
Huishoudelijk reglement van U.C.S. De Rode Loper 

Contributie 
Artikel 1. 
Het lidmaatschap verplicht tot het bij vooruitbetaling voldoen van de door de vereniging 
vastgestelde contributie. Leden die niet op 1 oktober hun volledige jaarcontributie hebben 
voldaan, of een betaling in termijnen overeengekomen zijn met de penningmeester, worden 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van of in naam van de vereniging.  
In incidentele gevallen kan, indien dit naar de mening van het bestuur noodzakelijk is, een 
lagere contributie vastgesteld worden. 
De contributie bedraagt € 108,- per jaar. 

Bestuur 
Artikel 2. 
De eerste voorzitter wordt door de vereniging in functie gekozen. De overige bestuursleden 
verdelen onderling de functies. 
De 1e voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 
Een bestuursfunctie is onverenigbaar met een bestuursfunctie bij een andere 
schaakvereniging. 

Artikel 3. 
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt de helft van het bestuur af. De overige 
bestuursleden in het volgend jaar. 
Tussentijdse vacatures worden zo spoedig mogelijk aangevuld, waarbij het moment van 
aftreden gelijk is aan dat van zijn voorganger. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

Externe wedstrijden. 
Artikel 4. 
a. Het bestuur stelt de vertegenwoordigende teams samen voor de externe wedstrijden. Zij 

delegeert deze bevoegdheid aan de wedstrijdleider-extern. 
Het bestuur kan voorstellen de teams samen te stellen in afwijking van de ranglijst. 
De verantwoordelijkheid van het al dan niet meespelen in de externe competitie ligt 
alleen bij de speler, ook als dat in strijd is met het teambelang.  

b. Een lid van een team (daarbij inbegrepen invallers) dat een auto ter beschikking stelt voor 
het ver-voer naar en van een uitwedstrijd, heeft recht op een brandstofvergoeding 
conform het op dat moment geldende ANWB-advies. Voorwaarde is dat er buiten de 
chauffeur minstens één ander lid (invallers inbegrepen) in de auto meerijdt.  
Per achttal en per wedstrijd wordt voor maximaal twee auto’s een vergoeding uitgekeerd. 
(ALV 2009) 

Interne wedstrijden. 
Artikel 5. 
De organisatie van de interne wedstrijden staat onder leiding van de wedstrijdleider-intern. 
Leden die zich niet kunnen verenigen met een beslissing van de wedstrijd leider kunnen in 
beroep gaan bij het bestuur. 



Vergaderingen. 
Artikel 6. 
De club avonden worden in principe wekelijks gehouden.  
In de speelzaal geldt een algeheel rookverbod.  

Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden bij de aanvang van het nieuwe 
seizoen en wordt met gebed geopend en gesloten. Tijdens deze vergadering worden de 
verslagen van secretaris, penningmeester en de wedstrijd leiders behandeld. 

Voorstellen aan de vergadering, anders dan het kandideren voor een bestuursfunctie, kunnen 
schriftelijk of per e-mail ingediend worden tot 14 dagen voor de datum van de vergadering, 
zodat het voorstel in de stukken kan worden opgenomen. (BLV 2008) 
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