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Algemene Ledenvergadering woensdag 15 september 2010
NOTULEN
Aanwezig: Jan Peek (vz), Leunis Maas (pm), Bart Romijn, Ynte Visser, Roland Kroezen, Wout
Admiraal, Gerda Hartog (allen bestuur); Arthur Rongen (KNSB), Sjoerd Homminga, Maarten
Bosma (beide Assen), Klaas Fongers (Bedum), Bert van Till (DAC), Jan van Os, Bastiaan van Os
(beide ESG), Wim Krijnen, Hiddo Zuiderweg (beide Groningen), Derk Schuttel (Schaakkwartier),
Tomas Hiemstra (Haren), Jan Hollander, Jeroen Groot (beide Staunton), Wim de Berg, Marc
Snuverink (Hoogeveen), Johanan Havinga (HSP), Jan Schut (Lewenborg), Jac Duin, Douwe Algera
(beide Van der Linde), Menno Keizer, Ward Romeijnders (beide Roden), Klaas Dijkhuizen (Ten
Boer), Taco van der Poel, Fons van Hamond (beide Unitas), Trevor Mooijman (Veendam), Erwin
Kok (SCEPU) en Piet Mulder (Stichting Schaakstad Groningen).
Afwezig met kennisgeving: Grigori Kodentsov (bestuur, sc), Eelde/Paterswolde, Leek, Rochade,
SISSA, Ter Apel, Spassky’s, Oostermoer, Kasteel en Paardensprong.
Afwezig zonder kennisgeving: J.H. Kruit, Middelstum, Valthermond en Dwingeloo.

1. Opening + vaststelling agenda
Jan Peek opent de de vergadering om 19.45 uur. Hij stelt voor om de KNSB-zaken voor de pauze te
behandelen, in verband met de terugreis van de heer Arthur Rongen. Dit stuit niet op bezwaar.

2. Mededelingen
•

Jan Peek deelt mee dat secretaris Grigori Kodentsov in verband met werkzaamheden in
Rotterdam niet aanwezig kan zijn. Verder zijn er ook van een aantal clubs afmeldingen
gekomen.

•

Verheugend is de aanwezigheid van Erwin Kok, voorzitter van Schaakclub En Passant
uit Usquert (SCEPU). SCEPU is namelijk van zins zich op korte termijn bij de NOSBO
aan te sluiten.

•

Minder verheugend is het feit dat de Stichting Schaakstad Groningen (verder SSG) in
juni, middels een brief, de samenwerking met de NOSBO op het gebied van het NK Eteams opzegde. Dit naar aanleiding van negatieve opmerkingen op het NOSBO-forum
over een bestuurslid van SSG. Piet Mulder merkt op dat SSG meer bescherming verwachtte van het NOSBO-bestuur.
Piet Mulder vertelt verder dat het Schaakfestival in 2010 plaats zal vinden tijdens de
traditionele periode en op de traditionele wijze. Helaas is het Talentteam, een samenwerking met Unitas, ter ziele. Er dienden zich onvoldoende talenten aan.
Piet Mulder merkt nog op dat SSG er in de afgelopen jaren niet in is geslaagd om een
verenigingsoverstijgende koepel te worden, de doelstellingen zijn daarop verlegd naar
continuering van het Schaakfestival.

•

•

•

Jan Hollander vraagt hoe het zit met de Masterclub. Piet Mulder antwoordt dat deze is
overgedragen aan Bert van der Marel, de uitbater van Café Atlantis en het Jannes van der
Wal Denksportcentrum.
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•

Jan Peek meldt over de verhouding NOSBO - Mat in 2 dat de laatste zich niet ontwikkelt
zoals werd gehoopt na het begin van de samenwerking in januari 2009. De NOSBO gaat
in gesprek met Mat in 2 over continuering van de samenwerking.

•

Het NK E-teams zal volgend jaar voor de derde maal op rij door de NOSBO worden georganiseerd, ondanks het terugtrekken van partner SSG.

•

Het voorstel van SC Hoogeveen om het bekerreglement aan te passen kan op dit moment
niet op steun rekenen van het NOSBO-bestuur. Wim de Berg merkt op dat het voorstel
niet goed begrepen is, dat het de bedoeling van Hoogeveen was dat de koppeling met de
competitieteams werd losgelaten. Hoogeveen hoopt op gedogen, maar merkt op dat dat
komend seizoen niet hoeft daar Hoogeveen twee teams heeft gemeld onder de huidige
voorwaarden.

•

Derk Schuttel is per 1 september 2010 gestopt met zijn werkzaamheden voor het
Servicepunt Noord van de KNSB. Er is nog geen opvolger, maar de heer Rongen merkt
op dat deze er toch wel zal komen.

3. Ingekomen stukken
•

Verslag kascommissie: In juni was het jaarverslag van de penningmeester nog niet goedgekeurd omdat de kascommissie nog niet naar de cijfers had gekeken. Nu wel en de kascommissie heeft schriftelijk aangegeven tevreden te zijn. Het voorstel van Jan Peek om
het bestuur décharge te verlenen wordt instemmend begroet. Naar aanleiding van het
wegvallen van SSG als sponsor bij het NK E-teams meldt Leunis Maas dat dit waarschijnlijk voor de, al aangenomen, begroting een kostenpost van minstens 400 euro zal
zijn. Dit stuit niet op bezwaren uit de vergadering. Jan Peek bedankt de kascommissie.

•

Protest Ten Boer: Het protest van Ten Boer tegen het in mindering brengen van twee
winstpunten voor Ten Boer 2 is toegewezen. Bart Romijn wijzigt de eindstand van de
derde klasse B.

•

Aanmelding vereniging SCEPU: Erwin Kok stelt zichzelf en SCEPU voor. Een initiatief
in Usquert om schaken onder kinderen te propageren heeft geleid tot de aanvraag van het
NOSBO-lidmaatschap. Intussen bestaat de groep uit zo’n dertig kinderen die ook mee
willen doen aan kampioenschappen en Grand Prix. Ook wordt er nu gepeild hoe het zit
met de belangstelling voor volwassenschaak. Jan Peek heet SCEPU welkom en meldt
dat secretaris Kodentsov al heeft aangeboden voor een simultaan te willen zorgen in
Usquert.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2010
•

Bert van Till heeft een opmerking naar aanleiding van de voorlaatste bullet op pagina 5.
Hierin stelt de penningmeester dat de debiteuren bestaan uit verenigingen die niet betalen. Bert van Till zou dit graag gewijzigd zien in ‘verenigingen die nog niet betaald
hebben’.

Verder zijn er geen opmerkingen en Jan Peek bedankt Grigori Kodentsov voor de notulen.
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5. Jaarverslagen 2009-2010
•

Secretaris: Geen opmerkingen.

•

Competitieleider: Bart Romijn meldt dat de eindstand van de derde klasse B een kleine
wijziging heeft ondergaan. Ten Boer 2 heeft de twee winstpunten teruggekregen die het
team in mindering waren gebracht.

•

Diplomaconsul: Wout Admiraal meldt dat er steeds meer examens worden afgenomen
en dat hij veel verwacht van SCEPU.

•

Jeugdzaken: Tomas Hiemstra wil zijn voornaam graag goed vermeld zien (zonder h).

•

Wedstrijdleider: Geen opmerkingen.

6. KNSB
•

Arthur Rongen begint met zijn verbazing uit te spreken dat er geen statutenwijziging op
de agenda staat. Deze is volgens hem namelijk noodzakelijk om de subsidie van het
NOC*NSF aan de KNSB te behouden. Het NOC*NSF heeft een lijst van 17 vereisten
van goed bestuur opgesteld en één van die eisen is eenheid van beleid. Dat is op dit
moment in de schaakwereld niet vanzelfsprekend, de autonome regionale bonden kunnen tegen KNSB-beleid ingaan. Deze statutenwijziging zou nog in 2010 aangenomen
moeten worden. Sjoerd Homminga vraagt hoe het bestuur hieraan denkt te kunnen voldoen. Jan Peek stelt een extra bijeenkomst voor op 17 november 2010 en na een vraag
van Wim de Berg wanneer de clubs de wijzigingstekst kunnen inzien, stelt Jan Peek
hiervoor 1 november 2010 voor. De vergadering gaat hiermee akkoord. Derk Schuttel
vraagt naar het beleid van de KNSB. Hij wordt hiervoor verwezen naar de website van
de KNSB.

•

Arthur Rongen meldt verder dat er een forum wordt opgericht voor regionale competitieleiders, dat de KNSB samenwerkingsgesprekken voert met de dam-, go- en bridgebonden. Deze gesprekken verlopen moeizaam. Bij de komende FIDE-presidentsverkiezing steunt de KNSB tegenkandidaat Anatoly Karpov. Financieel is de KNSB in
rustiger vaarwater gekomen, mede te danken aan extra totogelden. Tot slot meldt Arthur
Rongen nog dat het Nederlands Kampioenschap ook de komende twee jaar in Eindhoven
zal plaatsvinden. Groningen was ook kandidaat, maar viel af.

Jan Peek bedankt Arthur Rongen.

7. Prijsuitreiking 2009-2010
•

Uitgereikt worden de kampioenschaal aan Assen en de oorkondes aan alle kampioenen
van de NOSBO.

•

Arthur Rongen mag de loting verrichten voor de digitale klok, die bij Haren 3 terecht
komt.

Pauze van 21.10 uur tot 21.35 uur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 NOVEMBER 2010

4/14

8. Bestuursverkiezing
•

Leunis Maas heeft aangegeven nog wel drie jaar door te willen als penningmeester en
wordt onder applaus herkozen.

•

Ynte Visser gaf aan tussentijds te willen terugtreden als bestuurslid jeugdzaken. Hij zal
worden bedankt tijdens / met een etentje met het NOSBO-bestuur. Jan Peek stelt voor
Gerda Hartog te kiezen als zijn opvolger. De vergadering gaat mee in dit voorstel,
waarna Hartog zich voorstelt. Via haar schakende zoon Frank Hartog is zij eerst in de
jeugdcommissie en nu dan in het NOSBO-bestuur terechtgekomen.

•

Bondsraadvertegenwoordiger namens de clubs Jan Hollander vertrok al in november
2009 uit deze functie. Het bestuur is op zoek geweest naar een opvolger, maar kon deze
niet vinden bij de clubs. Het voorstel is nu om secretaris Grigori Kodentsov als tweede
vertegenwoordiger namens de NOSBO te sturen. Jan Hollander pleit voor goedkeuring,
evenals Douwe Algera. De laatste stelt zelfs voor de ledenafgevaardigde helemaal af te
schaffen. De vergadering steunt de voordracht van Grigori Kodentsov.

•

Grigori Kodentsov is door de KNSB gevraagd om ook in de landelijke financiële commissie plaats te nemen.

•

Jan Peek meldt dat we nog op zoek blijven naar een derde lid van de reglementencommissie.

9. Jaarplannen 2010-2011
•

Competitieleider: Bart Romijn heeft de indelingen klaarliggen voor de liefhebbers.

•

Hierna wordt er geloot voor de voorronde van de NOSBO-beker. Van de zeven tweedeklassers loten SISSA 4, Veendam 2 en J.H. Kruit vrij. SISSA 3 - Lewenborg en Roden 2
- Bedum zijn de wedstrijden die de laatste twee deelnemers aan de eerste ronde moeten
opleveren.

•

Bart Romijn geeft aan dat de slotronde van de Promotieklasse georganiseerd gaat
worden door SC Haren. Hij zoekt nog clubs die de andere klassen willen organiseren.
Spontaan melden zich, sommige onder voorbehoud, de volgende clubs: 1A: Ten Boer,
1B: SC Groningen, 2A: Staunton, 2B: DAC en 2C: Assen.

•

Jeugdzaken: Gerda Hartog heeft goede hoop dat er ook zonder de sponsoring van SSG
een succesvol NK E-teams georganiseerd kan worden.

•

Hiddo Zuiderweg ziet een A/B-competitie tussen de plannen staan. Bedoeld wordt die
van de KNSB.

•

Wedstrijdleider: Roland Kroezen geeft aan dat er een datum is gevonden voor het Rapidkampioenschap. Dit vindt plaats op zaterdag 4 december 2010.

10. W.v.t.t.k./rondvraag
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•

Trevor Mooijman meldt zich voor een plaats in de reglementencommissie, de vergadering vindt het prima.

•

Douwe Algera merkt op dat de termijn van twee van de leden van de Commissie van
Beroep is afgelopen. Vorige week was hij gevraagd door het bestuur of hij nog een
termijn wilde. Hij had daar mee ingestemd, evenals de ook aftredende Eric Jan Walinga.
Jan Peek erkent de omissie en vraagt of de vergadering alsnog akkoord kan gaan. Dat
doet deze.

•

Taco van der Poel vindt het jammer dat het bestuur de statutenwijziging zo slecht heeft
opgepakt.

11. Sluiting
Jan Peek bedankt de aanwezigen en roept iedereen op om op 17 november 2010 aanwezig te zijn en
sluit de vergadering om 22.10 uur.

Roland Kroezen
Wedstrijdleider NOSBO
06-14554190
rolandkroezen@xs4all.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 NOVEMBER 2010

6/14

Statuten Noordelijke Schaakbond
ARTIKEL 1
Naam, zetel, bondsjaar en werkgebied
De vereniging, in het vervolg te noemen de bond, draagt de naam "Noordelijke Schaakbond",
hierna te noemen: NOSBO, en is gevestigd in de gemeente Groningen. De bond is opgericht op
tweeëntwintig september negentienhonderdachtentwintig te Groningen. Het bondsjaar loopt van een
januari tot en met eenendertig december. Het werkgebied van de bond omvat de provincies
Groningen en Drenthe.

ARTIKEL 2
Doel en middelen
De NOSBO stelt zich ten doel de beoefening van het schaakspel te bevorderen en daaraan leiding te
geven. De middelen om dit doel na te streven bestaan uit het organiseren en stimuleren van
verschillende activiteiten, zoals in het Huishoudelijk Reglement wordt aangegeven.

ARTIKEL 3
Lidmaatschap van de KNSB
Als zelfstandige regionale bond heeft de NOSBO zich aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond, hierna te noemen KNSB.

ARTIKEL 4
Leden
1.

2.

Leden van de NOSBO zijn:
a.
leden van een bij de NOSBO aangesloten schaakvereniging;
b.
individuele leden, zijnde anderen dan de onder a genoemde.
Bij de NOSBO aangesloten schaakverenigingen kunnen zijn, binnen het onder artikel 1
genoemde werkgebied gevestigde verenigingen die zich ten doel stellen de beoefening van
de schaaksport door haar leden te bevorderen. Onder schaakverenigingen worden mede
verstaan de schaakafdelingen van verenigingen met meervoudige doelstellingen.

ARTIKEL 5
Ereleden
Personen, die zich jegens de bond uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt kunnen door de
algemene vergadering van de bond worden benoemd tot erelid.
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ARTIKEL 6
De verkrijging van het lidmaatschap en de toelating als aangesloten vereniging
1.
2.

3.

Het lidmaatschap wordt verkregen door leden genoemd onder artikel 4 lid 1 sub a door
aanmelding bij en toelating tot bedoelde schaakvereniging.
Voor de leden genoemd onder artikel 4 lid 1 sub b wordt het lidmaatschap verkregen door
aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de
algemene vergadering.
Als aangesloten bij de NOSBO wordt beschouwd een door het bestuur als zodanig
toegelaten schaakvereniging. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene
vergadering.

ARTIKEL 7
Beëindiging van het lidmaatschap van leden en de toelating als aangesloten schaakvereniging
1.

2.

3.

4.

Het lidmaatschap eindigt voor de leden genoemd onder artikel 4 lid 1 sub a door beëindiging
van het lidmaatschap van bedoelde schaakvereniging of door beëindiging van de aansluiting
van bedoelde schaakvereniging bij de NOSBO.
Voor leden genoemd onder artikel 4 lid 1 sub b eindigt het lidmaatschap door:
a.
overlijden;
b.
opzegging door of namens het lid;
c.
opzegging namens de NOSBO;
d.
ontzetting.
De aansluiting van schaakverenigingen eindigt door opzegging door de betrokken
schaakvereniging, door ontbinding van de betrokken schaakvereniging of door
vervallenverklaring van de aansluiting door de algemene vergadering van de NOSBO. Het
Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels met betrekking tot deze vervallenverklaring.
Voor beëindiging van het erelidmaatschap is artikel 7 lid 2 sub a en sub b van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8
Bestuur
1.

2.

3.

Het bestuur van de bond bestaat uit personen die lid zijn van een der schaakverenigingen
en/of personen die individueel lid zijn van de NOSBO. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf
meerderjarige personen. Een bestuurslid kan niet tevens afgevaardigde in de zin van artikel
10 zijn noch in dienstverband tot de bond staan.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden van
verschillende bij de NOSBO aangesloten schaakverenigingen. De kandidaatstelling door het
bestuur wordt bij oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. Een
kandidaatstelling door tenminste drie leden van verschillende bij de NOSBO aangesloten
schaakverenigingen moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
Indien er meer dan een kandidaatstelling is opgemaakt, dan geschiedt de benoeming uit die
kandidaatstellingen.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering van de NOSBO gekozen
voor een tijdsduur van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie
gekozen, de bestuursleden verdelen onderling de taken.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a.
het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel;
b.
het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds aftreden;
c.
een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
d.
het overlijden van het bestuurslid;
e.
het verlies over het vrije beheer van zijn vermogen.
De voorzitter vertegenwoordigt de bond in en buiten rechte. Bij ontstentenis van de
voorzitter geschiedt dit door de secretaris en de penningmeester tesamen.
a.
Tot de taken van het bestuur behoren onder meer:
1.
de werkzaamheden bij deze Statuten aan het bestuur opgedragen;
2.
het vaststellen van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting;
3.
het beheer van het vermogen en de besteding van de verworven, beschikbare
middelen.
b.
De penningmeester is verantwoordelijk voor:
het in ontvangst nemen van de gelden voor de NOSBO bestemd;
de uitbetaling van gelden voor rekening van de NOSBO;
het geregelde boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven.
Mochten in het bestuur om welke redenen dan ook een of meer leden ontbreken dan vormen
de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een
wettig bestuur.
Aan de leden van het bestuur worden geen beloningen voor hun werkzaamheden toegekend.
Aan hen kunnen onkosten gemaakt uit hoofde van hun functie worden vergoed.

ARTIKEL 9
Commissies en werkgroepen
1.

2.

3.

Het bestuur kan zelfstandig of op verzoek van de algemene ledenvergadering commissies
casu quo werkgroepen benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taken
behulpzaam zijn. Aan deze commissies casu quo werkgroepen kunnen bepaalde
bevoegdheden worden toegekend.
In elk geval kent de bond een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 48, lid 2, boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek. Deze onderzoekt de boekhouding en besteding van financile
middelen van de bond voor de datum van de algemene jaarvergadering. De kascommissie
wordt jaarlijks benoemd door de algemene ledenvergadering. Zij bestaat uit tenminste twee
leden. Zij brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
De bond kent een Commissie van Beroep, waarvan de taken en de bevoegdheden worden
geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
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ARTIKEL 10
De algemene vergadering
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

De algemene vergadering bestaat uit het NOSBO-bestuur, uit ereleden en uit
afgevaardigden, en wel:
a.
één afgevaardigde van elke aangesloten schaakvereniging;
b.
één afgevaardigde namens de leden genoemd onder artikel vier lid 1 sub b.
De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub a geschiedt door de aangesloten
schaakverenigingen.
De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub b geschiedt door deze leden op
voordracht van het bestuur, op een daartoe belegde bijeenkomst van deze leden.
Voor de afgevaardigden kunnen op dezelfde wijze plaatsvervangers worden gekozen, die bij
ontstentenis van de afgevaardigden in hun rechten treden.
Het bestuur roept een ledenvergadering bijeen, zo dikwijls als het dit nodig acht.
Jaarlijks vindt voor de aanvang van het schaakseizoen een algemene ledenvergadering
plaats.
Op schriftelijk verzoek van een aantal leden, dat tenminste tien procent van de maximum uit
te brengen stemmen vertegenwoordigt, is het bestuur verplicht een tussentijdse algemene
ledenvergadering uit te schrijven. Het verzoek moet de onderwerpen van behandeling
aangeven. Het bijeen roepen van deze algemene ledenvergadering geschiedt binnen twee
weken nadat de secretaris dit verzoek heeft ontvangen op een termijn niet langer dan vier
weken.
De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt tenminste veertien dagen van te
voren schriftelijk aan de secretarissen van de aangesloten schaakverenigingen, aan de
afgevaardigde namens de individuele leden, aan de ereleden en aan de bestuursleden.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de bond of door een door
het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.
De algemene vergadering komt in de bond toe alle bevoegdheden die niet door de wet of de
Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

ARTIKEL 11
Het stemmen
1.

2.

3.

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de afgevaardigden van de
schaakverenigingen en de afgevaardigde namens de persoonlijke leden en ingeval van
ontstentenis hun plaatsvervanger. Leden van het bestuur en ereleden hebben een adviserende
stem.
Voor de aanvang van de algemene vergadering dienen de afgevaardigden aan het bestuur
van de NOSBO een schriftelijke volmacht van hun vereniging te overhandigen. De
afgevaardigden mogen geen zitting hebben in het bestuur van de bond.
Het aantal stemmen dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan uitbrengen is
afhankelijk van het aantal leden dat hij vertegenwoordigt en wordt nader bepaald in het
Huishoudelijk Reglement.
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ARTIKEL 12
Besluiten
1.

2.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
tenzij de wet of deze Statuten anders bepalen. De wijze van stemmen wordt geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
Besluiten:
a.
tot wijziging van deze Statuten;
b.
tot ontbinding van de bond;
c.
tot vervallen verklaring van de aansluiting conform artikel 7;
kunnen slechts genomen worden door de algemene vergadering, waarin meer dan de helft
van het totaal aantal leden is vertegenwoordigd, met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende
besluit in de oproep tot die vergadering is opgenomen.
Indien op de vergadering niet tenminste de helft met één van het totaal aantal leden
vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen acht
weken na de eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal aanwezige
afgevaardigden, doch met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen. Deze tweede vergadering wordt per aangetekend schrijven door de secretaris
uitgeschreven.

ARTIKEL 13
Geldmiddelen
1.

2.

De inkomsten van de bond bestaan uit:
a.
contributies;
b.
subsidies en bijdragen;
c.
schenkingen, legaten en andere baten.
De jaarvergadering stelt de begroting van inkomsten en uitgaven vast voor het lopende
bondsjaar en de te heffen contributies. De leden zijn gehouden tot het betalen daarvan. De
wijze van inning wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 14
Reglementen
1.
2.

Het Huishoudelijk Reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van de
Statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met de wet en de Statuten.
De algemene vergadering kan voorts voor de verdere werkzaamheden van de bond nadere
regels vaststellen.
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ARTIKEL 15
Van de aangesloten schaakverenigingen
1.
2.

3.

De Statuten en de Huishoudelijke Reglementen van de aangesloten schaakverenigingen
mogen niet in strijd zijn met die van de bond.
Geschillen tussen de aangesloten schaakverenigingen en het bestuur worden aan de
algemene vergadering voorgelegd, tenzij het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat het
geschil moet worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep.
Geschillen tussen de aangesloten schaakverenigingen onderling worden beslist door het
bestuur van de bond, indien een van de betrokken verenigingen hiertoe de wens te kennen
geeft.

ARTIKEL 16
Algemene bepalingen
In gevallen waarin deze Statuten niet voorzien beslist de algemene ledenvergadering. Indien haar
beslissing niet kan worden afgewacht beslist het bestuur, echter met de verplichting om de te nemen
beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

ARTIKEL 17
Liquidatie
1.
2.
3.

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders
bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van
de bond aangegeven.
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

Deze Statuten zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Noordelijke
Schaakbond op 19 juni 1985.
De Statuten zijn vastgelegd in een notariële akte op 3 juli 1985.
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Wijzigingsvoorstellen Statuten NOSBO (ALV woensdag 17 november 2010)
In te vullen gegevens (in de Modelstatuten regionale bond van de KNSB)
Artikel 1:
•
•
•
•

1e regel: <naam bond> = Noordelijke Schaakbond
1e regel: <plaatsnaam> = Groningen
2e regel: <plaatsnaam> = Groningen
2e regel: <datum> = 22 september 1928

Artikel 5 lid 2 sub c:
•

1e regel: <naam bond> = Noordelijke Schaakbond

Artikel 8 lid 2 sub b:
•
•

1e regel: <naam bond> = Noordelijke Schaakbond
2e regel: <naam bond> = Noordelijke Schaakbond

Artikel 8 lid 3:
•
•

3e regel: <X> = 3
5e regel: <X> = 3

Aanvullingen op de Statuten NOSBO:
•
•
•

Art. 2 lid 3 Modelstatuten regionale bond van de KNSB
Art. 8 lid 3, 3e en 4e regel Modelstatuten regionale bond van de KNSB
Art. 15 lid 6 Modelstatuten regionale bond van de KNSB

Wijzigingen in de Statuten NOSBO:
•
•

Art. 8 lid 1 Statuten NOSBO  Art. 8 lid 2 sub b Modelstatuten regionale bond van de
KNSB (Bestuursleden, lidmaatschap van een NOSBO-vereniging)
Art. 12 lid 2 Statuten NOSBO  Art. 13 leden 2 en 3 Modelstatuten regionale bond van de
KNSB (Besluiten, quora)
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Machtigingsformulier Algemene Ledenvergadering NOSBO
Gaarne overhandigen aan de bestuurstafel voor het begin van de vergadering.

Het bestuur van
____________________________________________________ (verenigingsnaam)
vaardigt
____________________________________________________ (naam)
____________________________________________________ (naam)
af als vertegenwoordigers voor de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO
van woensdag 17 november 2010.
Getekend:
____________________________________________________ (naam)
____________________________________________________ (functie)
____________________________________________________ (datum)
____________________________________________________ (handtekening)
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