Gecoördineerde statuten na de Algemene Vergadering van de VSF op 18 oktober 2014
Vlaamse Schaakfederatie
Ondernemingsnummer 417959043
Nieuwe statuten van de V.S.F. gestemd door de Algemene Vergadering van
24 september 2011

Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel en duur
Art. 1 De naam van de vereniging luidt “Vlaamse Schaakfederatie” afgekort “VSF”.
Art. 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de voorzitter van
de vereniging dat in België ligt, meer bepaald in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin
de zetel van de vereniging is gevestigd zijn bevoegd bij elke juridische procedure.
Art. 3 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd Transvaalstraat 28, 8793 SintEloois-Vijve en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
Art. 4 De Vlaamse Schaakfederatie heeft tot doel de schaaksport in het Nederlands taalgebied
evenals in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad 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
voor schakers, bestuurders, schaaktrainers, wedstrijdleiders. 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 Vlaamse schaakkampioenschappen, daarenboven worden
scholen (schoolgemeenschappen) en jeugdschaak in het algemeen bijzonder ondersteund in
hun werking en wordt een extra inspanning gedaan om het schaken te integreren in het
onderwijs om op die wijze bepaalde vaardigheden uit te breiden.
De vzw maakt geen deel uit van organisaties van politieke, godsdienstige of filosofische aard,
zij aanvaardt in haar werking de principes en de regels van de democratie en tevens de
rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden welke zij onderschrijft en uitdraagt.
Art. 5 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: De effectieve leden van de vereniging
Art. 6 De vereniging werd op 17 september 1977 door onderstaande stichters opgericht.
Adams Marcel, Ellebroecken 13, Mortsel
Coppens Johan, F. Van Torrestraat 37, Heist
Peleman Tony, Eikelstraat 38, Berchem
Van Acker Noel, Stoktmolenstraat 9, Tielt
Van Damme Paul, Breestraat 107, Dendermonde.
Van Den Berghe Roger, Beukenstraat 16 Evergem
Van Soom Herman, R. Verhulstlaan 40 Wommelgem
Verkouille Richard, Van Biesbroeckstraat 80, Gentbrugge
Wauters Guy, Rozenbroekstraat 51, St. Amandsberg
Art. 7 De vereniging telt minimaal drie effectieve leden, hierna “lid” of “leden” genoemd. De term “lid” of
“leden” is geen verzamelnaam voor alle soorten leden maar slaat enkel op de effectieve leden
van de vereniging
De vereniging bestaat uit volgende effectieve leden:

-regionale afdelingen, hierna liga's genoemd. Hun aantal en bevoegdheden worden door een
algemene vergadering vastgelegd en gebeurlijk gewijzigd. Bij het van kracht worden van de huidige
tekst zijn er vijf liga's:
Schaakliga Antwerpen vzw,
Schaakliga Limburg vzw,
Liga Oost-Vlaanderen VSF vzw,
Liga Vlaams Brabant,
WEST-VLAAMSE SCHAAKLIGA VZW;
-de leden van de raad van bestuur.
Het lidmaatschap van een vereniging is voorbehouden aan eenieder die in principe bekwaam is om
overeenkomsten af te sluiten. Dit betekent dus ook dat rechtspersonen kunnen toetreden als lid van de
vzw. Een feitelijke vereniging kan enkel lid zijn van de vzw bij persoonlijke vertegenwoordiging van één
of meer van haar leden die ten persoonlijken titel lid is (zijn) van de vzw. In dit geval zijn de Liga’s die
geen rechtsbekwaamheid bezitten lid in hoofde van hun voorzitter en zijn de bestuurders van betreffende
Liga samen met hem solidair en ondeelbaar verantwoordelijk voor de engagementen door deze genomen
voor zijn Liga.
Toegetreden leden zijn zowel alle schaakkringen aangesloten bij een liga als de leden van die kringen,
deze laatsten ook wel spelers genoemd.

Art. 8 Aansluiting van leden.
Kandidaat leden, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dienen hun kandidatuur tot hun
toetreding schriftelijk in te dienen op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
De raad van bestuur zal op basis van de ingediende aanvraag en beschikbare gegevens
beslissen over de toetreding. De raad van bestuur kan tussen twee algemene
vergaderingen maximaal drie nieuwe effectieve leden laten toetreden. De eerstvolgende
algemene vergadering dient de toelating te bevestigen.
Art. 8 Bis. Uittreding van leden.
Leden die wensen uit te treden dienen dit schriftelijk mede te delen op de maatschappelijke
zetel van de vereniging.
Art. 8 Ter. Uitsluiting van een lid.
De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken indien
dit punt deel uitmaakt van de agenda en met twee derde van de aanwezige leden of
vertegenwoordigde stemmen.
Art. 9 Leden die niet tijdig – dit is binnen de 30 dagen na ontvangst van de door de vereniging
regelmatig opgestelde factuur - hun lidmaatschapsbijdrage betalen worden geacht uit de
vereniging te treden.
Art. 10 Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten kan geen aanspraak maken op het
patrimonium van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Hoofdstuk 3: De algemene vergadering
Art. 11 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de maand september of oktober.
Een algemene vergadering wordt eveneens bijeengeroepen indien ten minste één vijfde van
de leden dit vragen. In dit geval gaat het om een Buitengewone Algemene Vergadering
(B.A.V.), alle in deze statuten opgenomen bepalingen zijn ook rechtsgeldig op deze B.A.V.
met dien verstande dat, om geldig te kunnen vergaderen, minstens de helft van de leden
dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Art. 12 Tenminste vier weken voor de algemene vergadering wordt de uitnodiging met de
vermelding van de voorlopige dagorde verzonden naar de leden. Tenminste 10 dagen voor
de vergadering wordt de definitieve dagorde met inbegrip van de verslagen van de

bestuurders, eventueel van het dagelijks bestuur evenals de adviezen van de raad van
bestuur en desgevallend het verslag van de commissarissen of rekeningtoezichters en de
verlies- en winstrekening naar de leden verzonden inclusief de agendapunten/
amendementen die zijn toegevoegd door de leden. De begroting wordt minstens vier weken
voor de vergadering naar de leden verzonden.
Art. 13 Leden die een punt op de agenda wensen te plaatsen dienen dit uiterlijk twee
weken voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter en de
secretaris van de vereniging.
Art.14 De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander
lid of toegetreden lid van de vereniging. De volmachtdrager kan evenwel slechts één ander lid
vertegenwoordigen. Daarenboven mag dit niet tot gevolg hebben dat één lid de meerderheid
zou bekomen op de algemene vergadering.
Art. 15 Aan elk lid wordt op de algemene vergadering 1 stem toegekend met dien verstande dat aan
de leden Liga’s 1 stem per 50 sportbeoefenaars of breuk ervan die zij vertegenwoordigen -bij
een Liga -wordt toegekend.
Art. 16 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1°de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van de toernooi- en
wedstrijdreglementen;
2°de benoeming en de afzetting van de bestuurders ;
3°de benoeming en de afzetting van de commissarissen of rekeningtoezichters belast
met de controle op de jaarboekhouding en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
4°de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen of rekeningtoezichters;
5°de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6°de ontbinding van de vereniging;
7°de uitsluiting van een lid;
8°de uitsluiting van een toegetreden lid;
9°de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
10° het bepalen van de door de leden te betalen lidmaatschapsbijdrage voor het volgend
boekjaar;
11°de aanduiding van twee stemopnemers voor de algemene vergadering.

De bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering kunnen niet
overgedragen worden aan een derde.
Art. 17 Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van de verdeelde dagorde,
tenzij met unanieme aanvaarding van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
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. Een wijziging kan alleen worden aangenomen
met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. W anneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het
doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden
aangenomen met een meerderheid van vier vijfde 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
alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het
derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede
vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden.
Art. 18 Op voorstel van een commissie ad hoc stelt de algemene vergadering een Huishoudelijk
Reglement op dat de werking van de vereniging toelicht.

Art. 19 De notulen van de algemene vergadering waarin haar beslissingen worden geacteerd, wordt
binnen de dertig dagen naar de leden verzonden.

Hoofdstuk 4: De raad van bestuur
Art. 20 De raad van bestuur bestaat uit minimaal drie personen. De raad van bestuur bestuurt de
vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden, die de wet of de
statuten niet uitdrukkelijk toekennen aan de algemene vergadering, worden toegekend aan
de raad van bestuur. De bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de raad van bestuur
kunnen niet overgedragen worden aan een derde.
Art. 21 De omvang van de bevoegdheden voor elke bestuurder wordt door de raad van bestuur in
gezamenlijk overleg vastgelegd met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur
rechtstreeks door de algemene vergadering wordt gekozen.
Art. 22 Tenzij uitdrukkelijk wordt vastgelegd bij de omschrijving van de omvang van de
bevoegdheden van de bestuurders oefenen deze hun mandaat uit als college. Het
mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Art. 23 De raad van bestuur kan rechtsgeldig beslissingen nemen indien meer dan de helft
der bestuurders aanwezig is.
Art. 24 De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Art. 25 Alle akten die de vereniging binden worden ondertekend door de voorzitter, of bij diens
ontstentenis door de ondervoorzitter, en een bestuurder. Bij delegatie vervangt de
ondervoorzitter de voorzitter bij diens afwezigheid, zo niet de secretaris.
Art. 26 Kandidaat bestuurders, evenals bestuurders wiens mandaat zal eindigen en zich opnieuw
kandidaat wensen te stellen, dienen uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering
een schriftelijke kandidatuur in te dienen bij de voorzitter en de secretaris 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. 27 Tenzij uitdrukkelijk anders beslist door de algemene vergadering wordt elke bestuurder
benoemd voor een beperkte duur die eindigt op het einde van de algemene vergadering van
het derde jaar volgend op het jaar van de benoeming.
Art. 28 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 de raad van bestuur binnen de zes
weken een algemene vergadering beleggen om een nieuwe bestuurder te benoemen.
Art. 29 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.

Hoofdstuk 5: Gemachtigde personen
Art. 30 Het staat de raad van bestuur vrij, met inachtneming van artikel 20, personen met een

specifieke machtiging te benoemen. Hiervoor zal de raad van bestuur op voorhand
volgende punten vastleggen:
1°een eenduidige omschrijving van de machtiging en de mate waarin deze
personen de vereniging kunnen vertegenwoordigen;
2°in voorkomend geval de daaraan verbonden taakomschrijving;
3°voor zover het gaat om meerdere personen, aangeven of deze alleen, gezamenlijk of als
college dienen te handelen;
4°de duur van de machtiging die niet meer dan drie jaar mag bedragen zonder een
expliciete herbevestiging door de raad van bestuur;
5°een procedure voor een vervroegde beëindiging van de machtiging.

Hoofdstuk 6: Het dagelijks bestuur
Art. 31 Het staat de raad van bestuur vrij personen voor het vormen van een dagelijks bestuur te
benoemen, met dien verstande dat de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan het
dagelijks bestuur niet kunnen overgedragen worden aan een derde.
Hiervoor zal de raad van bestuur minimaal volgende punten vastleggen:
1°een gedetailleerde taakomschrijving van de uit te voeren opdrachten;
2°een eenduidige omschrijving van de bevoegdheden en de mate waarin deze de
vereniging kunnen vertegenwoordigen;
3°voor zover het gaat om meerdere personen, aangeven of deze alleen, gezamenlijk of als
college dienen te handelen;
4°de duur van het mandaat die niet meer dan drie jaar mag bedragen zonder een
expliciete herbevestiging door de raad van bestuur;
5° een procedure voor een vervroegde beëindiging van het mandaat.

Hoofdstuk 7: De rekeningtoezichters
Art. 32 De algemene vergadering benoemt één of meer rekeningtoezichters voor de duur van het
lopende boekjaar. Bij ontstentenis van een voordracht zal de raad van bestuur kandidaten
voordragen.

Hoofdstuk 8: De toegetreden leden
Art. 33 Toegetreden leden zijn leden die geen stemrecht hebben op de algemene vergadering. Ze
zijn enkel aangesloten als “toegetreden” om te genieten van de activiteiten die de vereniging
organiseert.
De vereniging telt volgende toegetreden leden:
1°verenigingen die de lokale belangen van de sportbeoefenaars behartigen en zich op een
reglementaire wijze aansluiten bij de vereniging;
2°sportbeoefenaars die zich via een lokale vereniging op een reglementaire manier
aansluiten bij een vereniging.
Art. 34 Toetreding van een lokale vereniging
Een lokale vereniging die als toegetreden lid wenst deel uit te maken van de vereniging
dient zich op een reglementaire wijze aan te sluiten via een lid en te voldoen aan alle
administratieve procedures van de VSF.
Art. 34 B is. Uittreding van een lokale vereniging
Een lokale vereniging die wenst uit te treden uit de vereniging dient dit schriftelijk te melden
op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Elke lokale vereniging die bij het begin
van het boekjaar niet aan alle administratieve verplichtingen heeft voldaan of geen enkele
sportbeoefenaar heeft ingeschreven wordt geacht uit de vereniging te treden.
Art. 34 Ter. Uitsluiting van een lokale vereniging
De uitsluiting van een lokale vereniging kan enkel door de algemene vergadering worden

uitgesproken indien dit punt deel uitmaakt van de agenda. De beslissing over de
uitsluiting wordt genomen in een geheime stemming op basis van een gemotiveerd
advies dat door de aanvrager voor uitsluiting dient opgesteld te worden. De uitsluiting
gebeurt indien meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen het
voorstel tot uitsluiting steunen.
Art. 35 Toetreding van een sportbeoefenaar
Sportbeoefenaars die als toegetreden lid wensen deel uit te maken van de vereniging
dienen zich op een reglementaire wijze aan te sluiten bij een erkende lokale vereniging en
te voldoen aan alle administratieve verplichtingen van de VSF.
Art. 35 Bis. Uittreding van een sportbeoefenaar
Sportbeoefenaars die wensen uit te treden uit de vereniging dienen dit schriftelijk te
melden op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Sportbeoefenaars die niet tijdig
hun lidmaatschapsbijdrage betalen of bij het begin van het boekjaar niet voldoen aan alle
administratieve verplichtingen worden geacht ontslag te hebben gegeven.
Art. 35 Ter. Uitsluiting van een sportbeoefenaar
De uitsluiting van een sportbeoefenaar kan enkel door de algemene vergadering
worden uitgesproken indien dit punt deel uitmaakt van de agenda.
De beslissing over de uitsluiting wordt genomen in een geheime stemming op basis van
een gemotiveerd advies dat door de aanvrager voor uitsluiting dient opgesteld te
worden. De uitsluiting gebeurt indien meer dan de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen het voorstel tot uitsluiting steunen.
Art. 36 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 de overkoepelende organisaties.

Hoofdstuk 9: Algemeen
Art. 37 De effectieve leden betalen een jaarlijkse bijdrage die evenredig is met het aantal
toegetreden leden van het lid. Het bedrag wordt –overeenkomstig art. 16, 10° van deze
statuten - jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering met een maximum van 100
toegetreden leden leven de statuten
euro per aangesloten speler. Zowel effectieve als
en het huishoudelijk reglement van de vereniging na.
Art. 38 De vereniging is aansprakelijk voor de misgrepen die kunnen toegeschreven worden aan
haar bestuurders, hetzij personen of organen, waardoor haar wil wordt uitgeoefend. Door
de bestuurders wordt geen persoonlijke verbintenis aangegaan betreffende de
verbintenissen die de vereniging aangaan. De verantwoordelijkheid van de bestuurders is
beperkt tot het uitvoeren van de hen toevertrouwde taken volgens de zorgen van een goed
huisvader.
Art .39 De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om
de vereniging te vertegenwoordigen vermelden hun naam, hun voornamen, hun woonplaats,
hun geboortedatum en –plaats of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, hun
rechtsvorm, hun eventueel BTW-identificatienummer en/of ondernemingsnummer en het
adres van de zetel. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om
de vereniging te vertegenwoordigen vermelden bovendien de omvang van hun
bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel
als college.
Art. 40 Op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een
register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en
woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de
rechtsvorm, hun eventueel BTW-identificatienummer en/of ondernemingsnummer en het

adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding,
uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register
worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen,
alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van
bestuur 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 van
de vereniging.
Art. 41 Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van
verenigingen zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de
afkorting “v.z.w.”, en het adres van de zetel van de vereniging. Eenieder die in naam van
een vereniging meewerkt aan een in het eerste lid vermeld stuk waarop één van deze
vermeldingen niet is aangebracht kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of
voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft
aangegaan.
Art. 42 Elk jaar worden de rekeningen van het boekjaar per 31 augustus afgesloten. Ten laatste binnen
zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening
van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor
aan de algemene vergadering. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 september tot 31 augustus
daar op volgend.
Art. 43 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn, elk apart, bevoegd om in naam en voor
rekening van de vereniging alle briefwisseling gericht aan de maatschappelijke zetel van de
vereniging te ontvangen (aangetekende zendingen, telegrammen, pakjes, gerechtelijke
stukken, enz.).
Art.44 Voor het eventueel niet voorziene in deze statuten zal men zich richten naar de
toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 10: Ontbinding van de vereniging
Art. 45 Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die
de ontbinding heeft uitgesproken een aantal vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en
beslist over de aanwending van het patrimonium en de waarden 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.

Mechelen, vierentwintig september 2011

Gecoördineerde statuten na de Algemene Vergadering van de VSF op 18 oktober 2014
De ondervoorzitter,
Eddy De Gendt

