
STATUTEN 

Utrechts Christelijke Schaakvereniging “De Rode Loper” 
(Vastgesteld op 29 april 1986) 

Naam en Zetel 

Artikel 1. 

1 De vereniging draagt de naam: Utrechts Christelijke Schaakvereniging “De Rode Loper”. 

2 Zij is gevestigd in Utrecht. 

 

Duur 

Artikel 2. 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Doel en Grondslag 

Artikel 3. 

Het doel van de vereniging is: personen de gelegenheid te geven het schaakspel te beoefenen 

en dit te bevorderen. 

De vereniging aanvaardt de Bijbel als haar grondslag. 

Middelen 

Artikel 4. 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het regelmatig houden van club avonden, waarop het schaakspel wordt beoefend; 

b. het organiseren van schaakwedstrijden; 

c. het organiseren van activiteiten, die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de 

vereniging. 

Inschrijving openbare registers 

Artikel 5. 

Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden, die bevoegd zijn 

de vereniging te vertegenwoordigen te doen inschrijven in een openbaar register bij de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging is gevestigd. 

Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur worden ingeschreven. 

Leden 

Artikel 6. 

3 De vereniging bestaat uit: 

a leden; 

b ereleden; 

c begunstigers. 

4 Het bestuur beslist over de toelating van een lid. 

5 Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 

besluiten. 



6 Leden kunnen slechts natuurlijke personen zijn. 

7 Ereleden zijn personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met tenminste 

twee/derde der uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. 

8 Begunstigers zijn personen, die de vereniging met een door het bestuur vast te stellen 

jaarlijkse bijdrage steunen. 

9 Ereleden en begunstigers hebben niet de rechten en verplichtingen die de wet en deze 

statuten aan de leden toekennen. 

 

Artikel 7. 

1 Het lidmaatschap eindigt: 

a door de dood van het lid; 

b door opzegging namens de vereniging; 

c door ontzetting; 

d door opzegging door het lid. 

2 Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te 

voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld als ook wanneer redelijkerwijs van 

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3 Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt. 

4 Het lid kan binnen een maand, na ontvangst van de mededeling tegen opzegging of 

ontzetting vanwege de vereniging, bij de algemene vergadering in beroep gaan. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

5 Bij beëindiging van het lidmaatschap, anders dan opzegging door het lid, blijft de 

contributie tot het einde van de maand, waarin het lidmaatschap beëindigd wordt, 

verschuldigd. 

6 Opzegging door het lid van zijn lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het 

einde van de maand volgende op de maand, waarin de opzegging plaatsvindt. De 

contributie blijft in dit geval tot eerstgenoemd tijdstip verschuldigd. 

Inkomsten 

Artikel 8. 

1 De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties, subsidies, 

legaten en andere verkrijgingen. 

2 De contributie, die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is, wordt vastgesteld door de 

algemene vergadering. 

 

Bestuur 

Artikel 9. 

1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf personen. 

2 De bestuursleden worden uit de algemene vergadering uit de leden benoemd. De 

algemene vergadering kan ieder door haar benoemd bestuurslid ook weer ontslaan. 

3 Het bestuur is slechts met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het 

sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 

tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 



Vertegenwoordiging 

Artikel 10. 

De vereniging kan in en buiten rechte slechts vertegenwoordigd worden door drie of meer 

gezamenlijk handelende bestuursleden. 

Algemene vergadering 

Artikel 11. 

1 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, 

doch ten minste eenmaal per jaar. 

2 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het 

bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van 

niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, 

waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of in een advertentie in een ter 

plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. 

3 De oproeping tot een algemene vergadering door het bestuur geschiedt bij 

oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden en van de ereleden. 

De oproepingsbrieven vermelden plaats, datum en agenda der vergadering. 

4 De oproeping geschiedt niet later dan vijf dagen voor die van de vergadering. 

 

Artikel 12. 

1 Alle leden, die niet geschorst zijn, alsmede alle ereleden, hebben toegang tot de algemene 

vergadering. 

2 Ieder lid heeft een stem; een erelid heeft een adviserende stem. 

3 Ieder lid kan een ander lid ter vergadering vertegenwoordigen, mits deze bevoegdheid 

blijkt uit een schriftelijke machtiging. 

4 De voorzitter en secretaris van het bestuur treden als zodanig op bij de algemene 

vergadering. 

5 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

6 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

7 Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die tezamen het 

hoogste stemmen-aantal hadden. In geval bij stemming over twee personen de stemmen 

staken, beslist het lot wie van hen beiden is benoemd. 

8 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is 

het verworpen. 

9 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij het bestuur een schriftelijke stemming 

gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke 

stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

10 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

11 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van 

de algemene vergadering. 

12 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan 

de orde komende onderwerpen, daaronder medebegrepen een voorstel tot 



statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze 

niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het 

oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet 

in acht genomen. 

 

Boekjaar, Jaarstukken en kascommissie 

Artikel 13. 

1 Het boekjaar van de vereniging loopt van een augustus tot en met een en dertig juli 

daaropvolgend. 

2 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 

jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 

verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en de verantwoording in rechte van 

het bestuur vorderen. 

3 De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die 

geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en verantwoording van het 

bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene 

vergadering. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 14. 

1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht, dan door besluit, 

genomen met twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen van de algemene 

vergadering, tot welke vergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 

van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige 

vergadering bedraagt ten minste veertien dagen. 

2 Van het voorstel tot statutenwijziging moet ten minste vijf dagen voor de vergadering een 

afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop 

de vergadering wordt gehouden. 

3 De statutenwijziging treedt niet in werking dan, nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Een afschrift van de akte moet in de openbare registers van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven worden gedeponeerd. 

 

Ontbinding 

Artikel 15. 

1 De vereniging wordt ontbonden: 

a door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; 

het bepaalde in artikel 14 lid 1 is van overeenkomstige toepassing; 

b door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing 

van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

c door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 

d door het geheel ontbreken van leden;  

Van de ontbinding moet inschrijving worden gedaan in het openbare register van de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven. 



Huishoudelijk reglement 

Artikel 16. 

De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement op te stellen, waarin nadere 

regels worden vastgelegd over alle onderwerpen de vereniging betreffende, die zij wenselijk 

acht. 

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 

Slotbepaling 

Artikel 17. 

1 In alle gevallen, waarin niet door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement is 

voorzien, beslist de algemene vergadering. 

2 De bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vastgesteld bij Wet van 

twaalf mei negentienhonderd zestig (Staatsblad 205) en ingevoerd bij de Wetten van acht 

april negentienhonderd zes en zeventig (Staatsblad 228 en 229), zijn voor de vereniging 

volledig van toepassing. 


	STATUTEN Utrechts Christelijke Schaakvereniging “De Rode Loper” (Vastgesteld op 29 april 1986)
	Naam en Zetel
	Artikel 1.

	Duur
	Artikel 2.

	Doel en Grondslag
	Artikel 3.

	Middelen
	Artikel 4.

	Inschrijving openbare registers
	Artikel 5.

	Leden
	Artikel 6.
	Artikel 7.

	Inkomsten
	Artikel 8.

	Bestuur
	Artikel 9.

	Vertegenwoordiging
	Artikel 10.

	Algemene vergadering
	Artikel 11.
	Artikel 12.

	Boekjaar, Jaarstukken en kascommissie
	Artikel 13.

	Statutenwijziging
	Artikel 14.

	Ontbinding
	Artikel 15.

	Huishoudelijk reglement
	Artikel 16.

	Slotbepaling
	Artikel 17.



