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SCHAAKVERENIGING ALMERE 

 

Versie: 1 september 2022 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 1 

1.1 Leden van de vereniging kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die de 

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

de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

 

De leden worden onderscheiden in: 

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

vastgestelde contributie betalen en gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden 

deel te nemen. 

1.3 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. 

1.4 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. 

1.5  Jeugdleden worden seniorlid in het schaakseizoen waarin zij 18 jaar oud zijn op 1 

augustus. 

1.6 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 achttienjarige 

leeftijd. 

 

AANMELDING EN LIDMAATSCHAPSCATEGORIEËN 

Artikel 2 

2.1 Een persoon meldt zich aan als aspirant-lid en krijgt daartoe een 

inschrijvingsformulier (zie Bijlage 1). Op dit formulier staan de gebruikelijke 
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persoonsgegevens, en tevens de formele toestemming voor het gebruik ervan en 

het delen van die gegevens met derden met betrekking tot de privacywet (Bijlage 

2). Voor jeugdleden is de handtekening van een ouder of voogd vereist. Tevens 

staat op het inschrijvingsformulier een verwijzing naar de Statuten, Huishoudelijk 

en Competitiereglement die op de website zijn gepubliceerd. Een aspirant-lid 

krijgt twee weken de tijd om zijn lidmaatschap alsnog in te trekken. Zo niet, dan 

wordt hij geacht de bepalingen van de vereniging te kennen en de hieruit 

voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden. 

2.2 Ledencategorieën en bijpassende contributiebedragen (zie ook Artikel 12). 

 

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 minimaal € 134,- 

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,- 

Bondslid Via club lid schaakbond 

Speelt niet intern of extern 

€ 30,- (bondsafdracht) 

 

2.3 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door schriftelijke 

opzegging (zie Statuten Artikel 10) bij een van de bestuursleden. 

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

aangaande ledencategorieën en bijpassende contributiebedragen. 

2.5 Gedeeltelijke kwijtschelding contributie voor specifieke gevallen. 

Het bestuur krijgt af en toe te maken met (aspirant)leden voor wie het betalen 

van de contributie problematisch is. Meestal lukt het om via gespreid betalen of 

op een andere creatieve manier de betaling toch te bewerkstelligen. 

Onze vereniging is sinds seizoen 2021-22 aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Almere, welk fonds financieel kan bijspringen indien de vereniging er een 

beroep op doet (NB: dit geldt alleen voor jeugdleden!). Soms lukt dit niet en zijn 

er omstandigheden waardoor er geen manier is de contributie in zijn geheel te 

voldoen. In die bijzondere gevallen kan (een deel van) de contributie voor het 

betreffende seizoen worden kwijtgescholden. 

 

SCHORSING 

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

schorsen (zie Statuten Artikel 8). Leden die wegens wanbetaling zijn geroyeerd 

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

 

LEDENVERGADERINGEN 

Artikel 4 

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 De agenda van iedere ledenvergadering moet uiterlijk veertien dagen tevoren 

worden bekendgemaakt. Tot uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van deze 

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 (BEGUNSTIGERS) 

Artikel 5 

5.1 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. 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. 

a. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

b. Donateurs hebben geen stemrecht. 

5.2 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 

Artikel 6 

6.1 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 
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allen tijde inzage te vragen van de boeken en bescheiden van de 

penningmeester. 

 

SECRETARIS 

Artikel 7 

7.1  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. 

 

PENNINGMEESTER 

Artikel 8 

8.1 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. 

8.2 Door de ledenvergadering wordt jaarlijks een kascommissie (zoals bedoeld in 

Artikel 18 van de Statuten) benoemd. Een lid kan maximaal drie jaar aaneen 

zitting hebben in de kascommissie. Een aftredend lid is niet terstond herkiesbaar. 

 

WEDSTRIJDLEIDER 

Artikel 9 

9.1 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 

Artikel 10 

10.1 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. 
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COMPETITIELEIDER 

Artikel 11 

11.1 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 

Artikel 12 

12.1  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 

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. 

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

31 december van dat boekjaar. 

 

REISKOSTENVERGOEDING 

Artikel 13 

13.1 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 parkeerkosten. 

c. KNSB en SGA variabel; autorijder rekent ook individuele kms naar en van 

verzamelplek vanuit huis). 

13.2  Kilometervergoeding (per 1 september 2022): 

a. De basis voor de vergoeding is de door de Belastingdienst gehanteerde 

kilometervergoeding die werkgevers belastingvrij aan hun werknemers mogen 

uitbetalen zoals die bij aanvang van het seizoen geldt. 

b. Deze vergoeding geldt met ingang van seizoen 2022-2023 voor alle ritten die 

leden maken ten behoeve van uitwedstrijden, vergaderingen en overige 

“dienstreizen”. 

c. KNSB en SGA: volledige vergoeding van gemaakte parkeerkosten. 

 

TUCHTRECHTELIJKE BOETES  

Artikel 14 

14.1 De tuchtrechtelijke boete als bedoeld in Artikel 9 lid 4 van de Statuten bedraagt maximaal € 

150,-. 

 

SCHORSINGEN  

Artikel 15 
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15.1 De schorsing als bedoeld in Artikel 9 lid 5 van de Statuten geldt voor maximaal 6 maanden. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 16 

16.1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 


