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STATUTEN

Naam en zetel
Art. 1. 

De vereniging draagt de naam "Pegasus" en is gevestigd te Zwolle.
De vereniging is opgericht 3 november 1949 te Zwolle en droeg tot 1 juli 
1991 de naam “Storica". Zij was tot 1 juni 1986 een onderafdeling van de 
personeelsvereniging “Storica”.

Doel en middelen
Art. 2. 

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in 
stand te houden en uit te breiden.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. aansluiting bij de Oostelijke Schaakbond (OSBO);
c. deelneming aan de competitie van de Oostelijke Schaakbond (OSBO);
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van
wedstrijden;
e. het houden van een interne competitie;
f. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
g. het maken van propaganda voor de schaaksport;
h. a1le andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Verengingsjaar
Art. 3.

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig 
augustus d.a.v.

Leden
Art. 4.

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.

Art. 5.
Lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het 
bestuur.
Bij niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.

Beëindiging van het lidmaatschap
Art. 6.

Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door of namens het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.



Verplichtingen van de leden
Art. 7.

De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. Betaling van een contributie, waarvan de hoogte door de algemene 
vergadering wordt vastgesteld;
b. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van 
het bestuur op de algemene vergadering na te leven;
c. de belangen van de vereniging niet te schaden;

Bestuur
Art. 8.

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf leden;
2. bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de vereniging;
3. de leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De 

voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursleden verdelen 
onderling hun taken;

4. de bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn 
terstond herkiesbaar.
Zij treden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster af;

5. het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;
b. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;

6. tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het 
terugtredende bestuurslid nog had te vervullen;

7. de vereniging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte 
vertegenwoordigd; bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging 
zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris en de 
penningmeester tezamen;

8. het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in Art. 44 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek.

Commissies

Art. 9.
1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen die het 

bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn; aan deze 
commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend;

2. de vereniging kent een commissie als bedoeld in Art. 48 lid 2 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering 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 a1gemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Algemene vergadering
Art. 10.

1. De algemene vergadering bestaat uit leden van de vereniging;
2. de algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo 

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste éénmaal per 
jaar, zijnde de jaarvergadering bedoeld in Art. 48 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek;

3. op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van 
tenminste één/tiende gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan 4 weken;

4. de oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste één en 
twintig dagen tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden en 
bestuursleden, die allen toegang tot de algemene vergadering hebben;



5. de algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter;
6. van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 

gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden 
vastgesteld en ondertekend na goedkeuring door de algemene vergadering.

7. De jaarvergadering wordt gehouden in de periode van medio augustus tot 
medio september. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: het 
jaarverslag, de rekening en verantwoording van het bestuur en het verslag 
van de kascommissie;

8. aan de algemene vergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdheden 
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Stemmen

Art. 11. 
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de vereniging,
die elk één stem kunnen uitbrengen; een lid kan zijn stemrecht bij 
schriftelijke volmacht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander 
lid.

Besluiten
Art. 12.

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. De 
wijze van stemmen wordt bij Reglement geregeld.

2. Besluiten tot:
a. wijziging van deze statuten;
b. ontbinding van de vereniging;
c. vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement 
kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin 
tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is en met een 
meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen 
en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot 
die vergadering is opgenomen.

Geldmiddelen
Art. 13.

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. bijdragen en subsidies;
c. schenkingen, legaten en andere baten.

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en 
uitgaven van de vereniging voor het volgende verenigingsjaar en de te 
heffen contributies vast.

Reglementen
Art. 14.

1. Het huishoudelijk reglement bevat regelen omtrent de toepassing en de 
uitvoering van deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn 
met deze statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering.



Algemene bepalingen
Art. 15.

In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet 
voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan
worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de 
genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter 
bekrachtiging voor te leggen.

Liquidatie
Art. 16.

1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie 
te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het 
bestuur.

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een 
liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven.

3. De liquidatie geschiedt met in achtneming van het bepaalde bij Art. 23 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden op 

4 december 1990 te Zwolle.

Het Bestuur,
G.J. Schuitert, voorzitter
J.H. Zwart, secretaris
B. Dijkslag, penningmeester



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lidmaatschap

Art. 1.
1. Een natuurlijk persoon die lid van de vereniging wenst te worden, geeft 

de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over 
toelating beslist.

2. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugd leden; zij zijn jonger dan 18 jaar.

3. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een lid royeren 
indien hij een contributieschuld heeft van tenminste drie maanden.

Algemene vergadering
Art. 2.

1. Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de
leden van de vereniging. De datum van de algemene vergadering dient 
uiterlijk drie weken tevoren bekend te zijn gemaakt. De agenda en 
bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien dagen
voor de vergadering toegezonden.

2. Binnen zeven dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid 
onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo
spoedig mogelijk door het bestuur ter kennis van de overige leden worden 
gebracht.

3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de
vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

Art. 3.
1. Op buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, 

is het bepaalde in Art. 2 van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat ter behandeling van spoedeisende zaken van de aldaar 
genoemde termijnen kan worden afgeweken.

2. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in Art. 10, 3e lid van de 
statuten worden bijeen geroepen door de leden die het verzoek daartoe 
vergeefs tot het bestuur hebben gericht met inachtneming van het bepaalde 
in Art. 2, lid 1 van dit reglement.

3. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
voorzien zelf in hun leiding. Uitsluitend onderwerpen die in de oproep 
zijn vermeld, kunnen worden behandeld.

Art. 4.
1. Algemene vergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel de voorzitter 

als de ledenvergadering kunnen besluiten dat een vergadering of de 
behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaats 
vinden.

2. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden en het 
bestuur het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan.

Art. 5.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke 
stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht
verworpen te zijn. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten 
stembriefjes.



Art. 6.
1. Ter vervulling van een vakature kunnen zowel door het bestuur als door de 

leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een lid geschiedt 
door opgave van de betreffende naam aan het bestuur bij aanvang van de 
vergadering, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om 
bij verkiezing de vakature te vervullen.

2. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te
zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid 
stemming verlangt.

3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene 
die de meeste geldige stemmen verwerft gekozen. Verwerven beide een gelijk
aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze stemming 
geen meerderheid op, dan beslist het lot.

Bestuur
Art. 7.

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor de handhaving en/of uitvoering van
de statuten, het huishoudelijk reglement en door het bestuur en de 
algemene vergadering genomen besluiten.
Hij leidt de vergaderingen en heeft het recht deze tussentijds te 
sluiten, alsmede het recht de debatten te sluiten indien hij meent dat de
vergadering genoegzaam is voorgelicht. Alle voorstellen in een 
vergadering te doen, worden door hem in een bestuursvergadering 
voorbereid. Hij ondertekent -na goedkeuring door de algemene vergadering-
de notulen, alsmede alle belangrijke stukken en brieven die van de 
vereniging uitgaan. Hij is tevens belast met die werkzaamheden, die 
geacht kunnen worden tot zijn functie te behoren.

2. De secretaris zorgt voor de tijdige samenstelling van het jaarverslag en 
voor het bijhouden van een ledenlijst. Hij houdt afschrift van alle 
uitgaande correspondentie, voert de administratie van de vereniging, 
houdt de notulen bij van de bestuurs- en de algemene vergaderingen en 
zorgt voor een presentielijst op deze vergaderingen. Hij is tevens belast
met die werkzaamheden die geacht kunnen worden tot zijn functie te 
behoren.

3. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en is 
daarvoor verantwoordelijk. Hij houdt aantekening van de ontvangsten en 
uitgaven en draagt zorg voor de tijdige samenstelling van de begroting en
de rekening en verantwoording.
De daarvoor in aanmerking komende gelden worden door hem belegd op een 
door het bestuur te bepalen wijze.

4. Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het 
bijzonder de aan die functie verbonden taken.
De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen 
de bestuursleden de te verrichte werkzaamheden in onderling overleg.

5. Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en verder zo dikwijls 
als een van de bestuursleden dit nodig oordeelt.

Commissies

Art. 8.
1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen 

tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten.
2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, 

alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur c.q.
de algemene vergadering geregeld.

3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch
het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de 
algemene vergadering. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende 



en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de 
instelling is bepaald door de algemene vergadering. De commissie is dan 
voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens
de algemene vergadering en wordt door deze décharge verleend.

4. De commissie van materiaal is belast met het beheer en in orde houden van 
het in bezit van de vereniging zijnde materiaal.

Geldmiddelen

Art. 9.
1. Het bestuur legt aan de algemene vergadering jaarlijks een begroting voor

het eerstvolgende verenigingsjaar ter vaststelling voor.
2. De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk 

verenigingsjaar, op basis van een door de algemene vergadering bepaald 
bedrag per lid vastgesteld.

3. De betaling van de contributie geschiedt bij vooruit-betaling in drie-
maandelijkse termijnen door storting of overschrijving op de bank- of 
girorekening van de vereniging.

4. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van contributiebetaling worden verleend.

5. Bij beeindiging van het lidmaatschap is de contributie tot en met het 
lopende kalender-kwartaal verschuldigd.

Wedstrijden
Art. 10.

Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de verschillende
groeperingen van het ledenbestand wedstrijden te organiseren. Het kan aan 
bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. De inhoud van de 
wedstrijden wordt door het bestuur vastgesteld.

Slotbepalingen
Art. 11.

1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking
zijn getreden.

2. wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen van dit reglement treden 
onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe 
strekkend besluit anders bepaalt.

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

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op

26 augustus 1987 te Zwolle.

Het Bestuur

G.J. Schuitert, voorzitter
J.H. Zwart, secretaris
B. Dijkslag, penningmeester


	STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING “PEGASUS” TE ZWOLLE
	STATUTEN
	Naam en zetel
	Doel en middelen
	Verengingsjaar
	Leden
	Beëindiging van het lidmaatschap
	Verplichtingen van de leden
	Bestuur
	Commissies
	Algemene vergadering
	Stemmen
	Besluiten
	Geldmiddelen
	Reglementen
	Algemene bepalingen
	Liquidatie

	HUISHOUDELIJK REGLEMENT
	Lidmaatschap
	Algemene vergadering
	Bestuur
	Commissies
	Geldmiddelen
	Wedstrijden
	Slotbepalingen


