Huishoudelijk reglement Alphense Schaakclub (ASC), het laatst gewijzigd op de
algemene ledenvergadering dd. 27 augustus 2003

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ALPHENSE SCHAAKCLUB (ASC)
Vergaderingen
Art.
1.1 Er worden gehouden:
a.
een algemene ledenvergadering;
b.
een buitengewone ledenvergadering;
c.
bestuursvergaderingen.
1.2 De algemene ledenvergadering wordt zo mogelijk gehouden in de
maand augustus of september.
1.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden:
a.
op verlangen van de voorzitter;
b.
wanneer tenminste twee bestuursleden dit wensen;
c.
zo vaak de belangen der vereniging dit vorderen.
Art.
2.1 Op de algemene ledenvergadering moeten de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
a.
de notulen van de vorige vergadering;
b.
verkiezing voorzitter en overige bestuursleden;
c.
benoeming kascontrolecommissie;
d.
de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en de
beide wedstrijdleiders;
e.
benoeming overige commissies;
f.
indiening en bespreking van de begroting voor het
komende verenigingsjaar;
g.
hoogte van de contributie.
2.2 Om een punt van behandeling te kunnen uitmaken in een
algemene ledenvergadering. moeten voorstellen en
interpellaties tenminste drie dagen voor de dag der
vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Met
toestemming van de vergadering kunnen staande de vergadering
onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.
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Stemmingen
Art.
3.1 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering
schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van
stemmen vindt een herstemming plaats. Geeft deze wederom geen
beslissing dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3.2 Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij voor wat de
samenstelling van de commissies betreft, de voorzitter deze
stemming mondeling wenst te doen verlopen.
3.3 Voor de schriftelijke stemmingen wordt een stembureau
gevormd, bestaande uit 3 (drie) niet-bestuursleden.
3.4 Van onwaarde zijn de stembriefjes:
a.
die niet zijn uitgegeven door het stembureau;
b.
die de kandidaten(-aat) of mening omtrent enig voorstel
niet duidelijk aangeven;
c.
die niet zijn ingevuld of het woord blanco dragen;
d.
die ondertekend zijn of andere toevoegingen vermelden.
3.5 Het stembureau beslist over de geldigheid van het stembriefje, onmiddellijk nadat dit is opengevouwen. Stemmen van
onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Art.
4.1 Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur
als door de leden kandidaten worden gesteld.
Kandidaatstelling door een of meer leden dient te geschieden
door schriftelijke opgave van de naam van de kandidaat aan
het bestuur.
4.2 Deze kandidaatstelling moet tenminste drie dagen voor de
vergaderingsdag geschieden en tevens bevatten een
schriftelijke bereidverklaring, ondertekend door de gestelde
kandidaat om bij verkiezing de vacature vervullen.
4.3 Indien 1 (een) kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met
algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een of meerdere
leden stemming verlangen.
4.4 Zijn twee kandidaten gesteld dan wordt tussen hen gestemd en
is hij die de meeste stemmen verwerft, gekozen. Verwerven
beiden een gelijk aantal stemmen dan vindt herstemming
plaats. Levert deze geen meerderheid dan beslist het lot.
4.5 Zijn meer dan twee kandidaten gesteld dan vindt tussen hen
een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, dan
vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de
vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Het
bepaalde in het vorige lid is vervolgens van toepassing.
Zouden twee of meer personen aldus in aanmerking komen voor
een plaats in deze herstemming dan vindt tussen hen een
tussenstemming plaats.
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4.6

Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen
ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele
benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije
stemming plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een
tweede stemming gehouden tussen de personen die in de vrije
stemming naar voren zijn gekomen. Het bepaalde in het vorige
lid is dan van toepassing.

Bestuur
Art.
5.1 Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een
secretaris,een penningmeester,een bondswedstrijdleider, een
interne competitieleider.
5.2 Het bestuur beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de
naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de
uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn
bevoegdheid ligt, geeft het de voorschriften die daartoe
nodig zijn en die het belang van de vereniging kunnen
bevorderen.
5.3 De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde
van de dag vast. Hij heeft het recht discussies te sluiten,
doch indien de meerderheid der vergadering zich voor
heropening verklaart, moet zulks geschieden. Hij is bij elke
officiële vertegenwoordiging van de vereniging woordvoerder,
tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid delegeert. Hij
tekent notulen en andere stukken waarop zijn handtekening
wordt vereist en kan, zo hij dit nodig oordeelt, alle stukken
van de vereniging uitgaande mede ondertekenen.
5.4 De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in
overleg met hert bestuur. Hij houdt de notulen van de
vergadering, brengt op de jaarvergadering verslag uit en is
bewaarder van het archief. Een der overige bestuursleden is
hem daarbij zonodig behulpzaam.
5.5 De penningmeester is voor de onder zijn beheer zijnde gelden
persoonlijk verantwoordelijk, behoudens bijzondere gevallen,
ter beoordeling van de algemene ledenvergadering. Hij is
verplicht nauwgezet boek te houden van alle ontvangsten en
uitgaven. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt
hij verslag uit over de financiële toestand van de vereniging
onder overlegging van de verlies- en winstrekening en de
balans.
5.6 Op de algemene ledenvergadering overlegt de penningmeester
een begroting voor het komende verenigingsjaar. Hij stelt
deze begroting samen in overleg met het bestuur.
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5.7

5.8

5.9

De bondswedstrijdleider is belast met de samenstelling en
indeling van de aan de bondscompetitie deelnemende teams. De
leiding van de wedstrijden en de bevoegdheid tot het nemen
van beslissingen berusten bij hem, dan wel bij de door hem
aangewezen teamleider. Jaarlijks brengt hij op de algemene
ledenvergadering verslag uit van het verstreken competitiejaar.
De interne competitieleider is belast met de regeling en
indeling van de onderling te spelen wedstrijden. De leiding
van de wedstrijden en de bevoegdheid tot het nemen van
beslissingen berusten bij hem casu quo zijn vervanger.
Jaarlijks brengt hij op de algemene ledenvergadering verslag
uit van het verstreken competitiejaar.
De jeugdleider is belast met de organisatie van de
jeugdafdeling. Hij belegt hiertoe jaarlijks minimaal vier
vergaderingen waarin de dagelijkse gang van de jeugdafdeling
aan de orde wordt gesteld en bewaakt.

Financiën
Art.
6.1 Bij de bepaling van de hoogte van de contributie wordt
rekening gehouden met de normering van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB). De aan de KNSB af te dragen
bijdrage is in de contributie begrepen. De contributie dient
bij vooruitbetaling te worden voldaan.
6.2 Bij een halfjaarlijkse betaling dient de helft van de
verschuldigde contributie uiterlijk in de maanden september
en februari te worden overgemaakt. Bij een jaarlijkse
betaling dient de verschuldigde contributie in de maand
september te worden overgemaakt.
6.3 Leden met een contributieachterstand zullen niet worden
ingedeeld voor de interne en/of externe competitie.
6.4 Indien de wanbetaling aan het eind van het seizoen nog niet
is opgeheven, wordt het lid eerst door middel van een
aangetekende brief geattendeerd op de ontstane situatie.
Wanneer daarna binnen een maand nog niet aan de verplichting
is voldaan, kan het betreffende lid geroyeerd worden en
eveneens voor royement worden voorgedragen aan de KNSB.
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Overige bepalingen
Art.
7.1 Bij het spelen van wedstrijden worden de schaakregels,
uitgegeven door of onder auspiciën van de KNSB, gehanteerd.
7.2 De bijeenkomsten worden tenminste eenmaal per week gehouden.
Dag, uur en plaats worden vastgesteld in de algemene
ledenvergadering.
7.3 Ieder lid heeft het recht een niet-lid tweemaal per jaar te
introduceren. Het bestuur heeft het recht deze introductie te
verlangen.
7.4 De leden verplichten zich zich tijdens oefeningen en
wedstrijden niet met de leiding te bemoeien en moedwillig
toegebrachte schade te vergoeden.
7.5 Indien een lid in gebreke blijft aan deze verplichtingen te
voldoen, dan wel zich anderszins misdraagt, kan hij door de
betrokken wedstrijdleider voor een of meer wedstrijden worden
geschorst. Van een besluit tot schorsing staat beroep open
bij het bestuur.
7.6 Ten behoeve van de materialen en eigendommen van de
vereniging wordt een brandverzekering afgesloten.
7.7 Materialen, de vereniging toebehorend, mogen, tenzij meet
toestemming van het bestuur, slechts ten behoeve van de
vereniging worden gebruikt.
7.8 Materialen door de vereniging aan de leden verstrekt, blijven
eigendom van de vereniging. De leden zijn verantwoordelijk
voor de aan hen in bruikleen verstrekte goederen en zij zijn
verplicht deze in goede staat te houden.
7.9 De vereniging zal niet worden ontbonden zolang tenminste tien
leden zulks niet wensen.
7.10 Dit reglement treedt na aanneming direct in werking. Vorige
zijn vervallen verklaard.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 27 augustus
2003 te Alphen aan den Rijn.
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