STATUTEN
Naam en zetel
Art. 1

De vereniging is genaamd ALPHENSE SCHAAKCLUB (ASC) en
is gevestigd te Alphen aan den Rijn.
De vereniging is opgericht op elf november negentienhonderdvijfendertig.

Verenigingsjaar
Art. 2

Het verenigingsjaar loopt van een augustus tot en met
eenendertig juli.

Doel en middelen
Art. 3.1

3.2

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de
schaaksport in Alphen aan den Rijn in het algemeen en
door leden in het bijzonder te stimuleren, in stand te
houden en uit te breiden.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.
het houden van oefeningen, trainingsbijeenkomsten
en onderlinge wedstrijden;
b.
het uitschrijven van, medewerken aan of regelen
en bevorderen van wedstrijden;
c.
het maken van propaganda voor de schaaksport;
d.
het
naar
vermogen
samenwerken
met
andere
schaakverenigingen en -organisaties, voorzover
deze samenwerking voor het gestelde doel bevorderlijk kan zijn;
e.
het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van de leden.

Leden
Art. 4.1
4.2
4.3

De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en
leden van verdienste.
Ieder lid is verplicht zich te gedragen volgens de
voorschriften van of krachtens de statuten en/of het
huishoudelijk reglement.
Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de ledenvergadering tot erelid of tot lid van verdienste worden
benoemd.
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Verkrijging van het lidmaatschap
Art. 5

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij
en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating
staat beroep open op de ledenvergadering.

Beëindiging van het lidmaatschap
Art. 6.1

6.2

Het lidmaatschap eindigt door:
a.
overlijden;
b.
schriftelijke opzegging bij de secretaris met een
opzegtermijn van tenminste een maand;
c.
opzegging door het bestuur;
d.
ontzetting.
Voor beëindiging van het erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste is lid 1 van overeenkomstige
toepassing.

Geldmiddelen
Art. 7.1

7.2
7.3

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.
contributie;
b.
bijdragen van donateurs;
c.
subsidies en inschrijfgelden;
d.
schenkingen, legaten, renten en andere baten.
Gewone leden betalen een maandelijkse contributie.
Ereleden en leden van verdienste zijn niet tot betaling
verplicht.
De ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting van
inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het
komende verenigingsjaar en de te heffen contributie
vast.

Ledenvergadering
Art. 8.1
8.2

8.3

Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering
gehouden.
Een buitengewone ledenvergadering wordt bijeengeroepen
wanneer het bestuur dit wenselijk acht en voorts op
verzoek van tenminste tien, of zoveel minder als
uitmaakt een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde
leden. Een daartoe strekkend verzoek moet schriftelijk
en met opgaaf van de te behandelen onderwerpen bij het
bestuur worden ingediend.
De leden worden schriftelijk tot bijwoning van de
vergadering uitgenodigd en wel tenminste 6 (zes) dagen
voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Daarbij wordt zo mogelijk de agenda vermeld.
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Bestuur
Art. 9.1

9.2
9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8
9.9

De leiding van de vereniging is opgedragen aan een
bestuur, bestaande uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van tenminste 5 (vijf)
leden.
Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de
vereniging.
De leden van het bestuur worden door de algemene
ledenvergadering gekozen, de voorzitter wordt in
functie gekozen, de overige functies worden door de
leden van het bestuur onderling verdeeld. Bestuursleden
worden gekozen voor de tijd van twee jaren en zijn
terstond herkiesbaar.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a.
beëindiging van het lidmaatschap der vereniging;
b.
het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
c.
een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering.
Nieuw-gekozen bestuursleden treden in functie na afloop
van de vergadering waarin zij werden gekozen.
Een tussentijds ontstane vacature wordt door een der
overige bestuursleden, in onderling overleg, vervuld.
In tussentijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende ledenvergadering voorzien. Het bestuurslidmaatschap van het bij die gelegenheid gekozen lid
eindigt ingevolge het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
Het bestuur dat met de dagelijkse leiding is belast,
bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als
buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen,
voorzover deze handelingen niet bij wet of bij deze
statuten aan de ledenvergadering zijn voorbehouden. Het
bestuur is belast met het financieel beheer en met de
voorbereiding en uitvoering van maatregelen, die
strekken tot bevordering van het doel der vereniging.
Het bestuur is voor al zijn handelingen verantwoording
schuldig aan de ledenvergadering.
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Commissies
Art. 10.1 De ledenvergadering kan commissies benoemen die het
bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam
zijn.Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden
worden toegekend. Van deze commissies maakt een
bestuurslid deel uit.
10.2 Voor de controle op het financieel beheer kent de
vereniging een kascontrolecommissie, bestaande uit
tenminste twee leden niet behorende tot het bestuur.
10.3 Op de algemene ledenvergadering brengt deze commissie
van haar bevindingen schriftelijk en ondertekend
verslag uit.
10.4 Indien de commissie de kas of andere bescheiden niet
in orde bevindt, meldt zij dit onverwijld aan de
voorzitter, die met de overige bestuursleden de nodige
maatregelen treft.

Stemmen
Art. 11.1 Stemgerechtigd zijn gewone leden. Ereleden en leden van
verdienste hebben een adviserende stem.
11.2 Stemmen bij volmacht is verboden.

Besluiten
Art. 12.1 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze
statuten anders bepalen. De wijze van stemmen wordt bij
reglement geregeld.
12.2 Besluiten tot:
a.
wijziging van de statuten,
b.
ontbinding van de vereniging en
c.
vaststelling en wijziging van het huishoudelijk
reglement kunnen slechts genomen worden door de
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering
casu quo agenda is opgenomen.
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Reglementen
Art. 13.1 Het huishoudelijk reglement bevat de regelen omtrent
de toepassing en uitvoering van deze statuten. Deze
bepalingen mogen met de statuten en de wet niet in
strijd zijn.
13.2 Het wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van
artikel 12 lid 2 van de statuten.

Algemene bepaling
Art. 14

In gevallen waarin deze statuten, de wet en het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de
ledenvergadering. Indien haar beslissing niet kan
worden afgewacht beslist het bestuur, echter onder
gebondenheid om de genoemde beslissing aan de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging voor te
leggen.

Liquidatie
Art. 15.1 Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een
besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is
bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
15.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het eventuele liquidatie-overschot van de
vereniging vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.
8 september 1977 te Alphen aan den Rijn.
In minuut verleden door notaris A. van der Veen
Meerstadt te Alphen aan den Rijn op 15 juni 1979.
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