Statuten van de vzw Liga Oost--Vlaanderen
Vlaanderen V.S.F. (zoals goedgekeurd op de algemene
vergadering van 23 september 2019)
Hoofdstuk 1: rechtsvorm, benaming, zetel – doel,
activiteiten, duur
Art. 1: rechtsvorm, benaming, zetel
De vereniging is opgericht als vzw met de naam “Liga
Oost-Vlaanderen
Oost Vlaanderen V.S.F”, hierna verder “de vereniging”
genoemd.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
in het Vlaams Gewest.
Art. 2: doel, activiteiten, duur
De vereniging heeft tot doel de schaaksport in Oost-Vlaanderen
Oost
eren in al haar facetten te
bevorderen en kan hiervoor alle wettelijke daden stellen die zij nodig acht.
Zij kan hiervoor alle mogelijke initiatieven ontwikkelen zoals het inrichten van
toernooien, het organiseren van opleidingen v
voor
oor schakers, bestuurders, schaaktrainers,
wedstrijdleiders en dergelijke. Voor de uitwerking van projecten kan de vereniging in
het kader van haar doelstellingen contacten leggen met andere organisaties die
gelijkaardige doelstellingen nastreven, evenals met alle mogelijke overheden of
overkoepelende organisaties. In het bijzonder zal de vereniging instaan voor het
organiseren van de verschillende Oost
Oost-Vlaamse
Vlaamse schaakkampioenschappen. De vereniging
kan meer in het algemeen alle middelen aanwenden die tot d
de
e verwezenlijking van het
doel rechtstreeks of onrechtstreekse bijdragen.
De vereniging streeft een belangeloos doel na in het kader van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel
uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon
behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met
dit verbod is nietig.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: de leden
den van de vereniging
Art.3: leden
De vereniging bestaat uit effectieve leden (schaakclubs) en toegetreden leden
(schaak)sportbeoefenaars)). Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten
minste drie bedragen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering, komt enkel toe aan de effectieve leden. De effectieve
leden van de vereniging (natuurlijke of rechtspersonen) zijn diegene die vermeld staan
op het register van de leden dat wordt bijgehouden op de ze
zetel
tel van de vereniging. Dit
register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.
Dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Zijn effectief lid: alle schaakclubs gelegen in het werkgebied van de vzw en van wie de
aansluiting is aanvaard door de algemene vergadering. De woorden “lid” en “leden”
(zonder verdere specificatie) betreffen in de statuten alleen de effectieve leden.
Schakers
akers behorende tot de aangesloten clubs van de vereniging worden van rechtswege
beschouwd als toegetreden leden, op voorwaarde dat ze voldoen aan de ter zake
geldende reglementen van de overkoepelende organen. Tevens kan men op elk moment
slechts eenmaal toegetreden lid zijn.
Art. 4 :
Alle clubs zijn verplicht een verantwoordelijke en correspondentieadres aan het
Ligabestuur mee te delen.

Alle officiële briefwisseling tussen effectieve leden onderling, of tussen deze leden en de
bestuursorganen (zie Hoofdstuk 4) van de vereniging dient gericht te worden aan de
respectievelijke correspondentieadressen, en kan geschieden per brief, per fax of (en)
per e-mail.
Art.5 :
De bestuursleden van elk effectief lid dienen toegetreden leden te zijn. Alle clubs dienen
bij het begin van elk boekjaar een volledige lijst van hun bestuursleden aan de
vereniging mee te delen. Elke daaropvolgende wijziging dient binnen de 30 dagen aan de
vereniging meegedeeld te worden, en te worden aangepast op de clubfiche op de officiële
site van de KBSB.
Art. 6 :
Alle effectieve leden dienen hun speellokaal te hebben op het grondgebied van de
Provincie Oost-Vlaanderen, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist,
en in zoverre dit niet in tegenspraak is met de statuten en interne (huishoudelijke)
reglementen van de overkoepelende organen.
Art. 7 : toetreding van een nieuw lid
Kandidaat leden, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dienen hun kandidatuur tot
toetreding schriftelijk in te dienen op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Het bestuursorgaan beslist over de aanvraag. De eerstvolgende algemene
vergadering dient de toetreding te bevestigen.
Alle leden verbinden zich door hun lidmaatschap tot het naleven van de ethische code
van de FIDE en geen acties te ondernemen die de vereniging schade kunnen toebrengen.
De vereniging houdt een lijst bij met persoonlijke informatie van de leden (effectieve en
toegetreden), nodig voor het beheer van de vereniging.
Inzake deze lijst volgt de vereniging de gangbare wetten inzake privacy. Alle leden van
het bestuursorgaan en de gemachtigde personen hebben toegang tot deze lijst.
Door aan te sluiten gaat elk lid akkoord met het aanleggen van deze lijst en verkrijgt het
lid alle rechten voorzien in de privacy wetgeving. In dit verband schikt de vereniging zich
naar de wettelijke en reglementaire bepalingen in voege, met name het Europese
verordening van 27 april 2016.
Elk kandidaat lid heeft alle rechten van een volwaardig lid, tot zijn goedkeuring als
volwaardig lid tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Art. 8: uittreding van leden / uitsluiting van een lid
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Leden die wensen uit te treden
dienen dit schriftelijk mede te delen op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden
uitgesproken en enkel indien dit punt expliciet deel uitmaakt van de agenda en met
een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
wordt goedgekeurd.
Art. 9: niet-betaling lidmaatschapsbijdrage
Leden die niet tijdig hun lidmaatschapsbijdrage betalen worden geacht uit de
vereniging te treden.
Art. 10: aanspraken ontslagnemende of uitgesloten of geschorste leden
Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, dan wel geschorst, heeft geen aanspraak
op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.
Art. 11: Sancties en ordemaatregelen – Schorsing
Sancties of ordemaatregelen zijn mogelijk telkens een speler, een begeleider al dan niet
aangesloten, een ploeg of een club de regels van het schaakspel van de FIDE, de

statuten, het intern reglement of het wedstrijdreglement van de vereniging overtreedt,
de reputatie van de vereniging schaadt, de goede werking van de vereniging of de
fysieke of mentale gezondheid van haar aangeslotenen in het gedrang brengt.
11.1. Mogelijke sancties en de ordemaatregelen die het bestuursorgaan kan nemen zijn:
-waarschuwing;
-blaam;
-wijziging van het resultaat van een individuele partij of van een ploeg;
-geldboete tot maximum 200€, (voor deze sanctie moet de persoon aangesloten zijn bij
de vereniging);
-het verlies van het recht op individuele prijzen, op het terugbetalen van een waarborg of
het betalen van de onkosten;
-het verbod om een bepaald gedrag aan te nemen, bepaalde kleding te dragen of een
bepaalde taal te gebruiken in het kader van federale activiteiten of competities;
-de schorsing van maximaal twee jaar:
* van het recht om deel te nemen aan en aanwezig te zijn bij een of meer competities
georganiseerd door of namens de vereniging;
* van het recht om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door of namens de
vereniging;
* in een of meerdere liga (vereniging) functies.
11.1.1. De beslissing specificeert telkens of het om een sanctie of een ordemaatregel
gaat. Een ordemaatregel is een maatregel die noodzakelijk of op zijn minst nuttig is voor
het goed functioneren van de vereniging, het soepel laten verlopen van zijn competities
of het beschermen van de fysieke en mentale gezondheid van zijn aangeslotenen. Ze
loopt niet vooruit op de grond van de zaak. In alle gevallen worden de betrokken partijen
uitgenodigd om hun mening kenbaar te maken -zij dienen dus te worden gehoord vooraleer het bestuursorgaan kan overgaan tot het uitspreken van een sanctie.
Deze uitnodiging is niet verplicht als het gaat om een voorstel van ordemaatregel en de
dringendheid of behoefte aan vertrouwelijkheid niet toestaan dat de partijen worden
gehoord.
11.1.2 Sancties en ordemaatregelen genomen door de vereniging tegen een van haar
aangesloten spelers of een van zijn clubs zijn van toepassing op alles wat onder de
bevoegdheid van de vereniging valt. Het verzoek moet door het betrokken lid worden
gericht aan het bestuursorgaan van de vereniging. De verlenging van de sanctie moet
door de volgende Algemene Vergadering worden bevestigd als het om een schorsing van
meer dan twee jaar gaat of de uitsluiting voor het leven. Sancties en ordemaatregelen
dienen aan de betrokken partijen, met redenen omkleed, te worden betekend binnen de
veertien dagen nadat ze werden opgelegd.
11.1.3. Elke klacht tegen een beslissing van het bestuursorgaan genomen in het kader
van dit artikel zal worden behandeld door de Commissie voor Geschillen in
overeenstemming met de regelgeving van de vereniging.
Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend overeenkomstig de procedure beschreven
in Hoofdstuk 7 van deze statuten, binnen de veertien dagen na betekening van de
betwiste beslissing aan de betrokken partijen.
Hoofdstuk 3: De Algemene Vergadering
Art. 12: samenstelling, bijeenroeping
De algemene vergadering is samengesteld uit de bestuursleden, alle effectieve leden van
de vereniging of hun vertegenwoordigers, en de ereleden.
Zij wordt jaarlijks bijeengeroepen voor de 30ste november, de datum van de algemene
vergadering wordt vastgelegd door het bestuursorgaan en vindt bij voorkeur plaats in de
maand september of de eerste week van oktober.

Een algemene vergadering wordt eveneens bijeengeroepen indien ten minste één vijfde
van de leden of indien ten minste drie bestuurders dit schriftelijk aanvragen bij de
voorzitter en de secretaris van de vereniging.
Dit is dan een buitengewone algemene vergadering.
Art. 13: wijze van bekendmaking
Tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering wordt de uitnodiging met de
vermelding van de dagorde per e-mail verzonden naar de leden.
Tenminste drie weken voor de buitengewone algemene vergadering wordt de uitnodiging
met de vermelding van de dagorde per e-mail verzonden naar de leden.
Art. 14: aanvulling agenda
Leden die een punt op de agenda wensen toe te voegen dienen dit uiterlijk 10 dagen
voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken op de maatschappelijke zetel van de
vereniging.
Art. 15: vertegenwoordiging
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
ander lid of toegetreden lid van de vereniging.
De gevolmachtigde kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elke aangesloten sportbeoefenaar bij een van de effectieve leden handelend buiten elk
mandaat of machtiging, heeft het recht de vergaderingen bij te wonen met raadgevende
stem, op voorwaarde dat hij voluit 18 jaar is.
Art. 16: stemverdeling
Aan elk lid of vertegenwoordiger van een lid wordt op de algemene vergadering 1 stem
per 10 sportbeoefenaars of breuk ervan die zij vertegenwoordigen, toegekend.
Art. 17: wijzigingen dagorde
Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van de verdeelde dagorde.tenzij
met aanvaarding van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 18: bevoegdheden
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de statutenwijziging;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichter(s);
4° de benoeming van ereleden, op voorstel van het bestuur;
5° de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichter(s);
6° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6.b. eventueel de goedkeuring van de begroting van het tweede boekjaar
hier op volgend;
7° de goedkeuring en de bekrachtiging van de wijziging van het intern
reglement;
8. de aanduiding van een of twee stemopnemers voor de algemene
vergadering;
9° de vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor het volgende boekjaar die
de effectieve leden dienen te betalen per schaaksportbeoefenaar die zij
vertegenwoordigen;
10° de ontbinding van de vereniging en de benoeming van de vereffenaars;
11° de uitsluiting van een lid;
12° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve
vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende
coöperatieve vennootschap met sociale onderneming, in een vennootschap met een
sociaal en belangeloos oogmerk;

13° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te
aanvaarden;
14° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
In geval van overmacht zal het bestuursorgaan handelen naar best vermogen, ten
dienste van de vereniging, en zijn beslissing ter ratificatie voorleggen aan de
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Art. 19: quorum en stemming
Tenzij anders bepaald door de wetgever of anders vermeld in de statuten is de
algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden is. De beslissingen worden genomen met een meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet beschouwd als stemmen
van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd, op het moment van de stemming.
Art. 19 bis: quorum en stemming wijziging statuten
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
De wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een
meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig
kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.
Art. 20: inzagerecht
De besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen,
al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een
mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken kunnen door de leden
geraadpleegd worden op de zetel van de vereniging.
Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum
en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen.
Deze kunnen niet worden verplaatst.
Kopieën voor derden worden ondertekend door twee leden van het bestuursorgaan.
Hoofdstuk 4: Het bestuursorgaan – Dagelijks bestuur
Art. 21: samenstelling en bevoegdheden
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders
telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
Alle bevoegdheden, die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de
algemene vergadering, worden toegekend aan het bestuursorgaan.
De door de Algemene Vergadering verkozen bestuursleden vormen samen het dagelijks
bestuur.
Art. 22: benoeming, functieverdeling
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering en zijn
te allen tijde door deze afzetbaar. De bestuurders worden benoemd voor een periode van

3 jaar, maar zijn opnieuw herkiesbaar. De omvang van de bevoegdheden voor elke
bestuurder wordt door het bestuursorgaan in gezamenlijk overleg vastgelegd met dien
verstande dat de voorzitter van het bestuursorgaan rechtstreeks door de algemene
vergadering wordt gekozen. Het bestuursorgaan kiest verder onder zijn leden ten minste
een secretaris en een penningmeester.
Art. 23:vertegenwoordiging
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vastgelegd bij de omschrijving van de omvang van
de bevoegdheden van de bestuurders oefenen deze hun mandaat uit als college en
worden beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij meerderheid van de stemmen
van de aanwezige bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 23 bis:
Ten opzichte van derden wordt de vereniging rechtsgeldig gebonden door de
gezamenlijke handtekening van de voorzitter enerzijds en de secretaris of één van de
andere bestuurders anderzijds, zonder dat deze hun macht hoeven te bewijzen.
Art. 23 ter:
Voor het uitvoeren van betalingen en het ontvangen van inkomsten kan de
penningmeester binnen het kader van de begroting autonoom handelen.
In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de penningmeester kan het
bestuursorgaan deze taak onder dezelfde voorwaarden toevertrouwen aan een andere
bestuurder totdat deze taak opnieuw kan uitgevoerd worden door de penningmeester.
Art. 23 quater:
De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn, elk voor zich, bevoegd om de
correspondentie gericht aan de maatschappelijke zetel in ontvangst te nemen.
Art. 24: bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Art. 25: kandidaatstelling
Kandidaat bestuurders, evenals bestuurders wiens mandaat zal eindigen en die zich
opnieuw kandidaat wensen te stellen, dienen uiterlijk 10 dagen voor de algemene
vergadering een schriftelijke kandidatuur in te dienen op de maatschappelijke zetel
van de vereniging. De kandidaturen worden vermeld op de uitnodiging voor de
algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de kandidatuur in een
geheime stemming. De kandidaat wordt verkozen indien deze meer dan de helft van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behaalt.
Art. 26: duur mandaat, vervanging
Tenzij uitdrukkelijk anders beslist door de algemene vergadering, wordt elke
bestuurder benoemd voor een beperkte duur die eindigt op het einde van de algemene
statutaire vergadering van het derde jaar volgend op het jaar van de benoeming.
Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende algemene
vergadering in zijn vervanging voorzien. In de tussentijd kan het bestuursorgaan in zijn
midden een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt of
indien het bestuur het wenselijk acht een nieuwe bestuurder coöpteren, zijn benoeming
zal door de eerstvolgende Algemene Vergadering. dienen te worden bevestigd.
Art. 27: ontslag
Het staat een bestuurder vrij om op elk moment zijn mandaat neer te leggen door dit
schriftelijk te melden op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Indien door de
ambtsbeëindiging van een bestuurder het aantal bestuurders kleiner wordt dan het

door de wet of statutair voorgeschreven minimum aantal zal het bestuursorgaan binnen
de 6 weken een algemene vergadering beleggen om een nieuwe bestuurder te
benoemen, art. 26 hiervoor kan evenwel in aanmerking worden genomen.
Een bestuurder die drie achtereenvolgende vergaderingen niet verontschuldigd afwezig is
wordt geacht ontslag te hebben gegeven.
Art. 28: afzetting
De afzetting van een bestuurder kan enkel door de algemene vergadering worden
uitgesproken indien dit punt deel uitmaakt van de agenda. De beslissing over de
afzetting van een bestuurder wordt genomen in een geheime stemming. De afzetting
gebeurt indien meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
het voorstel tot afzetting steunen.
Art. 29: bekendmaking
De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en hun ambtsbeëindiging wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank, en van een uittreksel daarvan, bestemd om in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad te worden opgenomen.
Hoofdstuk 5: De rekeningtoezichter(s)
Art. 30:
De algemene vergadering benoemt een of twee rekeningtoezichter(s) voor de duur
van het lopende boekjaar. Een rekeningtoezichter kan worden vergoed voor zijn
onkosten.
Hoofdstuk 6: De toegetreden leden
Art. 31: definitie
De vereniging telt toegetreden leden. Hiermee zijn bedoeld: de schaaksportbeoefenaars
die reglementair zijn aangesloten bij een effectief lid (schaakclub).
Art. 32: rechten
Toegetreden leden kunnen gebruik maken van de aangeboden faciliteiten van de
vereniging en deelnemen aan de activiteiten die voor hen worden ingericht door de
vereniging of door de overkoepelende organisaties.
Hoofdstuk 7: Andere organen
Art. 33
De vereniging beschikt over twee interne juridische organen: de Commissie voor
Geschillen en de Beroepscommissie. De voorzitter van de Geschillen- en
Beroepscommissie wordt door de voorzitter van de vereniging aangeduid uit alle bij de
vereniging aangesloten leden die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan van de
vereniging; het staat hem tevens vrij een “gespecialiseerd” lid aan te duiden (bv. een
jurist).
De Commissie voor Geschillen behandelt de klachten van de leden
(clubs/sportbeoefenaars) tegen beslissingen van (een lid/leden van) het
bestuursorgaan; en nog de geschillen tussen twee clubs onderling, tussen de clubs en de
sportbeoefenaars van de vereniging, tussen de sportbeoefenaars van de vereniging
onderling.
De Beroepscommissie behandelt in beroep de beslissingen van de Commissie voor
Geschillen.
De beslissingen van de Beroepscommissie zijn bindend: tegen die beslissingen is geen
verder intern beroep mogelijk.
Beide juridische commissies zijn onafhankelijke organen, ze passen in het bijzonder de

statuten van de Liga Oost-Vlaanderen VSF, de wetten, de decreten en reglementen van
de openbare overheden en de nationale en internationale overkoepelende
schaakorganisaties toe.
Art. 34
De leden van de vereniging en de sportbeoefenaars die zij vertegenwoordigen verbinden
er zich toe slechts in rechte op te treden tegen de vereniging dan na uitputting van de
hun ter beschikking staande interne rechtsmiddelen.
Art. 35: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS EIGEN AAN ZOWEL DE COMMISSIE GESCHILLEN
ALS DE BEROEPSCOMMISSIE (hierna telkens “de Commissie” genoemd)
a. De samenstelling, de bevoegdheid en de werking van de Commissie zijn vastgelegd
door deze statuten.
b. De Commissie behandelt de zaken die haar zijn voorgelegd en die gedekt zijn
overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend zoals bepaald door onderhavige
statuten. De vergaderingen van de Commissie zijn besloten.
c. De dienovereenkomstig aangeduide voorzitter van de Commissie kiest vier leden uit
zo mogelijk vier verschillende clubs aangesloten bij de vereniging die niet betrokken zijn
bij het hem (haar) voorgelegde geschil, als leden van de Commissie; i.e. drie vaste leden
met inbegrip van de voorzitter en twee plaatsvervangende leden.
d. De Commissie dient te vergaderen binnen de drie weken na de datum waarop het
verzoek tot behandeling van een geschil toegestuurd is aan de voorzitter van de
Commissie.
e. De leden van de Commissie worden voorafgaandelijk door de voorzitter van de
Commissie in bezit gesteld van het op dat ogenblik in zijn bezit zijnde dossier en/of
andere gegevens met betrekking tot het geschil.
f. Ten laatste één week voor de eerste vergadering van de Commissie dient de voorzitter
ervan de samenstelling van de Commissie schriftelijk mee te delen aan de voorzitter van
de vereniging en aan de betrokken partijen.
g. Minstens twee van de vier gekozen leden dienen, samen met de voorzitter van de
Commissie, op de vergadering van de Commissie aanwezig te zijn om het quorum te
bereiken en rechtsgeldig te kunnen besluiten.
De stemmen kunnen alleen door ter plaatse aanwezige leden uitgebracht worden. Geen
enkele voorafgaande stem kan voor de stemming in aanmerking komen. Een lid welke de
bijeenkomst voor het opnemen van de stemmen verlaat, kan geen voorafgaande stem of
volmacht hiertoe uitbrengen.
Wanneer het quorum van de vergadering van de Commissie na het verlaten van een
gekozen lid niet meer bereikt is, dient door de leden binnen zeven dagen een nieuwe
vergadering gehouden te worden, waarop de stemming kan geschieden.
De Commissie beslist bij gewone meerderheid; bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
h. Wanneer een lid van de Commissie deel uit maakt van een betrokken club , zal hij
(zij) worden vervangen door het lid dat al als vervanger is aangeduid door de voorzitter
van de Commissie. Als het geval zich voordoet wanneer de voorzitter van de Commissie
zou deel uitmaken van een betrokken club zal de voorzitter van de vereniging passende
maatregelen treffen om hieraan te verhelpen.

i. De verantwoordelijke bestuurder of zijn vervanger, evenals de betrokken partijen
zullen altijd uitgenodigd worden om gehoord te worden door de Commissie. Geen enkele
straf kan uitgesproken worden zonder dat de betrokken perso(o)n(en) en/of club
daadwerkelijk en tijdig werd uitgenodigd voor een verhoor. Elke betrokken persoon of
afgevaardigde van een club mag zich door een raadsman laten bijstaan.
i.1. Geen enkel minderjarig lid van een club, aangesloten bij de vereniging, kan gehoord
worden zonder dat ofwel zijn wettelijke vertegenwoordiger, ofwel een volwassen
gemandateerde aanwezig is.
Alle door het bestuursorgaan uitgesproken straffen dienen binnen de veertien dagen
gepubliceerd te worden hetzij:
- op de website van de vereniging;
- in een bestuurlijke mededeling welke gericht wordt aan de contactpersonen, bekend bij
de verantwoordelijke ledenadministratie.
j. Een waarborg, waarvan het bedrag elk jaar op voorhand wordt vastgelegd door de
Algemene Vergadering, is over te schrijven op de rekening van de vereniging. Deze
waarborg wordt slechts terugbetaald wanneer de klacht geheel of gedeeltelijk
ontvankelijk is.
k. Zodra zowel de klacht als de waarborg werden ontvangen zal de voorzitter of de
ondervoorzitter de zaak voorleggen aan de voorzitter van de Commissie.
l. De Commissie vergadert op initiatief van hetzij zijn voorzitter, hetzij de voorzitter van
de vereniging, hetzij van de ondervoorzitter, hetzij van de secretaris van de vereniging
wanneer de omstandigheden het vereisen.
m.De vergaderingen van de Commissie zijn besloten. De Commissie behandelt de zaken
die haar zijn voorgelegd met spoed. Als ze geen beslissing kan nemen dan zal ze de
secretaris verwittigen.
n. De Commissie dient een beslissing te nemen binnen de zes weken nadat ze de klacht
ontvangen heeft van de verantwoordelijke van de vereniging.
o. De voorzitter van de Commissie brengt binnen de vijf dagen na de vergadering de
partijen en de voorzitter van de vereniging op de hoogte van de door de Commissie
getroffen beslissingen.
p. De voorzitter van de Commissie zal aan de gewone Algemene Vergadering een verslag
voorleggen van de behandelde zaken.
Overgangsmaatregel: bij de eerste vergadering van de Commissie neemt het oudste lid
het voorzitterschap waar, waarna de aanwezige leden hun voorzitter kiezen.
Art. 36: DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN.
Elke klacht bij de Commissie voor Geschillen dient, binnen de 15 dagen volgend op het
zich voordoen van de betwiste zaak of de notificatie of de publicatie van de betwiste
beslissing, te worden ingediend bij de voorzitter van de vereniging, met afschrift voor de
ondervoorzitter en de secretaris van de vereniging en zal een duidelijke en gedetailleerde
weerlegging inhouden van die betwiste beslissing.
Elk beroep tegen de uitspraak van de Commissie schort de beslissing en de eventuele
sanctie van de Commissie op tot na de uitspraak in beroep.
Art. 37: DE BEROEPSCOMMISSIE.

Elke klacht bij de Beroepscommissie dient, binnen de 15 dagen volgend op de notificatie
of de publicatie van de betwiste beslissing van de Commissie Geschillen, te worden
ingediend bij de voorzitter van de vereniging, met afschrift voor de ondervoorzitter en de
secretaris van de vereniging en dient een duidelijke en gedetailleerde weerlegging in te
houden van die betwiste beslissing.
Hoofdstuk 8: Algemene bepalingen
Art. 38: jaarlijkse bijdrage
De effectieve leden betalen een jaarlijkse bijdrage die evenredig is met het aantal
toegetreden leden van het lid en afhankelijk is van de leeftijd en proportioneel met het
aantal van hun toegetreden leden. Het bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door de
algemene statutaire vergadering met een maximum van 100 euro per toegetreden lid.
De lidgelden (per leeftijdscategorie) worden elk jaar tijdens de jaarlijkse Statutaire
Algemene Vergadering (zie Hoofdstuk 3) vastgelegd en zijn geldig vanaf het boekjaar
volgend op deze vergadering. De verschuldigde bijdrage aan de Vlaamse
Schaakfederatie en de Oost-Vlaamse schaakliga dienen te worden gestort op de rekening
van de vereniging op hetzelfde moment. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan
aanleiding geven tot schorsing van het effectieve lid, waarbij al haar toegetreden leden
als niet meer aangesloten bij de overkoepelende organen worden beschouwd.
Art. 39: aansprakelijkheid – uiteindelijke begunstigden
Elk lid van het bestuur of dagelijks bestuur is tegenover de rechtspersoon gehouden
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. De aansprakelijkheid van
deze personen is geregeld door de Wet van Vennootschappen en verenigingen (WVV),
zie art. 2.56 aldaar.
De uiteindelijke begunstigden zijn elk lid van het bestuursorgaan of van het dagelijks
bestuur, voor zover zij door de Algemene Vergadering werden verkozen of aangeduid. De
lijst met de uiteindelijke begunstigden werd voor de eerste maal neergelegd op
15.08.2019.
Art. 40: begroting en rekeningen
Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus daar opvolgend.
Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op.
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt het bestuursorgaan
verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene
vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichter(s).
Art. 41: Intern Reglement
Voor de praktische toepassing van de statuten is het Intern Reglement verder van
toepassing. Dit reglement werd laatst aangepast op 23 september 2019.
Hoofdstuk 9: Ontbinding van de vereniging
Art. 42
Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de bijzondere algemene
vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken een aantal vereffenaars, bepaalt hun
bevoegdheden en beslist over de bestemming van het patrimonium en het actief van de
vereniging na aanzuivering van het passief. Bij voorkeur gaat dit naar een organisatie die
het schaken in het algemeen bevordert en in tweede orde naar een organisatie die het
school- of jeugdschaak bevordert, bedoelde organisaties dienen een belangeloos doel na
te streven.
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken indien
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid
van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Hoofdstuk 10: Eindbeschikking
Art. 43
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de Wet van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV van 23 maart mei 2019)
en het Intern Reglement, waarvan sprake in artikel 41 van deze statuten, van
toepassing, alsook de algemene wettelijke bepalingen.
*******************

