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Herziene STATUTEN van Schaakkring Oude God, goedgekeurd op de Statutaire 

Jaarvergadering van 6 september 1994 

 

1. Schaakkring Oude God wordt op 7 september 1965 opgericht als feitelijke vereniging. 

Het doel van de kring is het beoefenen van het schaakspel in al zijn vormen te propageren 

en te bevorderen, dit zowel bij eigen leden als bij niet-aangesloten personen. In de mate 

van het mogelijke zal de kring hiertoe zelf initiatieven nemen of activiteiten van anderen 

steunen. 

 

2. De kring staat buiten en boven elke politieke, wijsgerige of levensbeschouwelijke 

beweging. Behalve zijn verplichtingen tegenover de Koninklijke Belgische Schaakbond 

of onderafdelingen daarvan, zal hij geen verbintenissen aangaan met andere groeperingen 

of verenigingen. 

 

3. Bij de oprichting van de kring is het clublokaal gevestigd in het lokaal "Familia", nu 

"Cultureel Centrum Mark Liebrecht", Heilig Kruisstraat 16 in Mortsel, en de regelmatige 

clubdag is vastgesteld op dinsdag om 20 uur. 

 

4. Als het bestuur van de kring dit wenselijk acht, kan het clublokaal elders worden 

gevestigd, tenzij minstens de helft van de effectieve leden zich hiertegen in algemene 

vergadering verzet. Dezelfde bepalingen gelden voor het verschuiven van de regelmatige 

clubdag naar een andere dag in de week. 

 

5. Alle briefwisseling die bestemd is voor de kring wordt geldig gericht tot het officiële 

correspondentieadres of tot een van de bestuursleden. 

 

6. Als lid kan toetreden: iedereen die zich met de doelstellingen en de statuten van de 

kring akkoord verklaart, die de algemene normen van fatsoen en gastvrijheid eerbiedigt 

en die de onder 9 bedoelde bijdrage vereffent. 

 

7. Door hun toetreding verklaren de effectieve leden zich akkoord met hun aansluiting, 

via de kring, bij de Koninklijke Belgische Schaakbond en/of zijn onderafdelingen. 

 

8. De leden van andere, reeds bij de Koninklijke Belgische Schaakbond aangesloten 

kringen, mogen vrij kiezen welke club zij als hoofdkring nemen. 

 

9. De bijdrage van de effectieve leden wordt elk jaar, op voordracht van het bestuur, door 

de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 

 

10. Voor bepaalde categorieën (jeugdspelers, gepensioneerden (60+) en ereleden) wordt 

een verminderde bijdrage bepaald. 

 

11. 1. Naast de effectieve leden kunnen ook sympathisanten tot de kring toetreden. Zij 

betalen een bijdrage waarvan zij elk jaar vrij het bedrag bepalen. Dit geeft hen het recht 

om aan dezelfde voorwaarden als de effectieve leden deel te nemen aan alle extra 

organisaties van de kring, zoals simultaanseances, uitstappen tegen gunstprijs, feesten, 

enz. Zij mogen de algemene ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben geen stemrecht. 

 

11. 2. Ereleden worden, omwille van hun verdiensten voor de kring, door de algemene 

vergadering benoemd na voordracht bij het bestuur. Zij hebben het recht de algemene 

vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem. Zij mogen gratis deelnemen aan alle 

clubactiviteiten en zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsbijdrage, behalve 
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indien zij wensen deel te nemen aan officiële competities: in dit geval betalen zij de 

bijdrage die de club aan de nationale bond en/of zijn onderafdelingen verschuldigd is. 

 

12. Het maatschappelijk clubjaar loopt van 1 juli van elk jaar tot 30 juni hieropvolgend: 

het lidgeld is voor dezelfde periode geldig. De bijdrage aan de Koninklijke Belgische 

Schaakbond en/of zijn onderafdelingen geldt echter voor hun lopend maatschappelijk 

jaar. 

 

13. De leiding van de kring wordt waargenomen door een dagelijks bestuur‚ waarvan het 

aantal leden en hun functie worden bekrachtigd door de algemene vergadering. Deze 

bestuursleden moeten altijd de kring als hoofdclub hebben. 

 

14. Bij de oprichting van de kring bestaat het bestuur uit een voorzitter, een secretaris, een 

toernooileider, een penningmeester en een of meer raadsleden. 

 

15. Met uitzondering van wat bepaald is onder art. 19.7 worden de bestuursleden 

verkozen voor een termijn van twee jaar. Bij uitzondering zullen de eerst verkozen 

voorzitter en tornooileider hun functie slechts gedurende een jaar waarnemen. 

 

16. Tenzij in geval van formeel ontslag tegen het einde van de lopende ambtsperiode, 

wordt elk bestuurslid geacht zich opnieuw kandidaat te stellen voor herverkiezing in zijn 

functie(s). Indien een bestuurslid tijdens zijn ambtstermijn om welke reden dan ook 

ontslag neemt, wijst het bestuur een vervanger aan. Deze neemt de taken van de 

ontslagnemende op zich tot diens voorziene ambtsperiode eindigt. 

 

17. Een bestuurslid kan (maximaal) twee verschillende functies bekleden, maar het 

bestuur moet altijd minstens drie leden tellen. 

 

18. Het bestuur wordt ondersteund door een beroepscomité. Dat is een 

geschillencommissie die de interne toernooileider ondersteunt en die bij uitbreiding het 

dagelijks bestuur advies geeft. Het comité bestaat uit drie, op grond van hun ervaring en 

expertise door het bestuur aanwezen leden, aangevuld met de voorzitter van de club. De 

voorzitter uitgezonderd worden de leden van het beroepscomité uitgenodigd deel uit te 

maken van het dagelijks bestuur maar zij zijn daartoe niet verplicht. Zij zijn niet 

verkiesbaar of herkiesbaar en hun mandaat is niet aan een specifieke termijn gebonden. 

 

19. De taken van de verschillende bestuursleden zijn de volgende: 

 

1. de voorzitter: 

1.1 leidt de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen. Wanneer het 

bij openbare stemmingen tot staking van stemmen komt, is zijn stem beslissend; 

1.2 roept bestuursvergaderingen samen op door hem vast te stellen datums, 

telkens wanneer hij dit noodzakelijk vindt; 

1.3 is de eerstaangewezen persoon om bij officiële gelegenheden de kring te 

vertegenwoordigen en in zijn naam op te treden: hij kan zich daarbij laten 

vergezellen of vertegenwoordigen door een ander lid van de kring; 

1.4 stelt bij gebeurlijke meningsverschillen tussen spelers onderling of tussen 

spelers en bestuursleden alles in het werk om de partijen met elkaar te verzoenen 

en tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen. 

 

2. de secretaris: 
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2.1 maakt een verslag op van de bestuursvergaderingen en algemene 

ledenvergaderingen en bewaart het archief van de kring; 

2.2 nodigt alle leden uit om de algemene ledenvergaderingen bij te wonen, met 

opgave van de dagorde; 

2.3 voert de briefwisseling in naam van de kring en ondertekent ze alleen of, 

indien het clubbelang dit vereist, samen met de voorzitter; 

2.4 vervangt de voorzitter bij diens onbeschikbaarheid: wanneer hij een 

vergadering moet leiden, wordt zijn stem doorslaggevend bij staking van 

stemmen in een openbare stemming; 

2.5 staat in voor het doorgeven van de resultaten van de spelers, die in 

aanmerking komen voor de nationale of internationale klassering. 

 

3. de penningmeester: 

3.1 beheert het geldelijk bezit van de kring; 

3.2 int de bijdragen en andere inkomsten van de kring en betaalt de uitgaven; 

3.3 geeft na afloop van het maatschappelijk jaar rekenschap van zijn beheer, 

waarna hem hiervoor ontlasting wordt verleend. 

4. de toernooileider: 

4.1 legt elk jaar voor goedkeuring aan het bestuur de formule voor volgens de 

welke het clubkampioenschap zal worden betwist; 

4.2 waakt er over dat bij alle tornooipartijen, zowel in eigen kring als elders waar 

eigen leden meespelen, de wedstrijdreglementen geëerbiedigd worden; 

4.3 neemt bindende beslissingen bij betwistingen in verband met de spelregels, 

tenzij kan worden aangetoond dat een beslissing in strijd is met de geldende 

clubreglementen; 

4.4 beslist over de aanduiding en de opstelling van de spelers bij 

interclubontmoetingen en houdt hierbij steeds rekening met het clubbelang: 

 

5. de adjunct-toernooileider (optioneel): 

5.1 staat de tornooileider bij bij het vervullen van zijn verschillende taken, die zij 

in onderling overleg onder elkaar kunnen verdelen. 

 

6. de jeugdleider: 

6.1 coördineert alle activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn aan jeugdleden 

van de kring en dit zowel in eigen midden als er buiten. Waar nodig, is hij de 

aangewezen contactpersoon tussen jeugdspelers en bestuur. 

 

7. de afgevaardigde(n) van het beroepscomité: 

7.1 geeft/geven advies aan het bestuur over alle zaken die het clubleven 

aanbelangen en in het bijzonder over geschillen die door de interne toernooileider 

niet kunnen worden opgelost. 

 

20. Elk jaar vindt in de loop van de maand juni een algemene jaarvergadering plaats, bij 

voorkeur op de tweede dinsdag van die maand. 

 

21. Op deze vergadering zullen de verschillende bestuursleden verslag uitbrengen over 

hun respectievelijke activiteiten van het afgelopen jaar en hun vooruitzichten 

bekendmaken voor het nieuwe jaar. 
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22. Tijdens de algemene vergadering, bij bespreking van de financiën van de club, brengt 

financieel commissaris verslag uit over de boekhouding van het voorbije seizoen. Deze 

commissaris is geen lid van een andere schaakkring en maakt geen deel uit van het 

bestuur. Hij of zij controleert de boekhouding met het oog op décharge tijdens de 

algemene vergadering. Het commissariaat kan nooit twee opeenvolgende seizoenen 

worden waargenomen. De commissaris wordt tijdens de algemene vergadering door het 

bestuur voorgedragen en in zijn functie bevestigd door diezelfde algemene vergadering. 

 

23. Nog tijdens de algemene vergadering wordt overgegaan tot gedeeltelijke 

bestuursverkiezing. Kandidaatstelling voor deze verkiezing gebeurt ofwel persoonlijk 

door de kandidaten zelf, ofwel door een lid dat de kandidatuur van een andere lid wenst 

voor te vragen. Kandidaturen worden uiterlijk een week voor de algemene vergadering 

opgegeven bij de voorzitter of bij een ander bestuurslid. 

 

24. Bijzondere algemene ledenvergaderingen kunnen enkel worden georganiseerd 

wanneer de voorzitter of de meerderheid van het bestuur dit nodig achten. 

 

25. Behalve in de gevallen waarin de statuten er anders over beschikken en bij gebrek aan 

gewone consensus, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 

stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, tenzij bij een geheime stemming 

waar staking van stemmen betekent dat het voorstel verworpen is. 

 

26. Bestuursvergaderingen vinden plaats wanneer de voorzitter of de helft van het bestuur 

dit nodig achten. 

 

27. Tot de ontbinding van de kring of zijn samensmelting met een andere kan worden 

beslist door twee derden van de aanwezige leden op de algemene vergadering. Dit punt 

moet dan wel voorkomen op de dagorde van de vergadering en de twee derden moeten 

minstens de helft van alle stemgerechtigde leden van de kring vertegenwoordigen. 

 

28. Wanneer het aantal leden in de loop van een heel jaar tot vijf of minder daalt, kunnen 

de overgebleven leden automatisch overgaan tot ontbinding van de kring. 

 

29. Bij ontbinding van de kring wordt, na vereffening van alle schulden, alle materiaal dat 

eigendom was van de kring, ter beschikking gesteld van de Vlaamse Schaakfederatie. 

Alle geldelijke middelen worden geschonken aan een goed doel. Over het lot van trofeeën 

zal door de overgebleven bestuursleden worden beslist. 

 

Aldus vastgesteld tijdens de stichtingsvergadering op 7 september 1965 door de verder 

genoemde leden-stichters, en gewijzigd door de algemene ledenvergaderingen van 3 

september 1985, 1 september 1987, 7 september 1993 en 6 september 1994. 

 

 

Tot bestuursleden werden tijdens de stichtingsvergadering verkozen: 

 

voorzitter: M.Adams, Ellebroecken 13, Mortsel 

secretaris: N.Jordens, Greinstraat 46, Antwerpen 

penningmeester: A.Stryckers, Ernest Staesstraat15, Edegem 

tornooileider: K.Van Nuffel, J.F.Willemsstraat 29, Boechout 

raadslid: G.Heynen, Boereweg 5, Terhagen 
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Leden-stichters: 

 

de heren Adams H., Adams M., Bogaerts G., Breesch J., Cabus C., Cox F., De Leeuw G., 

Deweer, Dutremez E., Elzen R., Feys J., Fornoville N., Hanssen P., Heynen G., 

Opdebeeck R., Peersman F., Pelegrin R., Roels, Rooze J., Rutten P., Stryckers A., 

Vandecasteele C., Van Heurck, Van Nuffel., Verbruggen J., Vervloet R., Weltjes L., de 

heer en mevrouw Jordens N., Van Lier, Verschueren 

 


