Huishoudelijk reglement Schaakvereniging Voerendaal
Artikel 1 Lidmaatschap
Degene die lid van de vereniging wenst te worden, geeft dit te kennen aan het bestuur. Het
lidmaatschap begint onmiddellijk nadat het bestuur het lid als zodanig heeft toegelaten.
Leden worden als lid aangemeld bij de Limburgse Schaakbond (LiSB).
Opzegging door het lid gebeurt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de
statuten. Onder schriftelijk (artikel 8, derde lid) wordt tevens begrepen het gebruik van
elektronische post (e-mail).
Het lid is verplicht de noodzakelijke gegevens te verstrekken ten behoeve van het bijhouden
van de ledenlijst.
Artikel 2 Contributie
Contributie is verschuldigd beginnende met de eerste volle maand volgende op het begin
van het lidmaatschap tot en met de maand tegen het einde waarvan geldig is opgezegd.
De verschuldigde contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan, en wel zodanig dat de
contributie over een kwartaal moet zijn voldaan op de eerste dag van het betreffende
kwartaal. Betaling van de contributie dient plaats te vinden door storting op de bankrekening
van de vereniging.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt teveel betaalde contributie terugbetaald.
Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen bijzondere regelingen te treffen.
Artikel 3 Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij oefent toezicht uit op het uitvoeren van de taak van
de overige bestuursleden. Hij is de woordvoerder van het bestuur.
Artikel 4 Secretaris
De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen bij. Hij voert de briefwisseling uit
naam van en in overleg met het bestuur. Hij houdt van de uitgaande stukken een afschrift.
Hij heeft het beheer over het archief. Hij brengt in de algemene vergadering verslag uit over
het afgelopen verenigingsjaar.
Artikel 5 Penningmeester
De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt de zorg voor de inning van de
contributies. Hij doet de uitgaven, welke het gevolg zijn van toepassing van de reglementen,
de besluiten van de algemene vergadering en de bestuursbesluiten. Hij zorgt voor de
jaarlijks op te stellen balans en de staat van baten en lasten. Eveneens wordt door hem
jaarlijks een begroting opgesteld, welke door het bestuur aan de algemene vergadering
wordt aangeboden.
Het verslag als bedoeld in artikel 19, eerste lid onder c, van de statuten (Kascommissie)
wordt aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Deze goedkeuring geldt
voor de penningmeester als volledige décharge van het door hem gevoerde beheer.
De penningmeester geeft het bestuur inzage in de boeken en bescheiden, telkens wanneer
dit door het bestuur of door de algemene vergadering wordt gewenst.
Bij tussentijds aftreden of overlijden van de penningmeester worden de boeken en
bescheiden gecontroleerd door het bestuur.
Artikel 6 Vicevoorzitter
De vicevoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens functie waar. Hij treedt,
zolang zijn waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 7 Ledenadministrateur
De ledenadministrateur is belast met het bijhouden van de ledenlijst.
Artikel 8 Onkostenvergoedingen
Alle kosten welke door een lid in het belang van de vereniging noodzakelijkerwijs moeten
worden gemaakt, komen ten laste van de vereniging.
Gemaakte kosten worden alleen vergoed als zij vooraf door het bestuur of bij reglement zijn
goedgekeurd of wanneer naar oordeel van het bestuur sprake is van overmacht. Betalingen
uit de verenigingskas worden niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.
Artikel 9 Onvoorziene gevallen
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin door de statuten en de reglementen niet is
voorzien. Op de beslissingen van het bestuur is beroep mogelijk bij de algemene
vergadering.
Artikel 10 Algemeen
Veranderingen in dit reglement, welke niet in strijd zijn met de statuten kunnen door de
algemene ledenvergadering worden aangebracht met een gewone meerderheid van de
geldige uitgebrachte stemmen.
Ieder lid wordt geacht de statuten en de huishoudelijke reglementen te kennen, alsmede de
wettelijke regels en bepalingen.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering dd. 30 augustus 2012.
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