
STÀTUîN}I

ll¡.arn en zetel-
¿rrt. 1. Dc vereni.glnt cl-raagt cle naam "pcgn,511 Íjrtelt l.s ¡¡,¡1¡¡,lb:l gc1 tc 7,vtolfo,

De verenJ_g:i.n¿ 1s on¿erleht 3 novernber I94.9 üc Zrvol..l.o en rlroo¡1 tot
I jttlJ- 1991- de naam rrstorlc¡r". 7,lJ war; bot .l- Jrrn1. 1-986 eorr onrlor-.
afC.cl Lng van dc personcel,svcreni-gi-n6 rtsborJ_ooil.

_Ug_ql en middelen
art' 2' 1' De -vãreniging stelt zich ten d.oel- d.e beoefening van d.e oclr¡rak-sport in stand te houd.en en uit te breiden.2' De vereniging tracht d-it doer te bereiken door:âo het behartigen van de gemeenschapperijkc belan4çen van cìo lerlen;b. aansluitins bij de oosieri¡re scilåatuoia (ó.;ó);" '\

co deelneming aan de compot itie van d.e oos'toii jke [ìchaakborrtl (osno) ¡d' het uitschrijven van, med.ewerken aan of .;;;ren en bevor.tloronvan r¡edstri jden;
e¡ het houden van een interne competitie;
f. het uitgeven van een vercniging€org&ani
g. het maken van propaganda .roo" ãu schaakr¡port;h' a1le andere wettige middelen, die het tr.oe1 kunnon bevorrloren.

-V-e_ren ieines iaar
art' 3' Het vereni¿çin¿;sjaar loopt van 6dn septembor tot en met 66n orr tlertlgaugrrstus d.a.v.

Le den
ffi¿. Led'en van de vereniging zijn natuurri jkc pernonen.

rkre¡1en door aanmelding bij on toolatingiet-toelatin6 staat beroep opon bij <loalgemene vergade¡ing.

RgÊ'in*iqigø: yq+ hct tidmaatschae
,rcr.,¡ oo.ncr rr.dmaatEchap cindigt door:

&¡ overlijden;
b. opzeg¡¡ing door of namens het licl;
c. opze¿;ginfi namcn$ rj.e vercniging;
d.. ontz ett inr¡.

.,ir;.n* zijn verp)-lcht :
an ecn contribrrtic, w{rn.t.van de }roogto d.oor rloaJ-6emene ver¡1aderin6 word.t va¡;t¡çeotota;b' de statuLen en re¡lcmentcn van äo rrn"ori¿çin¡ç, aÌomod.e d.o bonlrrltonvan he t bcr;t'u¡ on cre ar¡¡.mcno vorgorreriñr na to revon¡c- dc ber"an¡¡e. van d.c vorcni¡çing niet tc ochädon.

llc ¡;'t rrrrr
'îiÎì]1f, r. I)o vcrenirlin¿ç wordt bcr;tuurd door oon bosbuur, bootaando uit vt,f fl.cd.c¡r ,,1

2. bcstur¡rcledon mocten mccrder
J. de loden van lret l>es brrur worr

¡okozon. l)o voor.zjtter wortlt
bertrrur.l.;loden verdel.en ond.or

4, tIc l¡cr¡Lttltrr;Icden t{ortlon gokozon voor oon porfoclo van rlrlo Jnar onzí jn 'torn bond. hcrlciegtnar,
7'I,J l:r'nrìntt vol¡1r-'trÍ; (terr (l()()r lìcl, lrerit.ur¡r. v¡rnt. l.o st:ollen roon(,¡r 1l;



,. hct bestuursl-ictmaatschap eindigt cloor:a. het verstri jrccn van d"e zitiingsperiode of tusso'.t i ,irt,r.terugtreden;
b. een daartoe strekkend besr-ui b van de argemene ve r¡,¡'rler{ ng.f6- tussenti.id-s ontstanc vacatures worclen verv'r.d. voor <ìe ti irlr ,)(rdie het terugtred. noe bestuurslid nog harr te """rrrr inni

1 . de vereniging vror t d.oor de voorz ittðr zowel in als brritenrechte vertegenvroor<1 rgd.; bii ontstentenis van d,e voorzitl;or
Ti:l*,1:-".::":1qllf zgwer in ars buirein .""hr" verte¡lonwoor_digd door cr-e secretaris en cre pennin¡,¡n".";;; 

-;";;;;;.,""'
B. het bestuur is bevoegd. tot arrà ha^rlel in¡¡en ar s bedo.r.tr i nart. 44 Boek 2 van het Iturgeri- ì. jk HctboeË.

Commissies
art' 9' 1' De algemenc ver6adering en het bestuur krrnnen commisnlonbenoemen d-ie het bes'Lu'r in d.e uitvoering van z i jn -tnnk

behulpzaam zí inl aan deze commiss j.es kunne.r tepaãldo ¡ovoegc[-hcden worden toegekend.;
2' de vereniging kent een commissie als bed-oerd. in art. z,l []lid 2 van Boek 2 van liet Burgerli jk wetboek. Dsze rl.or rìoaì-gemene vergaclering jaarl i jÈs te benoenr on c(,rlr.r lsB lo vnntenminste twee leclen, rlie gõcn cleel mogen uitmaken r¡nn Ìrotbes buur , ond.erz oekt rlc rekàn in¿; en verantv¡oorcLing rran lre l;bestuur en brengt aan ae a1g"rð.,o vergtl<ì.erÍ.ng vernra6 rritvan haar bevinclingcn.

.rll- Fem ene 
. verqad.e r inÂ

art' ',l 0 1' tlc argeorcnc vergaclering bestaat uit rle r.c<Ion van de voronlging2' de algemcnc vergad'crin6 worrlt bi.jeengeroepon d.oor heü bonttru_ren wel- zo dikwi jls heb bcstr.rrr¡ riit wónseri¡t oor<1eel.t, rloelrt enrn ins t e 66nmaat per jaar , z i jnde d.e ¡aaricr¡¡ad.er in¡¡ ¡orl.ol d.in art. 48 van Rock 2 van het tturgerlijt WetUäet;3' op schrif'telijk verzoek, bevattendo do te behandelon r¡nrlor-wcrpcnr van tenminstc 66n/tiencle gedoel.te der Iet1on, in ¡oL'tresbuur verplicht tot rrat bi.j ecnroepon van ecn aIg.rn'nvergaclcring op een termi jn van niet rangor rlan r[ iokon;4' clc oprocping'bot t1e irl¿çemenc ver-garlering gonchlod.t tonmlnnte66¡r en tv¡intig aagen tt-.voren ccnrifter.i.ik aan do ndronnon v&nrìc lerlen en besttrurslerlen, dì.e allen toðgang tot de nlgomone
vc n¡aclcr.in¿ç hebben ¡

')' tlc aLf,emcne vergadcrin¿¡cn wo¡'rlen geleid cìoor tl,o voorz Lttor;6. va¡r hc'l vcrit¡rnclelcle i.n elke vcrgarlerin¡¡ worden d.oor rlo oooreFlaI i s notrrlen ¿¡entl,akt , rl.io d.oor clezc on door d.o voorn l" t torvan dc vcr¡latleri.n¿1 worrlcn vA(¡t¡¡estold en ondortokonù rrrr
¡',,te<ìl<errni rr¡1 rlrror. rlo ¡r l,1rì¡ìene vnr,¡1arìer.in¡.

7 . Dr-. .jnrtrver.¡1;rtler i rr¡1 wor.rll. ¡1r_.lrortrletl i n cle ¡tcr. I orlc v¡tn mnrll o
ítll¡r'1¡¡;¡,t,:-t l.ot, lttrltllo r;rr¡rl.enrlrer'. T¡r rlc,Jnar.ver¡ri-rrlerln¡1 l<6lnorl 6rìrlol,
m(ìr¡r'Ílilr'l rlc onrle: ltnl..l;trrnversln¡1, rle ¡,r'll<ctrin¡ en vcl.n¡t,wrlr:r,rl l¡¡1v;ur lle t, ltcr; t,rrrlr. en llc l: v¿rr.n ì n¡1 vrrrt rln lç¡¡1¡;6¡nrrr lr;n I e;

{l . rlan dc a1¡lemonc vorßa<ì.ening kolnon tn clo veronLglng too nllo
bovoe¿lrllteclen rli.e niet rloor do woù of rìo nt¡rtrrton onn hot
il<:lturrr z i.in o¡l¡1cdlll6cn.

ÍiLenr¡1erecltLi¡1rl in tle al¡lomono
vcnerri ¡1 in¿;, rlio el.k 66n r¡tom
zi.jn r;tenrr.cchb bi,i nolu'if'ùcIi
duol lrem ¿an to wi;lzon irnder

vorgrrrlorln6¡ zl.Jn de lodon wrn do
kr¡nnon uitbrongon¡ eon 1td knn
Jko vo1 macht ovorùrogon ocn oon
I irl.



3esl-uiten
art. 12 1. Besluiten r,¡oroen 6enomen met

ge1di6 uitgebrachte stemmen,
anders bepal_en. De v¡ijze van
gcrege Id-.

2. Bcsluiten tot:
¿. vri jz iging van d-ez e statuten;
b. ontbind,ing van d-e vereniging;
co vaststelling en t'¡ijziging van het huishoud.elijk reglemont
l<lurnen slechts word.en genomen door d.e al¡çemene vãrgad.erin¡3tvaarin tenminste de helft van het aantal led.en tegenwoorai.gis en met een rneerderheid, r¡an tenminste d.rie/vierd.e van d.egeldiS uitgebrachte stemnen en mits het vooretel tot het den-betreffend-e besluit in de oproeping tot d.ie vergad.ering io
o pgen om en .

Ge 1d.m id.d-e l en
art. 13 r- De inkomsten ,'an d-e vereniging bestaan uit:a. contributies;

b. bi jd.ragen en subs id.ies ;c¡ schenkingen, l_egaten en and.ere baten.2- De argemene vergad.ering stelt jaarr-i jks d.o begrotlng wrr.ninkomsten en uitgaven van d.e vereniging voor ñet voigencleverenigingsjaar en d.e te heffen contributies vast.
Re el- ement en

---

art. 14 1. Het huishoud-elijk reglcment bevat regelen omtrent d.e too-passing en d.e uitvoering van d.eze statuten. Deze bepalingon
mogen niet in strijd zijn met d.eze statuten.

2. llet huishoud.eli jk reglement word.t vastgestelcl d.oor de al go-
mene vergadering.

AIRemene bepalinsen
art. 15 In gevallen vraarin cleze statuten en hot huishoud.olt jk roglomontniet voorz ien , bes l ist <ì.o algemene vergad ering. Indien nàar bo-slissing niet kan word.en afgewacht, beslist hét bestuur, eehtsr

ond.er gebond.enheid. om d.o ¿¡enomen beslisslng a¿n d.e eorsivolßon-
de algemene vergad.ering ter beknachtigin6ç voor to reg¡çen.

Limridat ie*--art. 16 1. Den besruit tot ontbinding word.t geacht tevens eon beolr¡lttot 1ì-quidatie te zi.jn. Tenzij and.ers le bepaardr goschierlt
de liquidatie door het bestuur.
Bi j het besruit. tot ontbind.ing word.t tevons de beetomnlngvan een liquitlatie-overschot van d.e verenigtug aangogevon.
De 1ic¡ridatic 6eschieclt met in aohtneming rran-t¡st üofoarao
bi j art. 23 van Boek 2 van het BurgerliJk l{etboek.

Ârdus wastgectol.tl cloo¡ d.o argemenc vo¡éTad.orin6, gehoudon op
4, decembor 1,990 'bo Zrvollo.

volstrelcte neerderheid. van rle
tenzij de wet of d.eze statrrùon
stemmen word.t bij Reglement

2.

3.

IIet Beotuur,

0.J. Sohultort ¡

J.II. Znart ¡

D. DlJkslag,

voorn ftt er
E ooroterlB
penn omoostor



HUTSHOUDELIJK iIECLtrliÍI]NT

Lid-¡naats cha
art. 1 1- Een natuurli jk persoon d.ie lid. van d-e vereni¿1ing wenr:t tetvorden, geef't d'e wens d.aartoe te kennen aan het'bestuur wun

d,e vereniging, dat over toelating beslist.2. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugd- led.en i zi j zi jn jonger d.an 18 jaar.

3. De algemene verg?.d-ering kan op voorstel van het bestuur een1id royeren ind.ien hij een cont¡ibutieschuld. heeft van ton-minste d,rie maand.en.

A1 gem gne ve¡l-ad.er ing
art' 21. Voor d-e algemene vergad-ering word.t een sclrriftelijke oproopgericht aan d-e leden van de vereniging. De d"atum rran ctà af¡¡o-

mene vergad'ering d-ient uiterli jk d.rie weken tevoren bekend. tozijn gemlaìc. De agcnd-a en bijbehorend.e etukken word.en zo Époo-rì'i - ¡qgsliikr d-och uiterli jk tien d.agen voor d.e vergacle nin¡1*-b

t o e gez ond.en .
2' Binnen zeven d-agen na cle verzend.ing rran d.e oproepen kunnon d.ooreen lid' ond-etwerpen ter behand.eling a^an het bestuur ïror¿on op-r'êeevent welke d-an zo spoed-ig mogelijk d-oor het bestuur torb-b-

kennis van d.e overi¿;e l_ed.en word.én gebracht.
3' Met toestemming van zowel het bestuur a1s de vorgad.erin,q kunnonstaand.e d.e vergad.ering ond-er.werpen aan d_e ngenrla word.on

toegevoegd..

a¡t.31. op buitengelrone algemene ver6çad-eringen, d.oor het beetuu¡ bl-joon-geroepenr is het bepaald.e in art. 2 van overeenkomstige toefue-sing, met d.ien verstand.e d-at ter behand.olin¡¡ vrln Bpood.ei.nonão
zaken v-an d-e ald-aa¡ 6enoemd.e termijnen kan word.on afgowokon.2. Buitengerrone al¡;emene vergad.eringen als bed.oold. in art. 1(), lol-id lran d'e statuten wo¡d.en bijeen geroepon d.oor d.e led.en d,io hotverzoek d.aartoe vergeefs tot het beetuu¡ hobben gericht motinachtnemin¡; van het bepaald.e in art.2, lid l van dit roglomont.

3. Buitengewone al6emene vergad.eringen als bod.oold. in lict 2 r¡nn dlta¡tikeI voorzien zclf in hun leid.ing. Uitslultoncl ond.eruorpondie in d.e oproep zi jn vcrmold., kunnen worclen behand.etd.
art,. 4 1', Algemene von¡1a<ìcri tr¡r,¡n ,1 .jn opcnb;rar, trehotrrle¡s rlat; zowol rlo y¡¡¡¡¡.-

zil;l;er als rle l,erìcrrvnr¡,;rrìenin¡1 krrnnen besìul t;en clat; con ver¡lnrlerlrrg,
ol cle bch¿trtrlol itt¡1 vnrt bepnaì de onrlerwcrpen met, ger;l ol;en <lerrn¡rr z¡rl
pJ ;ra bs vi rrrlen.

? . lle l, be¡s t;tlur kan t;en ver'¡lnrler I rrg ool< a¡rn ¿rnrlere¡l rlnn cle I erlen o¡ lre l,
t'les butlr he t, woorrì v¿rnl crìorr over znken rl I e hen mocle anngann.

art. I Over zaken wordt mondeling ¡;ostemd.¡ tonzlJ tte vergocterlng eohrlf-
teli jkc stemrnin¿¡ wenr¡oli jk aoht. Bi j otaklng rran etenmen word.t het
voorstel gcacht vorworpcn to zijn. Or.rer personen rord.t goh¡lfts-
lijk gcstemd. met 6caloten stembriefJee.

art. 6 I. rlo¡ vervuli"ing van eon vok¿ture kunnen zowol d.oor het bestuur
a1s doo¡ do Led.en kandid.aten word.sn 6esteId.. rrÐttlata^BtatcIItng
d.oor een lid.6oschied.t rloor oppçavo vBu tle botreffende nâ¡¡0 a^o,¡
het bestuur blj arrnrrang varr cle vergad.orln¿ç, elened.e cen Þeretd-
vorkJarlng rr'an do gosteld,o lcand.fd¿ot, om blJ vorkietlng ûo
lrakatur.o to vervullon.

?-. Indlen 66n kand.id.¿ot io gontold, word.t iteze geooht not êtgomono
stommon to ziJn ¡¡okozon, tonzl j eon ter vergatlerlng aanrolt¿ç
bostuurclid of con llcl stommJ.n6 vorlangt.



3. Zi jn twee l<and-id-aten ¿;este1d, d-an r.¡ord.t tusscn hen 6çest ornrì
en is d,egene díe de meeste geld-ige stemmen verwerft gekozon.
Ven¡e¡ven beid-e een gelijÌ: aantal stemmen, d.an vind.t her-
st eruning praats . Levert ook d-ez e st emmin[î geen meerd.erf¡ o itl
op I d-an bes l ist het lot .

Bestuur
art. 11-. De voorzitter is verantwoord-elijk voor de hand.having en/of uit-

voering van d-e statuten, het huishoud.elijk reglement en d.oor
het besturlr en d-e algemene vergad.ering genomen besluiten.
IIii leid-t de vergad.eringen en heeft het recht deze tussonti jdn
te sluitenr alsmede het recht d.e d-ebatten te sluiten indion hij
meent d.at d.e vergadering genoegzaam is voorgelicht. AlLo
voorstellen in een vergad-ering te d.oen, worden door hern j.n oon
bestuursvergadering voorbereiù. Hij ond-ertekent -na goed.kouring
d.oor d.e algemene vergaùerinþ- d-e notulen, alsmed.e alle bolan¡¡-
rijke stukken en brieven d.ie van d-e vereniging uitgaa.n- llij in
tevens belast met d-ie werkzaamhed.en, d.ie geacht kunnen wt¡rd.on
t of z i jn ftrnctie te behoren.

2. De secretari-s zorgt voor d.e ti jd.ige samenstolling van l¡o't Jaar-verslag en voor het bijhoud.en van een led.enli jet. IIij hourlt
afschrift wan aIJ-e uitgaand.e correapond.entie, voert cle admini-
stratie van d-e vereniging, houd.t d.e notulen bij van d.e bostuurs-
en d.e algemene wergad.eringen en zorgt voor een presenti.oli jnt
op d-cze vergaderingen. IIij is tevens belast met d.ie werkzoam-
hed.en d.ie geacht ku¡nen word.en tot zijn functie te behoron.

3. De penningmeeste¡ beheert d.e geld¡nitl,d.elen van d.e verenigln¡¡ cn
is daa¡voor verantwoord,elijk. llij houd-t aantekening rran d.o
ontv-angsten en uitgaven en draa.6-b zorg, voor d.e tijd.ige oomon-
stelling van d-e begroting en de rekening on verantwoord.in¡1 .
De daarvoor in aanmerking komend.e gel-d.on word.en d.oo¡ hem bolog,d.
op een d-oor het bestuu¡ tc bepaJ-en wi jze,

4. Besbuurslecicn die in cen t.le¡raalde fr¡netje zl.j n ltcrrocmd, vcrvrrllclr
in heb bi jzonder c-ìo aan tl j t: funcLie vcntlonrlt_.n l.al<en.
Dc arldere besl;uursleclen st.aan hen claarin tlij. Vc>or heL overl¡'r.
ver clel elr cìe bosl;uttnsl erlrln tle l,e verri cht,e wc¡.Ì<zanrnl¡r:rlen ln olrrr/.,r'ì lrr¡1
ovcnle¡1 .

5. Iict bcstuur vergad.ert minstens tweemaal per Jaar en verclor
zo dil<l¡ijls als ecn van rLe bestuursl-erLen d.it nod.ig oord,oolt.

0ommiss icsæart. lJ 1. Zowel hot bestuur als dc algemono vorgad.oring kun¡en oommlnslos
instellcn tot hct uitvooren van be¡raald.e opd.rachton.
De sarnenstcl-Iing, taak, bcvoegdhed.en on worl:r,vlJzo va¡r d.ozo
commj.ssies, alsmcdc ùc zittin¿¡ad,uur van d.e led.en hiorr¡anr t{ot-
clcn docr hct bostuür oec{o de al¿;emene vorgad,erlng geregold,.
llet bc¡;tuur is gcrcchti¡¡cl a:r.n commisoloo bepoald.e token te
rlclc6erenr d.och hct bcutuur bIi jft onvormlnd.ercl vere¡rtwoord.fng
vc¡schuldi¡¡L aan de al¿lomcno vorgad.ering. Eon oommfssle l@n
ßcen voor rle vorcni¡iin¿¡ bindend.o on rochtn6old.ige beslulton
ncmen, tcnzi.j d.it uiLùrukkoli jk bi j d.o instolling lo be¡nold,
cloor de algcmcne vorgadoring. Do commiosio l_s d¿n voor d.lt
decl- van zi jn tair,ì< rri.t¡¡luitend. verantwoord.ing versohulùLgd
.i cgcns do a1¡omonc vorgad.oring on word.t d.oor d.eze cl6oho,r.ge
verl o cnd.
Do com¡nissie van matoriaar i.s bolast mot hot behesr on ln ordo
horrrì.cn ven het in bezl't vau d.e vorenlglnr %LJnde materlool¡

2.

3.

4.



GeIdmid.delen
art. 9 1. Het bestuur ì-egt aan d,e algemene vergad.ering jaarli jks een

begroti'ng voor het eerstvol-gende verenigings jaar ter yast-
stelling voor.
De door de leden te betaren jaarlijkse contributie wordt
voor elk verenigingsjaar, op basis van een door d.e algemene
vergad.ering bepaald bedrag per l_id vastgesteld..
De betaring van d-e contributie geschiedt bij vooruit-betaring
in d-rie-rnaandelijkse termijnen door storting of overschrij-
ving op de bank- of girorekening van d.e vereniging.
In buitengewone gevall_en, ter beoordelinpç van het bestuur,
kan gehele of gedeertelijke vrijsterling van contributiobota-
Iing worden verleend.
Bij beeind-iging van het lid-maatschap is d-e contributie tot on
r¡et het lopend-e kal_ender-kwartaal verschuldigd.

Weds tr i
Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor d,o
verschillende groeperingen van het Iedenbestand. wed.strijtlon to
organiseren. Het kan aan bepaard.e weùstrijd.en de kampioenstitol
verbind.en. De inhoud van cie wed.stri jd.en word.t d.oor het bostrru¡
vastgesteld.

S1 of be paI insen#art. 11 1. Dit reglement t¡eed.t in werking onmid.d.ell-i jk nad.at de Sta-
tut en in werking z i jn getred.en.
Hijzigingen of aanrmLlingen op de bepalingen van dit rogle-
ment treden onmiddellijk bij hun vaststelling ln werking,
tenzij het daartoe strekkend. besluit and.ere bepaalt.
Het bestuur van de vereniging d.raagt zorg voor een d,eugd.o-
lijke bekend-making jegens d.e leden van de vereniglng coer do
betrokkenen van het bepaald.e, d.e wi jzigingen en/of aanvul-
lingen d.aa¡van inbegrepen, in d.e statuten, het huishoudoliJk
reglement en and.ere reglementen.

Ald,us vastgesteld in d,e aì-¿çemene vergad,ering gehoud.en op
26 augustus 1987 Le Zwol-1,e.

IIet Bestuur

G.J. Schuitert¡ voorzlttor

2.

l.

4.

5.

2.

3.

J.H. Zvtrt,

B. DlJkelag,

seoreterls

ponnomecttor


