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STATUTEN  

 

 

Naam en zetel  

 

Artikel 1 1.1  De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd 

in Rotterdam. 

 

1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging 

Hillegersberg, opgericht op 6 december 1929, de Schaakvereniging 

N.R.S.G. Wilhelm Steinitz, opgericht op 1 december 1966 en de 

Schaakvereniging Schiebroek/Westen Regina, opgericht op 20 maart 1989.  

 

N.R.S.G. Wilhelm Steinitz was de voortzetting van de Nieuwe 

Rotterdamse Schaak Vereniging (N.R.S.V.), opgericht op 13 september 

1894, van het Rotterdamse  Schaak Genootschap (R.S.G.), opgericht op 1 

januari 1895 en van de Schaakclub Wilhelm Steinitz, opgericht op  

3 oktober 1928.  

 

Schiebroek/Westen Regina was de voortzetting van de vereniging spelend 

onder dezelfde naam, opgericht op 1 augustus 1977 en de 

Schaakvereniging Stikmat, opgericht op 16 juni 1987.  

 

De eerste vereniging Schiebroek/Westen Regina was de voortzetting van 

de Schaakvereniging Schiebroek, opgericht op 14 december 1955 en de 

Schaakvereniging Het Westen Regina, opgericht op 11 september 1958.  

 

Het Westen Regina was de voorzetting van de Schaakvereniging Het 

Westen, opgericht op 18 augustus 1924 en van de Schaakvereniging 

Regina, opgericht op 15 oktober 1934.  

   

1.3 Zij is aangesloten bij de Rotterdamse  Schaakbond (R.S.B.).   

 

Doel en middelen  

 

Artikel 2 2.1  De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van het    

        schaakspel, in het bijzonder door haar leden.  

 

2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door:  

a. het geregeld organiseren van wedstrijden tussen de leden onderling;  

                               b.  het deelnemen aan externe competities;  

c. het organiseren van andere wedstrijden, voordrachten en andere   

activiteiten die de vereniging ten goede komen; 

d. het uitgeven van een verenigingsorgaan;  

e. het bijhouden van een website; 

f. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.  
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Verenigingsjaar   
 

Artikel 3 3.   Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend.  

 

Leden  

 

Artikel 4 4.1  De vereniging bestaat uit gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van  

         verdienste en donateurs.  

 

4.2 Ereleden worden benoemd door de vergadering van gewone leden, 

ereleden, leden van verdienste, op voordracht van het bestuur. Ereleden 

hebben dezelfde rechten als gewone leden, maar geen financiële 

verplichtingen.   

 

4.3 Jeugdleden zijn leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd 

van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

 

4.4 Iemand wordt lid door toelating door het bestuur. Het bestuur kan een 

toelating weigeren. De afgewezene heeft beroep op de ledenvergadering. 

 

4.5 Voor donateurs kan het bestuur een minimumdonatie vaststellen.   

 

Artikel 5          5.1  Het lidmaatschap wordt beëindigd:  

a. door overlijden;  

b. door opzegging van het lid. Dit kan slechts geschieden met ingang  

van het komende verenigingsjaar en dient schriftelijk te geschieden 

uiterlijk vier weken voor de aanvang daarvan;  

c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging. Dit kan slechts  

geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging 

niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;  

d. door ontzetting. Ontzetting kan, in het geval van een in het     

huishoudelijk reglement te bepalen betalingsachterstand van dat lid,   

worden uitgesproken door het bestuur. In overige gevallen kan  

ontzetting alleen worden uitgesproken door de algemene 

ledenvergadering.  

 

5.2  a. Tegen een bestuursbeslissing, als bedoeld in artikel 5.1 onder c, kan in  

   beroep worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. 

   De betrokkene heeft toegang tot die vergadering, mag daar het woord 

   voeren in zijn zaak, maar heeft geen stemrecht;  

          b. Tegen een bestuursbeslissing, als bedoeld in artikel 5.1 onder d, kan in  

beroep worden gegaan bij het bestuur van de R.S.B. Te dien aanzien  

kunnen in het huishoudelijk reglement nadere bepalingen worden 

opgenomen. 

 

Bestuur  

 

Artikel 6  6.1  Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, 

 gezamenlijk vormende het dagelijks bestuur, en ten hoogste zes 
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 andere bestuursleden. 

   

6.2 Slechts gewone leden, jeugdleden, mits met een machtiging van de  

wettelijke vertegenwoordigers of zijnde handelingsbekwaam, ereleden  

en leden van verdienste van de vereniging kunnen bestuurslid zijn.  

 

Artikel 7 7.1  De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen door de 

       vergadering van gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Het  

        dagelijks bestuur draagt zorg voor de verdeling van de overige  

        portefeuilles. 

 

7.2 Het bestuur treedt ieder jaar af in de jaarvergadering, doch ieder lid is  

terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature zal het bestuur een  

tijdelijke voorziening treffen.   

 

Wettelijke vertegenwoordiging  

 

Artikel 8 8.1  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet        

        anders voortvloeit, in en buiten rechte.  

 

8.2 Bovendien kunnen twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk  

de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.   

 

Algemene ledenvergaderingen  

 

Artikel 9 9.1  Voor of uiterlijk op de tweede clubavond in de maand september van ieder   

         jaar wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden ter   

         behandeling van:   

a. het verslag van de secretaris omtrent de  toestand van de vereniging en  

de bestuurlijke werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar;  

b. de rekening en verantwoording van de penningmeester van zijn beheer  

en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;  

c. verkiezing van het bestuur;  

d. eventuele voorstellen van het bestuur en van de leden.  

 

9.2 Goedkeuring van het verslag en van de rekening en verantwoording strekt  

het bestuur tot volledige décharge.  

 

Artikel 10 10.1 Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden belegd zo dikwijls 

        het bestuur het nodig oordeelt of tenminste tien leden dit schriftelijk 

        verzoeken, met mededeling van de te behandelen onderwerpen.  

 

           10.2  Indien het bestuur niet binnen 14 dagen aan een verzoek, bedoeld in het  

         vorige lid, voldoet, zijn de aanvragers bevoegd zelf een algemene 

       ledenvergadering bijeen te roepen. 

 

10.3 Alle vergaderingen, zo gewone als buitengewone, worden schriftelijk  

bijeen geroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten 

minste acht dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering   

daaronder niet begrepen.  
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Artikel 11      11.1  Op de ledenvergadering brengt ieder aanwezig gewoon lid, ereleden  

          en leden van verdienste daaronder begrepen, één stem uit. De voorzitter  

          bepaalt de orde van de stemming. Alle besluiten worden, voor zover deze   

          statuten niet anders bepalen, genomen met gewone meerderheid van    

          geldig uitgebrachte stemmen. Donateurs hebben een adviserende stem.  

 

11.2 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

 

11.3   Stemmen bij volmacht is niet mogelijk, tenzij het betreft ontbinding   

          van de vereniging.     

 

Geldmiddelen  

 

Artikel 12     12.1  De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies van de  

                leden, de bijdragen van de donateurs en andere baten.   
 

12.2 De contributie van de leden wordt door de ledenvergadering vastgesteld,  

waarbij volgens in het huishoudelijk reglement te stellen regels voor 

groepen van leden (met name jeugdleden) een lagere contributie kan 

worden vastgesteld; het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, te 

zijner beoordeling, vrijstelling van een gedeelte van de contributie te 

verlenen.  

 

12.3 De leden zijn verplicht de contributie volgens in het huishoudelijk 

reglement te stellen regels tijdig te betalen. 

 

Artikel 13       13.    De rekening en verantwoording van de penningmeester wordt nagezien  

          door een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie, die advies  

          aan de ledenvergadering uitbrengt.  

 

Statutenwijziging  

 

Artikel 14 14.1  Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de ledenvergadering met  

           een meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen van  

          de aanwezige gewone leden, ereleden en leden van verdienste, zijnde 

          meer dan 50% van het aantal gewone leden, ereleden en leden van    

          verdienste.   

 

14.2 Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen schriftelijk aan de       

gewone leden, ereleden en leden van verdienste ter kennis te worden  

gebracht met inachtneming van een termijn van acht dagen, voorafgaand  

aan een ledenvergadering, de dag van de oproeping en die van de  

vergadering daaronder niet begrepen. 

 

Ontbinding en liquidatie  

 

Artikel 15 15.1 Ontbinding van de vereniging geschiedt bij een besluit van de 

 ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste 2/3  
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van de geldig uitgebrachte stemmen, waaronder te begrijpen schriftelijk 

ingebrachte stemverklaringen van niet aanwezigen, zijnde  

meer dan 50% van het aantal gewone leden, ereleden en leden van 

 verdienste.  

 

15.2  Bij niet aanwezigheid van het vereiste aantal leden, bedoeld in artikel 

15 lid 1, moet het bestuur, met in achtneming van de in artikel 10.3 

gestelde termijn, een nieuwe vergadering beleggen. Ontbinding van de 

vereniging kan dan geschieden bij een besluit van de algemene 

ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 

van de geldig uitgebrachte stemmen, waaronder te begrijpen schriftelijk 

ingebrachte stemverklaringen van niet aanwezigen. 

 

15.3 Bij ontbinding van de vereniging komen haar middelen ten goede aan   

een instelling die het meest met het doel van de vereniging overeen  

stemt. Het bestuur dient daarover een voorstel in dat door de algemene  

vergadering moet worden goedgekeurd.  

 

Huishoudelijk reglement. Verdere regelingen  

 

Artikel 16   16.1 Bij of krachtens een door de algemene ledenvergadering goed te keuren 

huishoudelijk reglement kunnen in aanvulling van de statuten regels 

worden gesteld met betrekking tot de taken van het bestuur, de 

geldmiddelen, de kascommissie, de interne competitie, de externe 

competitie, de public relations, de gang van zaken tijdens een algemene 

ledenvergadering en het aangaan van een fusie. 

16.2. Het bestuur regelt alles, wat naar zijn mening verdere regeling behoeft. 

Deze regeling zal niet in strijd mogen zijn met deze statuten.  

 

Overgangsbepalingen  

 

Artikel 17 17.1 In afwijking van artikel 4.2 kan het bestuur tot ereleden benoemen de 

ereleden van de onder 1.2 genoemde verenigingen. 

 

17.2 In afwijking van artikel 3 loopt het eerste verenigingsjaar van 

5 september 2005 tot en met 30 juni 2006. 

  


