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STATUTEN SGS 

Naam, zetel en duur 

Artikel 1 
De vereniging is opgericht op twee en twintig augustus negentienhonderd één en dertig en draagt de naam 
Stichts-Gooise Schaakbond en is gevestigd te Utrecht. Zij is thans aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 
Daar waar in deze statuten wordt gesproken over Bond of SGS, wordt de Stichts-Gooise Schaakbond 
bedoeld. 

Verenigingsjaar 

Artikel 3 
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één september tot en met één en dertig augustus daaraanvolgend. 

Doel en middelen 

Artikel 4 
De SGS stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te bevorderen en hieraan leiding te geven in 
het, in overleg met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en/of aangrenzende regionale bonden, 
vastgestelde gebied. 
De SGS conformeert zich aan het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

Artikel 5 
De SGS tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
a. het in één verband brengen van allen die in het gebied bedoeld als in artikel 4, de schaaksport beoefenen 

of deze sport op enigerlei wijze dienen; 
b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; 
c. het nader met elkaar in contact brengen van de bij de SGS aangesloten schaakverenigingen, onder meer 

door het uitschrijven van competitiewedstrijden binnen haar gebied; 
d. het organiseren van wedstrijden met schaakbonden of verenigingen in andere streken van Nederland of in 

het buitenland gevestigd; 
e. het behulpzaam zijn bij het oprichten van schaakverenigingen in plaatsen binnen haar gebied; 
f. het zo mogelijk jaarlijks doen verspelen van persoonlijke en andere kampioenschappen; 
g. het zo mogelijk bijstand verlenen aan de bij de SGS aangesloten verenigingen die hulp nodig hebben; 
h. alle andere wettige middelen welke het bereiken van de doelstelling kunnen bevorderen. 

Aangesloten schaakverenigingen 

Artikel 6 
1. Aangesloten schaakverenigingen zijn: de binnen het vastgestelde gebied gevestigde verenigingen die 

zich ten doel stellen de beoefening van de schaaksport door haar leden te bevorderen en als zodanig zijn 
toegelaten. Onder schaakverenigingen worden mede verstaan de schaakafdelingen van verenigingen met 
meervoudige doelstellingen. 

2. De wijze van aanmelding en toetreding worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 
3. De statuten en het huishoudelijk reglement van een aangesloten vereniging mogen niet in strijd zijn met 

die van de SGS. 
4. De aansluiting van een schaakvereniging eindigt: 
 a. door opzegging door de betrokken schaakvereniging; 
 b. door ontbinding van de betrokken schaakvereniging; 
 c. door een besluit van de algemene vergadering van de SGS.Op een dergelijk besluit is het bepaalde in 

artikel 18 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere 
regels met betrekking tot beëindiging van de aansluiting. 
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Leden 

Artikel 7 
De SGS kent: 
a. Leden, dit zijn leden van de bij de SGS aangesloten verenigingen. Zij verkrijgen het lidmaatschap door 

aanmelding bij en toelating tot bedoelde schaakvereniging. 
b. Ereleden, dit zijn zij die door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd op grond van de 

omstandigheid dat zij zich bijzonder verdienstelijk voor de SGS hebben gemaakt. Zij zijn geen leden als 
bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met name hebben zij geen stemrecht. 

Einde van het lidmaatschap 

Artikel 8 
a. Het lidmaatschap eindigt voor de in artikel 7 sub a genoemde leden, door beëindiging van het 

lidmaatschap van bedoelde schaakvereniging; 
b. Het lidmaatschap eindigt voor de in artikel 7 sub b genoemde leden door: 
 1. overlijden; 
 2. door opzegging door of namens het lid. 

Rechten en verplichtingen van de leden 

Artikel 9 
a. De leden hebben het recht van deelname aan de door de SGS georganiseerde wedstrijden op de door de 

SGS vast te stellen voorwaarden en bepalingen. 
b. De leden zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement, 

alsmede van de verder vast te stellen reglementen en voorschriften. 
c. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. 
d. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn 

voldaan. 

Bestuur 

Artikel 10 
De leiding van de SGS en het beheer harer geldmiddelen berusten bij het bestuur. Het bestuur is tevens 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten strekkende tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de SGS zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 
een derde verbindt. 

Artikel 11 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden in onderling overleg door 
het bestuur verdeeld. Slechts leden van de bij de SGS aangesloten verenigingen zijn verkiesbaar als 
bestuursleden. Het bestuurslidmaatschap eindigt indien niet meer aan de bovenstaande voorwaarde 
wordt voldaan. Bestuursleden worden gekozen of ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. 

2. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat zij aftreden op de 
derde jaarvergadering na hun benoeming. Bij huishoudelijk reglement zal een rooster van aftreden 
worden vastgesteld. 

3. Voor bestuursleden geldt een maximum aaneengesloten zittingsperiode van twaalf jaar. Na het 
verstrijken van één termijn van drie jaar  kan een persoon die daarvoor twaalf jaar zitting heeft gehad in 
het bestuur voor een periode van maximaal twaalf jaar herintreden. 

4. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het 
rooster van aftreden de plaats in van hun voorganger. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding 
echter een ander tijdstip vaststellen.  

5. Een bestuurslid kan op elk moment zelf ontslag nemen. 
6. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering gehouden ter 

invulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het 
bestuur voorgenomen algemene vergadering. 
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Vertegenwoordiging 

Artikel 12 
De SGS wordt vertegenwoordigd door: 
a. de voorzitter alleen of bij diens belet of ontstentenis de vice-voorzitter alleen; 
b. twee overige bestuursleden onder wie in ieder geval de secretaris of de penningmeester. 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 13 
De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen 
te roepen op verzoek van tenminste drie bestuursleden. 

Commissies 

Artikel 14 
De algemene vergadering van de SGS en het bestuur kunnen commissies benoemen die het bestuur van de 
SGS in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden 
worden toegekend. In elk geval kent de SGS een commissie bedoeld in artikel 48 lid 2 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering van de SGS jaarlijks te benoemen commissie van 
tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering van de SGS verslag van haar 
bevindingen uit. 

Algemene vergaderingen 

Artikel 15 
1. Tenminste één maal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene 

vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn 
voor ieder jaar afzonderlijk verlengen. 

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van het bestuur met dien 
verstande dat het bestuur tot bijeenroeping van een vergadering verplicht is indien tenminste vijf 
verenigingen, of zoveel afgevaardigden als tezamen bevoegd zijn om één/tiende gedeelte van de 
stemmen in een voltallige algemene vergadering uit te brengen, onder nauwkeurige opgave van de te 
behandelen onderwerpen, schriftelijk het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen. Indien het 
bestuur aan een dergelijk verzoek niet een zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken 
plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te 
raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter van de vergadering aan te wijzen. 

3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van de 
voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een persoon aan die de vergadering zal leiden. Een en ander 
met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 

4. Tot de algemene vergadering hebben toegang de afgevaardigden van de aangesloten 
schaakverenigingen (maximaal vier afgevaardigden per vereniging). Deze afgevaardigden dienen door de 
algemene vergadering van de aangesloten schaakvereniging naar keuze jaarlijks, dan wel voor een 
bepaalde tijd te worden aangewezen; zij brengen namens de leden van de aangesloten schaakvereniging 
stem uit. Namens de aangesloten vereniging wordt door één afgevaardigde stem uitgebracht. Het aantal 
stemmen dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan uitbrengen wordt bepaald door het 
aantal leden dat door hem wordt vertegenwoordigd bij de aanvang van het verenigingsjaar waarin de 
vergadering wordt gehouden. Een afgevaardigde heeft één stem indien dit aantal twintig of minder 
bedraagt; twee stemmen indien dit aantal ten minste één en twintig doch minder dan één en vijftig 
bedraagt; drie stemmen indien dit aantal tenminste één en vijftig doch minder dan één en negentig 
bedraagt; vier stemmen indien dit aantal tenminste één en negentig doch minder dan éénhonderd één en 
veertig leden bedraagt; vijf stemmen indien dit aantal ten minste éénhonderd één en veertig leden 
bedraagt enzovoort, waarbij steeds de marge om één stem meer te krijgen tien groter is dan de vorige. 
Het bestuur kan aan een vereniging toestemming verlenen met meer afgevaardigden de algemene 
vergadering bij te wonen. Nadere bepalingen omtrent de wijze van stem uitbrengen door afgevaardigden 
worden gegeven in het Huishoudelijk Reglement. 

5. Op de jaarvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar 
en brengt het daarover verslag uit. Tevens wordt de begroting van inkomsten en uitgaven aan de 
algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

6. De agenda van de jaarvergadering wordt met inachtneming van het hieromtrent in het huishoudelijk 
reglement bepaalde door het bestuur vastgesteld. 
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Oproeping ter algemene vergadering 

Artikel 16 
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een 

schriftelijke kennisgeving, welke aan de secretarissen van de aangesloten verenigingen wordt 
toegezonden, tenminste vijftien dagen tevoren, de dag van oproeping en de vergadering niet 
meegerekend. 

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de 
agenda. 

3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 15 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze als is bepaald in lid 1 van dit artikel 
16. 

Besluitvorming in de algemene vergadering 

Artikel 17 
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meer dan de helft van de geldig 

uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene 
vergadering anders besluit. 

3. Bij staking van stemming over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen 
niemand meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een tweede 
stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de 
tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

4. Op een algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen indien ten minste 
zoveel afgevaardigde aanwezig zijn als tezamen bevoegd om één/tiende gedeelde van de stemmen in 
een voltallige vergadering uit te brengen. Van het voorgaande quorum vereiste is uitgezonderd een 
algemene vergadering als bedoeld in artikel 18 lid 2. Indien op een algemene vergadering op grond van 
het hiervoor bepaalde geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden, is het bestuur verplicht om 
binnen één maand opnieuw een algemene vergadering bijeen te roepen, op welke algemene vergadering 
dan ongeacht het aantal afgevaardigden rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden over die 
onderwerpen die op de agenda van de eerdere algemene vergadering stonden. 

Statutenwijziging 

Artikel 18 
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd bij besluit van een algemene vergadering van de SGS, 

waarin meer dan de helft van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigd is en met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het betreffende besluit 
in de oproeping tot die vergadering is opgenomen. 

2. Indien op de vergadering niet het vereiste aantal stemmen vertegenwoordigd is, wordt een tweede 
vergadering bijeen geroepen, te houden binnen acht weken na de eerste, welke vergadering beslist, 
ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden, doch met een meerderheid van tenminste twee/derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de aangesloten schaakverenigingen, 
casu quo de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in 
deze statuten, het huishoudelijk regelement en andere reglementen. 

4. De wijziging in deze statuten treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
5. De statuten mogen niet in strijd zijn met die van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

Ontbinding 

Artikel 19 
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige 

toepassing.  
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene 

vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige 
toepassing. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
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Huishoudelijk reglement 

Artikel 20 
De algemene vergadering kan besluiten tot vaststelling casu quo wijziging van het huishoudelijk reglement. Op 
dergelijke besluiten is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing. De 
algemene vergadering van de SGS kan voorts voor de verdere werkzaamheden van de SGS nadere regelen 
vaststellen. 

Slotbepalingen 

Artikel 21 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene vergadering. 

 


