstandspunten en overige factoren. 

 iii. Overige factoren die de indeling bepalen: kleursaldo en kleurvoorkeur. 

 b. Instromen tijdens een competitie: 

 i. Leden die in de loop van een periode (weer) mee gaan spelen beginnen 

met 0 punten. Echter, per gemiste ronde krijgen zij maximaal drie keer 

de gebruikelijke 0.5 punt voor een bye. 

 ii. Nieuwe leden beginnen met een startrating die gelijk is aan hun KNSB-

rating. Hebben zij geen KNSB-rating, dan krijgen ze een startrating van 

1300 als ze beginnen in Groep C, 1500 in Groep B, en 1700 in Groep A. 

 iii. Jeugdspelers beginnen in de regel in Groep C met een startrating van 

1300, of hun KNSB-rating als deze hoger is dan 1300. 

 iv. Indien een later instromend lid gezien zijn in de periode gerealiseerde 

score, duidelijk onterecht zou degraderen, kan de competitieleider 

degradatie nietig verklaren. 

 c. Puntentelling: 

 i. Winst: 1 punt  

 ii. Remise: ½ punt 

 iii. Verlies: 0 punt 

 iv. Niet gespeeld buiten schuld en oneven: ½ punt 

 d. Oneven: 

 i. Indien er een oneven aantal spelers is in een ronde wordt de speler die in 

het midden van de ranglijst, of daar het dichtstbij staat, door de 

Competitieleider als oneven aangewezen. 

 ii. In de regel is een speler hooguit een keer per seizoen oneven. 

 e. Externe partij: 
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 i. Een speler die op de clubavond, of op de avond ervoor of erna, uitkomt in 

een externe competitie (SGA, Beker, KNSB, Nationaal Kampioenschap) 

krijgt een ½ punt (“vrijgesteld”). 

 ii. Indien een speler in één periode voor een 4de keer extern speelt krijgt 

die speler 1 punt. 

 f. Afwezig met kennisgeving: 

 i. Alle spelers hebben recht op 3 byes per periode; een bye geeft recht op 

een ½ punt. 

 ii. Na drie byes krijgt een speler die afwezig is met kennisgeving 0 punt. 

 g. Afwezig zonder kennisgeving: 

 i. 0 punt. De tegenstander heeft in geval van niet opkomen van een speler 

recht op een reglementaire winst. 

9 Afmelden: 

 a. Indien men verhinderd is op de clubavond te spelen, dient men zich af te 

melden bij de competitieleider. 

 i. Afmelden voor een Interne Competitieronde kan door: 

• Een email te sturen naar “ikkomnietschaken@gmail.com”, uiterlijk tot 

19h00 op de speelavond. De speler die zich afmeldt dient te verifiëren 

dat zijn afmelding door de Competitieleider is gelezen door middel van 

het meesturen van een “Leesbevestiging”. Bij twijfel dient de speler 

zich alsnog telefonisch af te melden, zie onder. 

• Op maandag bellen of sms’en tot uiterlijk 19h00 naar de mobiel van de 

Competitieleider: 06 2393 1761. NB: de competitieleider heeft alleen 

op maandag de mobiel aanstaan en berichten worden maximaal 3 

dagen bewaard. 

• Schriftelijk op het uitslagenformulier dat tijdens elke speelavond 

uitgeprint wordt. 

• Mondeling, op de wedstrijdavond bij de competitieleider; de speler 

moet zich er van gewissen dat de gemelde afwezigheid door de 

competitieleider daadwerkelijk is genoteerd in de Presentielijst (excel). 

 b. Spelers die zich niet, of te laat afmelden krijgen een 0 en hun tegenstander 

een reglementaire winst. Bij een tweede keer volgt een waarschuwing, bij de 

derde keer wordt de speler uit de competitie genomen. 

 i. Afmelden in geval van een Externe wedstrijd: 

• Spelers die op de reguliere speelavond (maandag) een externe 

wedstrijd spelen worden afgemeld door de Teamleider. De spelers 

krijgen een reglementaire score van een ½ punt. Ook spelers die op 

een Nationaal Kampioenschap uitkomen komen hiervoor in 

aanmerking, maar dienen dit zelf tijdig door te geven, zie boven. 

• Indien een externe wedstrijd op zondag of dinsdag wordt gespeeld, 

dient de speler zelf zich af te melden, en heeft dan eveneens recht op 

een ½ punt. 

 c. Terugtrekken uit de competitie: 

 i. Spelers die in een Periode minder dan 3 partijen hebben gespeeld kunnen 

op hun verzoek uit de eindstand worden gehouden en kunnen niet 

degraderen. Een Oneven telt als een gespeelde partij. 

 ii. Het verzoek dient vóór het begin van Ronde 7 aan de Competitieleider te 

worden meegedeeld, bij voorkeur via email; bij niet tijdig afmelden 

vervalt de vrijstelling van niet degraderen. 

10 De partijen op de clubavond beginnen om ca. 20h15 uur. 
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 a. Spelers worden geacht uiterlijk 21h00 aanwezig te zijn en hun eerste zet te 

doen. Bij te laat aanwezig zijn krijgt de tegenstander een reglementaire winst, 

de speler zelf 0 punt. 

 b. Indien een speler zich reglementair heeft afgemeld maar toch wordt ingedeeld 

(bv. de competitieleider heeft de afmelding over het hoofd gezien) kan de 

tegenstander een punt claimen als dit niet op tijd wordt gecorrigeerd. De 

afgemelde speler krijgt een ½ punt. 

 c. Spelers die niet op tijd aanwezig kunnen zijn (20h15) maar wel willen spelen 

worden geacht dit telefonisch door te geven voor 20h00. 

 d. In overleg met de Competitieleider en indien de tegenstander akkoord is kan 

de partij op een later tijdstip beginnen. 

11 Speeltempi 

 De onderstaande speeltempi worden op klokken met Fischer tempo functie 

ingesteld. NB: indien beide spelers daarmee akkoord zijn kan met een gardeklok 

worden gespeeld met een tempo van 1 uur en 45 minuten, zonder increment. 

 a. Interne competitie: 1 uur en 30 minuten + 15 sec per zet. Zodra een klok 

onder de 5 minuten is gekomen hoeft de speler niet meer te noteren (ook al 

zou met incrementen de resterende speeltijd weer boven de 5 minuten 

komen). 

 b. Interne competitie: jeugdspelers hebben recht op een verkort tempo van 50 

min + 15 sec per zet. 

 c. Rapidcompetitie: 15 min + 10 sec per zet. 

 d. Snelschaaktoernooi, 3 min + 2 sec per zet. 

12 Periodekampioenschap 

 a. De speler die na afloop van een periode de meeste punten in zijn groep heeft 

behaald, mag zich van die groep Periodekampioen noemen van het lopende 

seizoen. 

 b. De eindstand wordt bepaald door het aantal behaalde punten. 

 c. Alleen voor de A groep geldt dat wanneer twee of meer spelers aan het einde 

van een periode hetzelfde aantal punten hebben, in een barrage wordt 

uitgemaakt wie als eerste eindigt. De vorm waarin de barrage wordt gespeeld 

is als volgt (loting voor de kleur, verkort speeltempo zoals beschreven in 

Artikel 15d): 

 i. Tweekamp: minimaal 2 partijen. 

 ii. Driekamp: minimaal 2 partijen, A-B, C-A, B-C. 

 iii. Vierkamp: minimaal 3 partijen, A-B, C-D, C-A, B-D, A-D, B-C. 

 iv. Vijf- en verdere meerkampen op gelijke wijze. 

 v. Mochten de meerkampen in eerste instantie niet tot een beslissing komen 

volgen er partijen met een verkort tempo. 

 e. Voor de overige groepen geldt in geval van een gelijke eindstand in punten 

dat aanvullende factoren de eindrangschikking bepalen. In volgorde van 

belangrijkheid zijn de factoren: 

 i. Het onderlinge resultaat: de winnaar van deze partij is Periodekampioen. 

 ii. Weerstandspunten (WP is de som van de gescoorde punten, die de 

tegenstanders in de tot op dat moment gespeelde ronden hebben 

behaald.) 

 iii. Sonneborn-Berger (SB is de som van de gescoorde punten van de 

tegenstanders van wie betrokkene heeft gewonnen, vermeerderd met de 

halve som van de gescoorde punten van die tegenstanders, waarmee hij 

remise heeft gespeeld.) 
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13 Promotie en degradatie 

 a. De periodekampioenen van de B- en C-groep promoveren naar de A- en B-

groep, respectievelijk. In de regel promoveren samen met de 

periodekampioenen de twee hoogst eindigende spelers in genoemde groepen. 

 b. De laagst eindigende spelers van de A- en B-groep degraderen naar de B- en 

C-groep, respectievelijk. In de regel degraderen de drie laagst eindigende 

spelers in genoemde groepen. 

 c. Als bij het begin van een periode blijkt dat, om wat voor reden dan ook, een 

of meerdere groepen een afwijkend aantal spelers heeft/hebben dan de 

andere groep(en), dan heeft de competitieleider het recht eerstgenoemde 

groep(en) weer terug te brengen naar een, in vergelijking met de andere 

groep(en), ongeveer gelijk aantal spelers door de aantallen degradanten en 

promoverende spelers aan te passen. 

 d. De competitieleider maakt uiterlijk na de vijfde competitieronde van elke 

periode bekend hoeveel spelers degraderen en promoveren uit elke groep. 

 e. Na afloop van de Interne Competitie wordt een ranglijst opgesteld, waarbij bij 

elke speler wordt vermeld hoeveel punten die speler in beide Perioden heeft 

behaald gedurende het lopende seizoen in groep A. Deze ranglijst wordt de 

"Totaalstand" genoemd. 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP 

14 De kampioenen van Periode 1 en 2 van groep A hebben het recht te spelen om 

het Clubkampioenschap. 

 a. Mocht een speler beide perioden hebben gewonnen, dan wordt hij 

automatisch uitgeroepen tot Clubkampioen van het lopende seizoen. 

 b. De spelers die in de Totaalstand op de plaatsen twee en drie zijn geëindigd, 

zijn respectievelijk tweede en derde in het Clubkampioenschap. Mocht zich de 

situatie voordoen dat één of meer rechthebbende spelers zich terugtrekken 

uit het Clubkampioenschap dan heeft (hebben) de eerstvolgende hoogst 

geëindigde speler(s) in de Totaalstand het recht om de opengevallen 

plaats(en) in te nemen. 

15 Het Clubkampioenschap wordt gespeeld op twee of meer van de vier (of meer) 

laatste speelavonden van het seizoen (“Zomerrapid”). 

 a. De partijen beginnen om ca. 20h15 uur op de clubavond. Zijn er één of 

meerdere spelers niet aanwezig, dan worden de desbetreffende partijen een 

week uitgesteld, waardoor alle daarna geplande partijen eveneens een week 

worden uitgesteld. 

 b. De spelers (zie Artikel 14) spelen eenmaal met wit en eenmaal met zwart, 

volgens het reguliere speeltempo, 1 uur 30 min + 15 sec per zet. Wie het 

eerst met wit uitkomt wordt bepaald door het lot. De winnaar van de finale 

wordt uitgeroepen tot Clubkampioen van het seizoen. 

 c. De partijen om het Clubkampioenschap worden gespeeld op de club tijdens de 

clubavond, tenzij beide spelers overeenkomen de partijen op een andere 

locatie en tijdstip te spelen. Indien op een andere locatie wordt gespeeld 

dienen de spelers zorg te dragen voor een Wedstrijdleider die partijen kan 

arbitreren. 

 d. Bij de partijen genoemd in Artikel 15 geldt het volgende: 

 i. Indien de stand na twee partijen gelijk is, worden twee beslissingspartijen 

gespeeld met een tempo van 25 minuten + 10 sec per zet waarbij elke 

speler na loting eenmaal met wit en eenmaal met zwart speelt. 
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 ii. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan worden wederom twee 

beslissingspartijen gespeeld met een tempo van 15 minuten + 5 sec per 

zet waarbij elke speler na loting eenmaal met wit en eenmaal met zwart 

speelt. 

 iii. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan worden wederom twee 

beslissingspartijen gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 

2 sec per zet waarbij elke speler na loting eenmaal met wit en eenmaal 

met zwart speelt. 

 iv. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet 

waarbij het lot bepaald welke speler met wit speelt. 

 v. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet waarbij de 

kleur wordt verwisseld ten opzichte van de voorgaande beslissingspartij. 

 vi. Dit laatste wordt net zolang herhaald tot een speler de beslissingspartij 

wint. 

 vii. Alle noodzakelijke beslissingspartijen worden op één clubavond gespeeld 

en staan onder continu toezicht van de wedstrijdleider. Tijdens de 

beslissingspartijen hoeft niet te worden genoteerd. 

 

RAPIDCOMPETITIE (Winter en Zomer) 

16 De Winterrapidcompetitie wordt gespeeld op vier clubavonden, met op elke avond 

drie speelronden. 

 a. In principe wordt de Winterrapidcompetitie gespeeld op avonden dat er geen 

externe competitiewedstrijden staan gepland, zo mogelijk gelijkelijk verdeeld 

over het seizoen (twee avonden tijdens de 1ste periode, twee avonden tijdens 

de 2de periode). 

 b. De eerste ronde begint in de regel om ca. 20h15 uur. Spelers die later komen 

worden niet meer ingedeeld in die ronde. De volgende ronden beginnen zo 

snel als mogelijk na afloop van de voorgaande ronde. 

 c. De spelers worden ingedeeld in één groep. 

 d. Men behoeft zich niet af te melden voor de rapidcompetities. 

 e. Spelers hebben recht op drie byes van een ½ punt. 

 f. Speelt men in een Externe Competitie op de clubavond of op de avond ervoor 

of op de avond erna, dan dient de desbetreffende teamleider de speler af te 

melden. De betreffende spelers krijgen in dat geval een reglementair ½ punt 

voor elke ronde van die avond. 

 g. De voor elke speler beschikbare bedenktijd in een ronde is 15 minuten + 10 

sec per zet. 

17 De spelers die na afloop de meeste punten hebben behaald in de Winter- en in de 

Zomerrapidcompetitie, respectievelijk, spelen een beslissingstweekamp. Mocht 

een speler beide rapidcompetities hebben gewonnen, dan wordt hij automatisch 

uitgeroepen tot Rapidkampioen. 

18 Aangezien in de Zomerrapid ook niet-leden kunnen meespelen is de 

Zomerrapidkampioen die clubspeler die het hoogst is geëindigd in de 

rangschikking. 

19 Voor de rapidcompetities geldt in geval van een gelijke eindstand in punten dat 

aanvullende factoren de eindrangschikking bepalen, volgens de regels in Artikel 

12e. 
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20 Het Rapidkampioenschap wordt gespeeld op een nader te bepalen speelavond, 

hetzij op de laatste avond van de Zomerrapid direct aansluitend op de laatste 

ronde, hetzij op de eerste avond van het volgende seizoen, zulks in overleg met 

de spelers. De spelers spelen eenmaal met wit en eenmaal met zwart, waarbij het 

reguliere rapidtempo wordt aangehouden, 15 min + 10 sec per zet. Wie het eerst 

met wit uitkomt wordt bepaald door het lot. De winnaar van de finale wordt 

uitgeroepen tot Rapidkampioen van het seizoen. 

 Voor de partijen geldt het volgende: 

 a. Indien de stand na twee partijen gelijk is, worden twee beslissingspartijen 

gespeeld met een tempo van 10 min + 5 sec per zet, waarbij elke speler na 

loting eenmaal met wit en eenmaal met zwart speelt. 

 b. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan worden wederom twee 

beslissingspartijen gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec 

per zet per persoon waarbij elke speler na loting eenmaal met wit en eenmaal 

met zwart speelt. 

 c. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet per 

persoon waarbij het lot bepaald welke speler met wit speelt. 

 d. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet per persoon 

waarbij de kleur wordt verwisseld ten opzichte van de meest recente 

beslissingspartij. 

 e. Dit laatste wordt net zolang herhaald tot een speler de beslissingspartij wint. 

 f. Alle noodzakelijke beslissingspartijen worden op één clubavond gespeeld en 

staan onder continu toezicht van de wedstrijdleider. 

21 Het meespelen van niet-leden is niet toegestaan in de Winterrapidcompetitie. 

 

ZOMERRAPIDCOMPETITIE 

22 De Zomerrapidcompetitie wordt gespeeld op de vier tot zes avonden die resteren 

na het spelen van de Interne Competitie (2x 15 avonden), de 

Winterrapidcompetitie (4 avonden), en het Snelschaaktoernooi (1 avond). 

23 Voor de Zomerrapidcompetitie gelden dezelfde regels als de Winterrapid. 

24 De positie in de eindstand van de Zomerrapid geeft recht op een promotieplaats:  

de spelers afkomstig uit groep B of C die de meeste punten hebben behaald in de 

eindstand, promoveren respectievelijk naar groep A of B van de Interne 

Competitie van het daaropvolgende seizoen. 

25 Het meespelen van niet-leden is toegestaan, met dien verstande dat zij niet in 

aanmerking komen voor het Zomerrapidkampioenschap. Zij komen derhalve ook 

niet in aanmerking voor het spelen van een beslissingsmatch tegen de kampioen 

van de Winterrapid.  

 

SNELSCHAAKCOMPETITIE 

26 Eén avond in het seizoen wordt een Snelschaaktoernooi georganiseerd. De avond 

waarop dit toernooi wordt gespeeld wordt gepland in overleg met de jaarlijkse 

Ledenvergadering aan het begin van het seizoen. 

27 In de voorronde van het Snelschaaktoernooi worden de spelers ingedeeld in één 

groep. 

 a. De voorronde gaat over zeven of negen ronden, waarna de eindstand bepaalt 

wie in welk acht-, zes-, of viertal verdergaan in de tweede ronde: de beste 
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acht spelers spelen om het kampioenschap in een achtkamp; de volgende 

acht (of zes, vier) in opvolgende meerkampen. 

28 De indeling en eindstand van de voorronde worden bepaald volgens het Zwitserse 

systeem. 

 a. In geval van een gelijke eindstand in punten geldt dat aanvullende factoren 

de eindrangschikking bepalen, volgens de regels in Artikel 12e. 

 b. De eerste ronde begint in de regel om ca. 20h15 uur op de clubavond. Spelers 

die later komen worden niet meer ingedeeld in die ronde. De volgende ronden 

beginnen zo snel als mogelijk na afloop van de voorgaande ronde. 

 c. De voor elke speler beschikbare bedenktijd in een ronde is 3 min + 2 sec per 

zet. 

29 In de meerkampen worden een round-robins gespeeld. Indien twee spelers gelijk 

eindigen worden net zo lang partijen gespeeld tot een beslissing is geforceerd, 

met dien verstande dat beide spelers even vaak met wit hebben gespeeld. 

30 De winnaar van het eerste achttal mag zich Snelschaakkampioen van het seizoen 

noemen. 

31 Het meespelen van niet-leden is niet toegestaan. 

 

  



 
Statuten, Huishoudelijk Reglement en Competitiereglement SV Almere © MMXVIII 

 

Bijlage 1  Regels voor de indeling van partijen in alle competities 

 

1 De puntentelling en indeling geschiedt door middel van het programma Rokade, 

zie Artikel 7. 

2 Ontwikkeld door Herman Nijhuis, http://home.kpn.nl/hjdt_nijhuis/rokade.htm. 

3 Instellingen: 

 

 
 

4 Indeling: 

 Ronde 1 

 a. Indeling op ELO rating volgens 1 - (1/2xn+1), 2 - (1/2xn+2), enz, waarbij 

n het aantal spelers is. Dit betekent dat de speler met de hoogste ELO 

rating speelt tegen de nummer 14 van de ELO ranglijst bij 26 spelers in 

een groep. De tweede speler speelt tegen de nummer 15, enz. De kleur 

van de hoogste speler is wit, daarna wisselt de kleur van de sterkste speler 

naar zwart, enz. 

 Ronde 2 en verder: 

 b. Indeling op Ranglijst volgens 1 - (1/2xn+1), 2 - (1/2xn+2), enz. 

   

  De Ranglijst wordt bepaald door het behaalde aantal punten, daarna door 

het behaalde aantal WP (weerstandspunten), daarna door het aantal SB 

(Sonneborn-Bergerpunten), tenslotte door de rating. 

  

 c. WP wordt berekend volgens de formule: 

  

  WP = (1 - Reglementaire Score) + Eigen Score + 0.5 x aantal gespeelde 

ronden na de reglementaire uitslag. 

  

  Bij eigen score moet je kijken naar de eigen score VOORDAT de 

reglementaire uitslag wordt bepaald (“aan het begin van de ronde”). Het 

aantal gespeelde ronden zijn het aantal gespeelde ronden NA de 

http://home.kpn.nl/hjdt_nijhuis/rokade.htm
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reglementaire uitslag. De Reglementaire Scores worden bij de instellingen 

gedefinieerd. 

  

 d. SB wordt berekend volgens de formule: 

 

  SB = Reglementaire Score*WP 

 


