HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1-06-2018
DE LEDEN
Art. 1. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld overeenkomstig art. 11 §2 der statuten
van de VZW Schaakkring Moretus Hoboken. Voor de leden hiervan bezit het dezelfde
bindende kracht als de statuten zelf.
Art. 2. De leden van de VZW Schaakkring Moretus Hoboken gaan steeds in hoffelijkheid met
elkaar om.
Art. 3. Een lid dat herhaaldelijk de in art. 1 en art. 2 vermelde principes verwaarloost of,
zelfs door feiten vreemd aan de vereniging, aan de goede naam van de vzw schade
berokkent, zal door de raad van bestuur verzocht worden tot uitsluiting overeenkomstig art.
7 § 2 van de statuten.
Art. 4.

De vereniging telt Vaste leden en
voorwaarden uit de statuten (Art. 5)

toegetreden

leden

overeenkomstig

de

De vereniging kan de titel van ‘Erelid’ toekennen ter erkenning van de verdiensten
van leden die hiervoor in aanmerking komen.
De titel 'erelid' kan toegekend worden aan leden die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de kring. Een richtlijn hiervoor is 20 jaar lidmaatschap, met
dubbele telling voor de jaren als bestuurslid of bijzondere verdienstelijke daden
ten bate van de vereniging. De raad van bestuur beslist over het toekennen van
de titel. Ereleden behouden hun titel levenslang.
De titel ‘erelid’ heeft geeft geen verdere rechten m.b.t. het lidmaatschap.
Ereleden zijn noch vaste leden noch toegetreden leden als ze niet voldoen aan de
voorwaarden uit de statuten van de vereniging voor dit type van leden.
HET BESTUUR
Art. 5. De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders, titel III van de statuten
bepaalt het beleid.
Art. 6. De verkiezing van de raad van bestuur door de algemene vergadering is geheim.
Twee door de algemene vergadering aangeduide leden (geen lid van de raad van bestuur)
doen de telling. Een gewone meerderheid beslist over de al dan niet verkiezing.
Art. 7. Bij de overdracht van een functie zorgt de betrokken bestuurder ervoor dat zijn
opvolger over alle gegevens en documentatie beschikt om zijn taak naar behoren te kunnen
uitoefenen.
Art. 8. Elke bestuurder, met uitzondering van de voorzitter, secretaris en penningmeester,
kan meer dan een functie waarnemen.

BESTUURSVERGADERINGEN
Art. 9.

De raad van bestuur vergadert overeenkomstig art. 10 § 2 e.v. van de statuten.

Art. 10. Elke bestuurder in persoon aanwezig heeft één stem.
Art. 11. Elke bestuurder die niet aanwezig kan zijn laat zich verontschuldigen en zorgt ervoor
dat een andere bestuurder zijn taak op de vergadering kan overnemen.
Art. 12. Ieder lid heeft het recht een voorstel in te dienen dat op de bestuursvergadering
dient besproken te worden. Een schriftelijke aanvraag, gericht aan de secretaris voor
plaatsing op de eerstvolgende agenda is noodzakelijk.
FUNCTIES EN TAAKBESCHRIJVING
Art. 13. Voorzitter.
De voornaamste taak van de voorzitter bestaat in het handhaven van de stipte naleving van
de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij zit de algemene en de bestuursvergadering
voor. Hij draagt altijd en met aanwending van alle mogelijke middelen zorg voor de bloei van
de kring.
Art. 14. Ondervoorzitter.
Hij neemt uitzonderlijk de taken van de voorzitter over wanneer deze niet kan aanwezig zijn
op de vergaderingen, en tijdens periodes van onbeschikbaarheid (verlof, ziekte, enz...) of
hiervoor van de voorzitter de opdracht krijgt.
Art. 15. Secretaris.
Hij behandelt de briefwisseling en staat in voor de ledenadministratie. Hij stelt de verslagen
op van de bestuurs- en algemene vergadering en bezorgt een afschrift aan alle leden van de
raad van bestuur.
Art. 16. Penningmeester.
De penningmeester int alle bedragen. Hij is gelast met de betaling der uitgaven. Hij houdt
een kasboek der inkomsten en uitgaven met de nodige bewijsstukken.
Art. 17. Tornooileider.
Hij is verantwoordelijk voor de inrichting van de tornooien. Hij staat in voor deze
administratie en de eloverwerking.
BEROEPSCOMMISSIE
Art. 18. De beroepscommissie verkiest jaarlijks haar voorzitter, tijdens de statutaire
algemene vergadering van de vereniging.
Art. 19. De beroepscommissie bestaat uit vijf personen, aangesteld door de statutaire
algemene vergadering, die tevens twee vervangende leden aanstelt.
Art. 20. Indien een van de leden persoonlijk belang heeft bij een behandelde zaak dient hij
vervangen te worden door een vervangend lid. De raad van bestuur en de indiener van de
klacht moeten er op toezien dat geen der leden van de beroepscommissie persoonlijk belang
heeft in de behandelde zaak.
Art. 21. De beroepscommissie behandelt klachten van leden van de vereniging tegen
beslissingen van de raad van bestuur inzake competities van de vereniging. Een klacht moet
binnen de 14 dagen na de beslissing, schriftelijk bij de voorzitter van de beroepscommissie
worden ingediend. De voorzitter roept de commissie samen.
Art. 22. De besprekingen en beraadslagingen over de haar voorgelegde klachten zijn
geheim. De betrokken partijen moeten opgeroepen worden om gehoord te worden maar zij

mogen hun standpunt ook schriftelijk meedelen. Wanneer de commissie het nodig acht kan
zij om (niet bindend) advies van derden verzoeken.
Art. 23. De beroepscommissie kan enkel geldig beslissen indien zij voltallig is. Beslissingen
worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem
van de voorzitter.
Art. 24. De beroepscommissie beslist ten laatste 30 dagen na de ontvangst van de klacht.
De beslissingen worden binnen vijf dagen na de vergadering schriftelijk aan de betrokken
partijen meegedeeld. De beslissing dient voorzien te zijn van de nodige toelichting.
REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Art. 25. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen aangebracht worden door de
voltallige raad van bestuur, bij 2/3 meerderheid. Bij ontstentenis van de voltalligheid zal op
de volgende bestuursvergadering 2/3 der stemmen volstaan.
SEIZOEN, LIDGELDEN EN PRIJZEN:
Art. 26. Het speelseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Art. 27 Het lidgeld van de verschillende leden wordt jaarlijks door de raad van bestuur
vastgelegd volgens de noden van de vzw. De lidgelden van reeds aangesloten leden dienen
betaald te worden voor 1 augustus.
De lidgelden zijn:
Lidgelden en bijdragen
Werkende leden leden 20 jaar of ouder op 1/9
Werkende leden jonger dan 20 jaar op 1/9
Lesgeld jeugd
Lesgeld jeugd + werkend lid jonger dan 20 jaar op 1/9

70 euro
40 euro
65 euro
105 euro

Enkel werkende leden hebben recht op een inschrijving bij de Belgische Schaakbond namens
Moretus. Voor andere rechten van een werkend lid, zie het reglement over terugbetalingen
en de statuten. Jeugdleden die enkel lesgeld betalen hebben beperkte rechten, zie hiervoor
het jeugdreglement.
Gastspelers
Sympathisanten

40 euro
40 euro

Gastspelers moeten ingeschreven zijn bij de Belgische Bond via een andere club.
Sympathisanten en gastspelers zijn toegetreden leden zoals beschreven in de statuten (Art.
5, par. 3). Hieruit volgt dat zij geen stemrecht hebben op de Algemene ledenvergadering.
Sympathisanten kunnen deelnemen aan alle schaakactiviteiten in de club die niet worden
doorgegeven voor elo-verwerking.
Terugbetaling van lidgeld: Spelers met Schaakkring Moretus Hoboken als
hoofdkring en een Elo van meer dan 2200 krijgen het volledige lidgeld terugbetaald
op voorwaarde dat ze, voor onze club, minimum 50% van de partijen in de
nationale interclub of minimum 50% van de partijen uit de Zilveren toren speelden.
Art. 28 Leden die hun lidgeld niet tijdig betalen kunnen door de raad van bestuur
uitgesloten worden van alle clubactiviteiten.
Art. 29 De te winnen prijzen in de diverse interne tornooien worden jaarlijks door de raad
van bestuur vastgelegd begin mei en vervolgens ter kennisgeving voorgelegd op de
algemene vergadering. De uitreiking van de prijzen gebeurd tijdens de kampioenenviering in
juni. De kampioenenviering sluit het seizoen af.

Art. 30 De te winnen prijzen per seizoen zijn:
Clubkampioenschap:
Reeks 1

1e 70 euro + gratis lidmaatschap + trofee
2e 50 euro + gratis lidmaatschap
3e 35 euro

Reeks 2

1e € 50 euro + gratis lidmaatschap + trofee
2e € 25 euro + gratis lidmaatschap

Reeks 3

1e 30 euro + gratis lidmaatschap + trofee
2e 20 euro + gratis lidmaatschap

Reeks 4

1e 30 euro + gratis lidmaatschap + trofee
2e 25 euro

Moretusbeker
1e
70 euro + wisseltrofee (na 3 overwinningen is deze verworven).
2e
40 euro
Blitzkampioenschappen
Blitz-per-reeks: trofee voor de eerste in elke reeks
Blitz algemeen Zwitsers: € 20 + trofee
Rapidkampioenschap
1e trofee
Zomertornooi
1e trofee
Probleemoploskamp
1e trofee
Andere tornooien
Trofeeën
Jeugdtornooien
Bepaald door jeugdleider binnen het budget jeugd.

Voor elk tornooi geldt dat indien gewenst de trofee steeds vervangen kan worden
door een geldprijs van 10 euro. In het bekertornooi kan dit slechts na drie jaar.
Art. 31 De toog wordt ten laatste om 2u00 ‘s nachts gesloten. Het lokaal kan langer
openblijven als er een bestuurslid bereid is langer te blijven en af te sluiten.

