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Algemene bepalingen 

Artikel 1 
De Stichts-Gooise Schaakbond is een regionale schaakbond en als zodanig aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond, hierna te noemen KNSB. De Stichts-Gooise Schaakbond is een zelfstandige
schaakbond in zoverre geen beperkingen zijn of worden opgelegd door enig reglement van de KNSB of
door, om gewichtige redenen genomen, besluiten van de algemene vergadering van de KNSB.  
De Stichts-Gooise Schaakbond wordt in dit reglement aangeduid als SGS. Daar waar in dit reglement wordt
gesproken van ‘het bestuur’ wordt het bestuur van de SGS bedoeld.  

Lidmaatschap 

Artikel 2 
De SGS bestaat uit  de leden van de bij  de SGS aangesloten schaakverenigingen en ereleden. Onder
aangesloten  schaakverenigingen  worden  verstaan  de  als  zodanig  toegelaten  verenigingen,  gevestigd
binnen het in artikel 4 van de statuten vastgestelde gebied, die zich ten doel stellen de beoefening van de
schaaksport  door  haar  leden  te  bevorderen.  Onder  schaakverenigingen  worden  mede  verstaan  de
schaakafdelingen van verenigingen met meervoudige doelstellingen. 

Artikel 3 
1. Een schaakvereniging die zich bij de SGS wil aansluiten, geeft daartoe de wens te kennen aan het

bestuur. 
2. De aanvrager zal daarbij overleggen een ledenlijst, welke tenminste tien namen moet bevatten, en

verschaft  voorts  alle  inlichtingen  en  gegevens  die  het  bestuur  nodig  acht  ter  beoordeling  of  de
aanvrager voor erkenning als aangesloten schaakvereniging in aanmerking komt. 

3. Door  het  bestuur  wordt  aan  de  aangesloten  schaakverenigingen,  mededeling  gedaan  van  de
aanvraag. Indien binnen 14 dagen na de officiële mededeling bij de secretaris van het bestuur geen
bezwaren tegen de aanvraag zijn  ingekomen, zal  het  bestuur over de toelating gunstig beslissen.
Indien bezwaar is ingebracht tegen de aanvraag, zal op de eerstvolgende algemene vergadering van
de SGS over toelating worden beslist,  waarvoor ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen ten gunste van de aanvrager moet worden uitgebracht. 

Artikel 4 
1. Tot beëindiging van de aansluiting door vervallenverklaring, als bedoeld in artikel 6 lid 4 sub c van

de Statuten en met in acht name van het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 van de statuten, kan de
algemene vergadering van de SGS besluiten: 

a. op grond van handelingen, die  door  de algemene vergadering van de SGS worden geacht
strijdig met het doel of belangen van de SGS te zijn; 

b. op grond van het niet nakomen van uit de aansluiting voortvloeiende verplichtingen; 
c. op grond van verlies van één van de vereisten voor het verkrijgen van de aansluiting. 

2. De algemene vergadering van de SGS kan haar besluit tot vervallenverklaring met ten hoogste drie
maanden opschorten teneinde  de betrokkene in  de  gelegenheid  te  stellen  de  grond,  waarop  het
voorstel berust, alsnog op te heffen. 

3. Indien het bestuur van oordeel is, dat een van de omstandigheden, als bedoeld in lid 1 van dit
artikel,  zich  ten  aanzien  van  een  aangesloten  schaakvereniging  voordoet,  is  het  bevoegd  deze
schaakvereniging te schorsen. Tenzij het bestuur tot eerder opheffing van de schorsing besluit, blijft zij
van kracht tot de eerstvolgende algemene vergadering van de SGS. Besluit de algemene vergadering
van  de  SGS  tot  vervallenverklaring,  dan  wordt  deze  geacht  te  zijn  ingegaan  op  de  datum  van
schorsing; besluit de algemene vergadering van de SGS daartoe niet, dan wordt de schorsing geacht
niet te hebben plaatsgevonden. 

4. De aansluiting van de schaakvereniging eindigt ook door: 
a. opzegging door de betrokken schaakvereniging; 
b. ontbinding van de betrokken schaakvereniging. 
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Artikel 5 
De aangesloten schaakverenigingen dienen aan het bestuur te verstrekken de namen en adressen van hun
bestuursleden.  Wijziging  van  een  en  ander  dient  zo  spoedig  mogelijk  aan  het  bestuur  te  worden
medegedeeld. 
 
Artikel 6 
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de SGS bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij
worden  op voordracht  van het  bestuur  of  van één of  meer  aangesloten  schaakverenigingen,  door  de
algemene  vergadering  van  de  SGS met  ten  minste  twee/derde  van  de  geldig  uitgebrachte  stemmen
benoemd. Zij hebben dezelfde rechten als de leden van de aangesloten schaakverenigingen; in algemene
vergaderingen van de SGS hebben zij een adviserende stem. 

Artikel 7 
De leden van de aangesloten schaakverenigingen zijn krachtens hun lidmaatschap van die verenigingen lid
van de SGS, zowel als van de KNSB en uit dien hoofde onderworpen aan de statuten en reglementen van
de SGS en de KNSB. Alle bepalingen, uitgevaardigd door de SGS, zowel als door de KNSB, zijn eveneens
van  toepassing  op  de  leden  van  de  aangesloten  schaakverenigingen.  Indien  een  aangesloten
schaakvereniging naast schaken ook een andere sport of spel beoefent (bijvoorbeeld dammen of bridgen
e.a.) en ten aanzien van haar leden een splitsing heeft gemaakt van wel of niet schakende leden, worden
alleen de schakende leden van die verenigingen gerekend lid te zijn van de SGS, c.q. de KNSB. 

Artikel 8 
Het  lidmaatschap  eindigt  voor  leden  van  aangesloten  schaakverenigingen  door  beëindiging  van  het
lidmaatschap van bedoelde schaakvereniging. 

Artikel 9. 
Voor ereleden eindigt het lidmaatschap door:
a. overlijden; 
b. opzegging door of namens het lid. 

Artikel 10 
1. De opzegging van de aansluiting van een schaakvereniging moet schriftelijk bij de secretaris van

de SGS geschieden vóór 31 juli van het lopende verenigingsjaar. Na die datum bedankende, wordt de
schaakvereniging geacht nog voor het volgende verenigingsjaar, lopende van 1 september tot en met
31 augustus, aangesloten te zijn. 

2. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van het bepaalde in lid 1 worden
afgeweken. 

Artikel 11 
Op voorstel van het bestuur òf van vijf  aangesloten schaakverenigingen òf van een aantal aangesloten
schaakverenigingen,  die  bevoegd  zijn  tot  het  uitbrengen  van  tenminste  één/tiende  gedeelte  van  de
stemmen in de voltallige vergadering van de SGS, kan door de algemene vergadering van de SGS een
schaakvereniging  ontzet  worden  wegens  wanbetaling,  dan  wel  wegens  door  haar  gedane  of  gedulde
handelingen of uitingen, in strijd met de belangen en het doel van de SGS. Handelingen of uitingen van
leden van aangesloten schaakverenigingen van dezelfde strekking en/of met hetzelfde doel, gedaan uit
naam  en/of  voor  rekening  en/of  in  opdracht  van  de  schaakvereniging  of  het  bestuur  van  de
schaakvereniging, zullen worden geacht te zijn gedaan of geuit door de betrokken schaakvereniging, en
zullen die schaakvereniging worden aangerekend. De algemene vergadering van de SGS beslist in hoogste
instantie, de betrokken schaakvereniging gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. In afwachting van een
eventueel besluit  tot ontzetting,  heeft het bestuur, in zeer ernstige gevallen, het recht een aangesloten
schaakvereniging te schorsen tot aan de eerstkomende algemene vergadering van de SGS. 

Artikel 12 
De schorsing van een aangesloten schaakvereniging wordt  direct bekend gemaakt aan alle bij de SGS

aangesloten verenigingen en toegelicht op de eerstkomende algemene vergadering van de SGS, welke

hierover  beslist.  Bij  ontzetting  verliest  de  betrokken  schaakvereniging  alle  aanspraken  op  gelden  en

bezittingen  van  de  SGS  en  alle  rechten  van  de  aangesloten  schaakverenigingen  van  de  SGS.

Functionarissen 

Artikel 13 
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In  alle  functies  kunnen  slechts  personen  gekozen  worden  die  lid  zijn  van  een  aangesloten
schaakvereniging. 

Artikel 14 
De jaarlijkse algemene vergadering van de SGS benoemt twee leden en twee plaatsvervangende leden van
de  bondsraad  van  de  KNSB;  zij  worden  benoemd  voor  de  tijdsduur  van  vier  jaar  en  zijn  terstond
herbenoembaar. 

Bestuur 

Artikel 15 
1. Het bestuur wordt gekozen op de jaarlijkse algemene vergadering van de SGS, behoudens het

bepaalde in  artikel  16  lid  2,  uit  de  leden van de aangesloten schaakverenigingen,  en  bestaat  uit
minstns vijf  leden. De voorzitter  wordt  in functie gekozen. De overige bestuursfuncties (secretaris,
penningmeester,  bestuurslid  wedstrijdzaken  en  bestuurslid  jeugdzaken)  worden  door  het  bestuur
onderling vastgesteld, bij iedere nieuwe verkiezing. 

2. In de jaarlijkse algemene vergadering van de SGS treedt een deel van het bestuur af, met dien
verstande, dat geen zittingsperiode, zonder herbenoeming, langer dan drie jaar duurt. De aftreding
geschiedt in volgorde: 

a. voorzitter; 
b. secretaris, bestuurslid jeugdzaken; 
c. penningmeester, bestuurslid wedstrijdzaken. 

 Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De maximale aaneengesloten zittingsperiode is echter
twaalf jaar. Na het verstrijken van één termijn van drie jaar, zonder bestuursfunctie, kan een persoon
die daarvoor twaalf jaar zitting heeft gehad in het bestuur voor een periode van maximaal twaalf jaar
herintreden. 

Artikel 16 
1. Bij  ontstentenis  van  één  of  meerdere  van  de  bestuursleden  regelt  het  bestuur  onderling  de

vervanging. 
2. Bij een tussentijdse belangrijke vacature schrijft het bestuur zo spoedig mogelijk een algemene

vergadering uit, ten einde hierin te voorzien. Bij aftreden van het gehele bestuur blijft dit in functie tot
de volgende algemene vergadering van de SGS. Bij  een tussentijdse verkiezing neemt een nieuw
gekozen bestuurslid op het rooster de plaats in van degene, die hij opvolgt. 

Artikel 17 
Het bestuur is gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen en tot alle daden van beheer, waarmede de
belangen van de SGS naar zijn mening gediend worden, onder voorbehoud van nadere goedkeuring door
de algemene vergadering van de SGS. 

Van de leden van het bestuur 

Artikel 18 
Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van
genomen besluiten. Voor zover dit  binnen zijn bevoegdheid valt,  geeft het de voorschriften die daartoe
nodig zijn en die het belang van de SGS bevorderen. 

Artikel 19 
1. De SGS wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd. De voorzitter heeft

de leiding in de SGS, op de algemene vergaderingen van de SGS en op de vergaderingen van het
bestuur. 

2. De secretaris verricht alle correspondentie en brengt op de jaarlijkse algemene vergadering van de
SGS schriftelijk verslag uit omtrent de toestand van de SGS. Van de uitgaande correspondentie houdt
hij kopie. De secretaris is tevens belast met de zorg voor het archief van de SGS. Ook is de secretaris
belast met het houden van de notulen van de algemene vergadering van de SGS en de vergaderingen
van het bestuur. 

3. De penningmeester beheert de geldmiddelen. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de SGS
brengt hij  schriftelijk  verslag uit  omtrent  de financiële toestand van de SGS en dient  namens het
bestuur  een  begroting  in  voor  het  volgende  verenigingsjaar.  Het  bestuur  is  bevoegd  de
penningmeester op te dragen de gelden, die hij voor de SGS onder zich krijgt, voor zover hij deze niet
als kasgelden beschouwt, op -- naar de mening van het bestuur -- solide wijze ten name van de SGS
te  beleggen.  De  beschikkings-  bevoegdheid  over  deze  gelden  berust  alsdan  in  handen  van  de
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voorzitter en de penningmeester gezamenlijk. De penningmeester is tevens belast met de registratie
van de door de aangesloten schaakverenigingen aangemelde leden. 

4. Het bestuurslid wedstrijdzaken is belast met de regeling van alle persoonlijke kampioenschappen
alsmede van wedstrijden met een ééndaags karakter zoals het snelschaakkampioenschap voor clubs.
Ook is  hij  belast  met  de regeling van de clubcompetitie  van de SGS en andere  wedstrijden van
vertegenwoordigende teams met een méérdaags karakter, zoals de bekercompetitie. Hij houdt toezicht
op  de  juiste  naleving  van  de  bepalingen  van  de  wedstrijdreglementen  en  brengt  in  de  jaarlijkse
algemene  vergadering  van  de  SGS schriftelijk  verslag  uit  omtrent  het  verloop  van  de  door  hem
georganiseerde wedstrijden. 

5. Het bestuurslid jeugdzaken is verantwoordelijk voor de regeling van alle wedstrijden en trainingen
van de SGS voor jeugdleden. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de SGS brengt hij hierover
verslag uit. 

6. Het bestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij
diens ontstentenis. 

Commissies 

Artikel 20 
De jaarlijkse algemene vergadering van de SGS draagt, op voorstel van het bestuur, aan twee aangesloten
schaakverenigingen  op  elk  een  lid  aan  te  wijzen  in  de  kascommissie,  alsmede  aan  één  aangesloten
schaakvereniging  op  een  reservelid  aan  te  wijzen.  Deze  commissie  bestaat  uit  twee  personen,
bestuursleden van de SGS zijn in deze commissie niet benoembaar. De kascommissie is belast met het
controleren van het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt van haar bevindingen schriftelijk
verslag uit  op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de SGS; zij  kan aan haar verslag
beschouwingen en opmerkingen verbinden. 

Artikel 21 
1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering van de SGS kunnen commissies instellen tot het

uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene
vergadering van de SGS. 

2. De  samenstelling,  taak,  bevoegdheden  en  werkwijze  van  deze  commissies,  alsmede  de
zittingsduur  van  de  leden  hiervan,  worden  door  het  bestuur  onderscheidenlijk  de  algemene
vergadering van de SGS geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het
bestuur  voorziet  in  tussentijdse vacatures.  De commissies brengen regelmatig verslag uit  aan het
bestuur onderscheidenlijk de algemene vergadering van de SGS. Van iedere vergadering van een
commissie wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisname toegezonden. 

3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft
onverminderd  verantwoording  verschuldigd  aan  de  algemene  vergadering  van  de  SGS.  Een
commissie kan geen voor de SGS bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk
bij de instelling is bepaald door de algemene ledenvergadering van de SGS. De commissie is dan voor
dit deel van haar taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens de algemene vergadering van de
SGS en wordt door deze décharge verleend. 

Artikel 22 
1. De  voorzitter  heeft  toegang  tot  alle  commissievergaderingen.  Van  het  bijeenroepen  van  een

commissievergadering dient hij tijdig in kennis te worden gesteld. Hij heeft in deze vergaderingen een
adviserende stem. 

2. Een commissie kan te allen tijde worden ontbonden door het orgaan dat haar heeft benoemd. 

Vergaderingen 

Artikel 23 
1. De algemene vergadering is de hoogste macht in de SGS. De wettig genomen besluiten van de

algemene vergadering van de SGS zijn bindend voor alle aangesloten schaakverenigingen, ongeacht
of zij de algemene vergadering hebben bijgewoond. 

2. Jaarlijks,  zo spoedig mogelijk  na het  beëindigen van het verenigingsjaar,  wordt  een algemene
vergadering gehouden. Dit is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

3. Door  een  afzonderlijke  aanschrijving,  wordt  uiterlijk  25  augustus  door  het  bestuur  aan  de
aangesloten schaakverenigingen en ereleden kennis gegeven van de punten welke naar zijn mening
in de jaarlijkse algemene vergadering aan de orde zullen moeten worden gesteld, onder opgave van
de voorlopige datum tegen welke het bestuur meent die vergadering te zullen uitschrijven. Tevens
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worden voor de vacatures in het bestuur de eventueel reeds beschikbare kandidaten genoemd. De
aangesloten schaakverenigingen hebben de bevoegdheid tot uiterlijk 10 september aan de secretaris
van de SGS schriftelijke opgave te doen van de punten welke zij  op de agenda voor de jaarlijkse
algemene vergadering vermeld wensen te zien. Het bestuur stelt daarna de agenda van de jaarlijkse
algemene  vergadering  vast  en  geeft  daarvan  kennis  aan  de  aangesloten  schaakverenigingen  en
ereleden onder vermelding van de datum waarop de vergadering zal worden gehouden en van de
eventueel ingekomen voorstellen en kandidatenlijsten, waarbij ingekomen voorstellen zonodig zullen
worden voorzien van een preadvies van het bestuur. Deze oproeping behoeft slechts tien dagen voor
de datum van de vergadering te worden verzonden, tenzij de definitieve datum een andere is dan de
voorlopige in welk geval de termijn drie weken dient te zijn. 

Artikel 24 
Op de  agenda  van  de  jaarlijkse  algemene vergadering  zullen  de  navolgende  punten  ter  behandeling
voorkomen: 
1. Notulen van de vorige algemene vergadering 
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 
3. Jaarverslag van de secretaris 
4. Jaarverslag van het bestuurslid wedstrijdzaken. 
5. Jaarverslag van het bestuurslid jeugdzaken 
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester 
7. Verslag van de kascommissie 
8. Vaststelling van de begroting van het nieuwe verenigingsjaar 
9. Verkiezing van de bestuursleden 10. Verkiezing van een kascommissie. 
 Zonodig  benoeming  van  een  lid,  leden,  plaatsvervangend  lid  en/of  plaatsvervangende  leden  in  de

bondsraad van de KNSB en voorts alle punten, welke het bestuur nodig zal oordelen. 

Artikel 25 
Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen voorzien van een behoorlijke toelichting,
van tenminste vijf aangesloten schaakverenigingen of van een aantal aangesloten schaakverenigingen, die
bevoegd  zijn  tot  het  uitbrengen  van  tenminste  één/tiende  gedeelte  van  de  stemmen  in  de  voltallige
algemene vergadering van de SGS, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone
algemene vergadering van de SGS op een termijn van niet langer dan vier weken. 

Artikel 26 
Oproepingen voor een buitengewone algemene vergadering van de SGS moeten ten minste drie weken
vóór de datum van vergadering zijn verzonden, met opgave van de te behandelen punten en voorstellen. 

Artikel 27 
Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de SGS, zo dikwijls zulks door deze
of door ten minste drie bestuursleden wenselijk geacht worden. 

Artikel 28 
Een algemene vergadering van de SGS is slechts rechtsgeldig indien tenminste één/tiende gedeelte der
stemmen vertegenwoordigd is, uitgezonderd een vergadering die is uitgeschreven volgens artikel 18 lid 2

van de Statuten. Indien een vergadering om bovenvermelde reden niet kan doorgaan, is het bestuur
verplicht binnen een maand opnieuw een vergadering uit te schrijven, welke als dan tot het nemen van

beslissingen bevoegd is, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aangesloten verenigingen.
Bestuursvergaderingen zijn slechts rechtsgeldig indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

Stemmingen

Artikel 29 
Stemgerechtigd  in  de algemene vergadering  van de SGS zijn  de afgevaardigden van de aangesloten
verenigingen. Ter bepaling van het aantal stemmen geldt als basis de ledenlijst per de 1e van de maand
voorafgaande aan de maand waarin de algemene vergadering wordt gehouden. Bij de bepaling van het
aantal leden tellen de dubbelleden niet mee.  Uitgebracht mogen worden voor een ledental van: 
 
20 of minder  1 stem 
21 t/m 50  2 stemmen 
51 t/m 90  3 stemmen
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91 t/m 140  4 stemmen 
141 t/m 200  5 stemmen 
enzovoorts, waarbij telkens de marge om 1 stem meer te krijgen 10 groter is dan de vorige. Het bestuur van
de SGS bepaalt ieders aantal stemmen. Het overdragen van stemmen aan een afgevaardigde van een
andere vereniging is niet geoorloofd. 

Artikel 30
Bij de aanvang van een algemene vergadering van de SGS wordt door alle afgevaardigden de presentielijst
getekend. In een algemene vergadering van de SGS kiest de voorzitter een stembureau van tenminste drie
leden. Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van twee (of meer) voorstellen het
meest verkieselijk is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij enig
voorstel volgens de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan de andere voorstellen. In dit
geval heeft het meest verstrekkende voorstel de voorrang. Bij amendementen geldt hetzelfde; zij komen
altijd  vóór  het  voorstel  in  stemming.  Door  aanneming  van  het  meest  verstrekkende  voorstel  en/of
amendement zijn de overige voorstellen en/of amendementen verworpen. 

Artikel 31 
1. Stemmen over personen geschiedt met gesloten, ongetekende briefjes, tenzij de vergadering met

algemene stemmen van oordeel is dat bij acclamatie kan worden besloten. 
2. Over  zaken  wordt  mondeling  gestemd,  tenzij  de  gewone  meerderheid  van  de  vergadering

schriftelijke stemming verlangt. 
3. Stembriefjes die ondertekend zijn, of waarop onnodige toevoegingen voorkomen, of méér namen

dan het te verkiezen aantal personen bedraagt, alsmede blanco stemmen zijn van onwaarde. Deze
stemmen worden dus geacht niet te zijn uitgebracht. 

4. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of dit reglement
anders voorschrijven. Bij staking der stemmen, bij een stemming over zaken, wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen. Bij staking der stemmen, bij stemming over personen, vindt herstemming plaats. 

Artikel 32 
Voor  elke  vacature  wordt  door  het  bestuur  een voordracht  opgesteld.  Deze kan  door  de  aangesloten
schaakverenigingen worden aangevuld, mits deze de door hen te stellen kandidaten uiterlijk 10 september
schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de SGS. Bij een buitengewone algemene vergadering van de
SGS kunnen voordrachten aangevuld worden tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering. De kandidaten
dienen  vooraf  schriftelijk  te  verklaren  een  eventuele  benoeming  tot  bestuurslid  te  zullen  aanvaarden.
Stemmen op andere personen dan kandidaten worden gerekend niet te zijn uitgebracht. Wanneer een (de)
te verkiezen persoon (personen) bij de eerste stemming niet het vereiste aantal stemmen op zich verenigd
heeft  (hebben),  vindt  een  vrije  herstemming  plaats.  Leidt  ook  deze  niet  tot  een  resultaat,  dan  heeft
herstemming plaats tussen het dubbeltal van hen, die bij de tweede stemming het hoogst aantal stemmen
op zich verenigd hebben. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer personen dan
een dubbeltal  in aanmerking, dan komen zij  allen in de herstemming. Bij deze herstemming is gewone
meerderheid beslissend. Wanneer iemand niet in herstemming wenst te komen, wordt zijn naam van het
dubbeltal geschrapt en een nieuw dubbeltal opgemaakt. Levert ook deze herstemming geen meerderheid
op, dan beslist het lot. 

Wedstrijden 

Artikel 33 
De  SGS  zal  jaarlijks  voor  de  aangesloten  schaakverenigingen  competitiewedstrijden  uitschrijven.  Al
hetgeen  hierop  betrekking  heeft,  zal  in  een  afzonderlijk  reglement  worden  vastgesteld;  dit  is  het
wedstrijdreglement clubcompetitie SGS. De overige wedstrijden worden door het bestuur geregeld. Voor
die  wedstrijden  gelden  de  bepalingen,  door  het  bestuur  vastgesteld  en  bekend  gemaakt.  Ook  in
samenwerking  met  andere  bonden,  en/of  verenigingen,  instellingen,  natuurlijke  personen,  e.a.  kunnen
wedstrijden worden georganiseerd. Bij voorkeur zullen vergaderingen of wedstrijden niet op zondag worden
gehouden. 

Artikel 34 
1. De aangesloten schaakverenigingen mogen officiële wedstrijden, toernooien, massakampen e.d.

slechts organiseren na verkregen toestemming van het bestuur van de SGS. Hiervan zijn uitgezonderd
vriendschappelijk ontmoetingen tussen aangesloten schaakverenigingen. 
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2. Het bestuur kan voor de door de SGS uitgeschreven wedstrijden, toernooien, massakampen e.d.
alsmede voor de in lid 1 bedoelde wedstrijden, toernooien, massakampen e.d. prijzen beschikbaar
stellen. 

 

Geldmiddelen 

Artikel 35
De geldmiddelen van de SGS bestaan uit:
a. contributies 
b. subsidies 
c. donaties 
d. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
e. andere baten (waaronder boeten). 
 

Contributies 

Artikel 36  
1. De  contributie,  bedoeld  in  artikel  35,  sub  a,  wordt  geheven  van  de  aangesloten

schaakverenigingen. Ereleden van de SGS betalen geen contributie. 
 
2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Bij het vaststellen van de

contributie worden twee categorieën onderscheiden: 
a. jeugdleden, zijnde de leden van een aangesloten schaakvereniging die op 1 januari van het

lopende kalenderjaar nog niet de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt; 
b. seniorleden, zijnde de overige leden. 

 
 De categorie waartoe een lid behoort wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld.  
 
3. Indien een jeugd- of seniorlid, lid is van meerdere bij de KNSB aangesloten verenigingen of andere

bijzondere bonden, en als zodanig door de aangesloten schaakvereniging is aangemeld, is voor elk
volgend lidmaatschap (dubbellidmaatschap) een lagere contributie verschuldigd.  

 
4. De contributie voor de hierboven bedoelde leden is per kwartaal door de betreffende vereniging

verschuldigd ten bedrage van één vierde gedeelte van het jaarlijkse contributiebedrag als  tevoren
bedoeld. Het verschuldigde bedrag per kwartaal is gebaseerd op het aantal leden per de eerste dag
van ieder kwartaal zoals vastgesteld door de KNSB.  
De contributie moet worden voldaan aan de penningmeester van de SGS en wel voor het einde van de
eerste maand van het kwartaal waarop zij betrekking heeft. Bij latere betaling is bovendien een rente
van 1% per maand verschuldigd.

5.    Voor de bepaling van het lidmaatschap van een individueel lid geldt het bepaalde in de artikelen 1 tot
en  met  3  van  de  Regeling  Contributieheffing  per  1  september  2013,  zoals  vastgesteld  door  de
Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden te Utrecht op 9 februari 2013.  

6.     Indien een dubbellid per 1 oktober bij de SGS staat ingeschreven en eventueel aan alle door de SGS
georganiseerde wedstrijden wenst deel te nemen, moet dit voor 1 oktober kenbaar gemaakt worden
aan  de  penningmeester  van  de  SGS.  Voor  een  aldus  aangemeld  lid  is  een  contributiebedrag
verschuldigd dat gelijk is aan de contributie op grond van lid 2, minus de contributie die verschuldigd is
aan  de  KNSB.  Deze  contributie  wordt  op  jaarbasis  afgerekend  en  moet  uiterlijk  1  oktober  als
afzonderlijke betaling zijn bijgeschreven op de rekening van de SGS, met vermelding van de naam van
het betreffende lid.  Dit is alleen mogelijk als het dubbellid niet is aangemeld voor een KNSB-team en
niet aan de door de SGS georganiseerde wedstrijden gaat deelnemen namens een andere vereniging,

 
7.    Iedere  schaakvereniging  dient  bij  haar  toetreden  tot  de  SGS  ervoor  te  zorgen  dat  de

ledenadministrateur van de SGS voor de 16e van de maand een opgave in het bezit heeft van de
leden die de schaakvereniging telt, onder vermelding van namen, adressen en geboortedata van die
leden.  Verder  zal  maandelijks  de ledenadministrateur  in  het  bezit  moeten worden gesteld van de
wijzigingen welke per de eerste van de volgende maand in de ledenlijst moeten worden aangebracht.  
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Artikel 37 
Aangesloten schaakverenigingen die meer dan twee maanden achterstallig zijn met de betaling van hun
geldelijke verplichtingen, worden door het bestuur schriftelijk gemaand om binnen veertien dagen aan hun
verplichtingen te voldoen. Volgt voldoening binnen deze termijn niet, dan wordt de betreffende vereniging
door het bestuur geschorst, tenzij  het bestuur termen voor het geven van uitstel van betaling aanwezig
acht. De verplichting tot betaling blijft nochtans bestaan. 

 

Contact met de KNSB 

Artikel 38
Indien door de aangesloten schaakvereniging op enigerlei wijze schriftelijk contact moet worden gezocht of
onderhouden met de KNSB, dan dienen hiervan kopieën te worden gezonden aan de secretaris van de
SGS.  Dit  geldt  niet  voor  correspondentie  die  rechtstreeks  betrekking  heeft  op  de  door  de  KNSB
georganiseerde wedstrijden. 

Boeten en straffen 

Artikel 39 
Op niet nakoming van enige verplichting, voortspruitend uit de statuten, het suishoudelijk reglement, het
wedstrijdreglement, of besluit van de algemene vergadering van de SGS, alsmede op het niet naleven van
een geldig voorschrift kan aan de aangesloten schaakverenigingen een boete worden opgelegd, tot een
maximum van € 250,- voor iedere overtreding. De boete moet binnen een maand in het bezit zijn van de
penningmeester van de SGS. Bij latere betaling vervalt niet alleen het recht van beroep zoals omschreven
in het volgende artikel, maar is bovendien een rente van 1% per maand verschuldigd. De in rekening te
brengen rente wordt per maand afgerond op € 0,10 naar boven.  

Artikel 40 
De beboete  is  bevoegd binnen een maand na de oplegging van de boete  beroep in te  stellen bij  de
algemene vergadering van de SGS door middel van een schrijven, gericht aan het bestuur, waarin de
gronden  zijn  omschreven,  op  welke  de  beboete  zich  met  de  boete-oplegging  niet  kan  verenigen.  De
behandeling van het beroep zal plaatsvinden op de eerstvolgende vergadering van de SGS, gehouden na
ontvangst  van het  beroep.  De algemene vergadering  beslist  over  het  beroep  in  hoogste  instantie,  de
beboete  gehoord,  althans  behoorlijk  opgeroepen,  en  het  bestuur  van  de  SGS  gehoord.  Van  elke
boeteoplegging  zal  mededeling  worden  gedaan aan  de verenigingen aangesloten  bij  de  SGS.  Dit  zal
eveneens worden gedaan van een vermindering of kwijtschelding van een boete. 

Artikel 41 
Een boete is een geldelijke straf. Daarnaast kunnen ook andere straffen bij overtreding van bepalingen in
het wedstrijdreglement worden opgelegd. Beroepen op straffen, opgelegd ter zake van overtreding van
bepalingen uit het wedstrijdreglement, zullen op gelijke wijze worden behandeld als hierboven bepaald voor
geldelijke straffen. 

Wijziging huishoudelijk reglement 

Artikel 42 
1. Dit huishoudelijk reglement kan 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 ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot
het desbetreffende 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. Wijzigingen  of  aanvullingen  op  de  bepalingen  van  dit  reglement  treden  onmiddellijk  bij  hun
vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt. 

4. Het  bestuur  draagt  zorg  voor  een  deugdelijke  bekendmaking  jegens  de  aangesloten
schaakverenigingen, c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan
inbegrepen, in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen. 
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Slotbepalingen 

Artikel 43 
De  SGS  kan  niet  worden  ontbonden  zolang  nog  een  aantal  aangesloten  schaakverenigingen  de
instandhouding wensen. Dit aantal is vastgelegd in de statuten. 

Artikel 44 
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de statuten in werking zijn getreden. 

Artikel 45 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Op deze beslissingen van het bestuur is
beroep mogelijk op de algemene vergadering van de SGS, op de wijze zoals omschreven in artikel 40. 
 
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van de SGS van  8 
oktober 2003 en gewijzigd door de algemene vergaderingen van de SGS van 6 oktober 2004, 
van 4 oktober 2006, van 10 oktober 2007, 8 oktober 2008, 7 oktober 2009, 6 oktober 2010, 7 
oktober 2015 en 5 oktober 2016. 
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