
REGLEMENT VAN SK BRASSCHAAT 

01-01-2008 

 

 

DE LEDEN 

 

Art. 1. Het reglement van SK Brasschaat  werd opgesteld overeenkomstig art. 5 § 1 der statuten van 

Schaakkring Brasschaat VZW.  Voor de leden hiervan bezit het dezelfde bindende kracht als de statuten zelf 

 

Art. 2. De leden gaan steeds in hoffelijkheid met elkaar om. 

 

Art. 3. Als een lid herhaaldelijk de in art. 1 en art. 2 vermelde principes verwaarloost of, zelfs door feiten 

vreemd aan de vereniging, aan de goede naam van de kring schade berokkent, kan het bestuur 

overeenkomstig art. 8 § 5 van de         statuten de procedure tot opschorting opstarten. De beslissing 

omtrent de uitsluiting van een lid berust bij de Algemene Vergadering. 

 

Art. 4.§1   De vereniging telt: - Effectieve leden 

  - Toegetreden leden 

  - Bijleden 

  - Ereleden 

  - Jeugdleden 

 - Effectieve leden. 

  Zij hebben SK Brasschaat VZW als hoofdkring, overeenkomstig artikel 2.3. van het huishoudelijk 

reglement van de Vlaamse Schaakfederatie (VSF), zijn ouder dan 16 jaar en zijn langer dan 12 

maanden toegetreden lid. Zij betalen de normale bijdrage, vastgesteld door het bestuur en zijn 

stemgerechtigd. 

 

- Toegetreden leden 

Zijn alle leden, die niet voldoen aan de voorwaarden van effectieve leden. 

  

 - Bijleden 

  Zijn toegetreden leden,die SK Brasschaat VZW  niet als hoofdkring hebben, maar zijn wel 

aangesloten bij de KBSB via een andere kring. Zij betalen een bijdrage die door het bestuur wordt 

vastgesteld. Zij zijn niet stemgerechtigd op de algemene vergadering en kunnen geen deel 

uitmaken van het bestuur. 

 

 - Ereleden. 

  De titel 'erelid' kan toegekend worden aan leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 

voor de kring. Een richtlijn hiervoor is 20 jaar lidmaatschap, met dubbele telling voor de jaren als 

bestuurslid of bijzondere verdienstelijke daden ten bate van de vereniging. Het bestuur beslist over 

het toekennen van de titel. Ereleden behouden hun titel levenslang. SK Brasschaat VZW betaalt 

hun lidmaatschapsbijdrage aan Liga, VSF en KBSB. Het zijn effectieve leden met stemrecht op de 

Algemene Vergadering. 

 

 - Jeugdleden 

  Zij zijn op 1 januari, volgend op de AV van september jonger dan 20 jaar. Zij zijn effectief of 

toegetreden lid, afhankelijk van hun leeftijd en de duur van hun lidmaatschap. Zij zijn al dan niet 

stemgerechtigd. Hun bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

§2  Overeenkomstig KB 19 januari 2005 geldt er een algemeen rookverbod in het ganse 

schoolgebouw. 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

 

Art. 5. Bij het neerleggen van een functie zorgt het betrokken bestuurslid ervoor dat zijn opvolger over alle 

gegevens en documentatie beschikt om zijn taak naar behoren te kunnen voortzetten. 

 



Art. 6. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn niet cumuleerbaar. De functie van 

voorzitter is niet cumuleerbaar met die van ondervoorzitter. 

 

VERGADERING VAN RAAD VAN BESTUUR (RVB)  

 

Art. 7. Het bestuur vergadert overeenkomstig art. 22, 23 en 24 van de statuten en dit minstens 4 maal per jaar. 

Volgens art. 7§2 richt de Raad van Bestuur een toelatingscommissie op en kan hij tevens een orgaan 

van dagelijks bestuur oprichten. De functieomschrijving van de verschillende leden van het dagelijks 

bestuur wordt in het reglement van SK Brasschaat vastgelegd door de RVB. 

 

Art. 8. Elk bestuurslid in persoon aanwezig heeft één stem. 

 

Art. 9. Een bestuurslid dat niet aanwezig kan zijn laat zich verontschuldigen en zorgt ervoor dat een ander 

bestuurslid zijn taak op de vergadering kan overnemen. 

 

Art. 10. Ieder lid heeft het recht een voorstel in te dienen dat op de bestuursvergadering dient besproken te 

worden. Een schriftelijke aanvraag, gericht aan de secretaris voor plaatsing op de eerstvolgende agenda is 

noodzakelijk. 

 

 

DAGELIJKS BESTUUR (DB) 

 

Art. 11   Het DB bestaat uit de leden van de RVB en een aantal effectieve leden, aangesteld door de RVB 

overeenkomstig art. 28 der statuten. Zij kunnen via gewone meerderheid per email of brief ontheven worden van 

hun taak.  

 

Art. 12      Het DB vergadert zo veel als nodig en zorgt voor een goede vlotte werking van de VZW. 

 

 

FUNCTIES EN TAAKBESCHRIJVING 

 

Art. 13. Voorzitter. 

De voornaamste taak van de voorzitter bestaat in het handhaven van de stipte naleving van de statuten en het 

reglement van SK Brasschaat. Hij zit de algemene vergadering en de bestuursvergadering voor. 

Hij draagt altijd en met aanwending van alle mogelijke middelen zorg voor de bloei van de kring. 

 

Art. 14. Ondervoorzitter. 

Hij neemt uitzonderlijk de taken van de voorzitter over wanneer deze niet kan aanwezig zijn op de 

vergaderingen, en tijdens periodes van onbeschikbaarheid (verlof, ziekte, enz...) of hiervoor van de voorzitter de 

opdracht krijgt. 

 

Art. 15. Secretaris. 

Hij behandelt de briefwisseling en staat in voor de ledenadministratie. Hij stelt de verslagen op van de bestuurs- 

en algemene vergadering en bezorgt een afschrift aan alle bestuursleden. 

 

Art. 16. Penningmeester. 

De penningmeester int alle bedragen. Hij is gelast met de betaling der uitgaven. Hij houdt een kasboek der 

inkomsten en uitgaven met de nodige bewijsstukken. 

 

Art. 17. Tornooileider (intern). 

Hij is verantwoordelijk voor de inrichting van de interne tornooien (clubkampioenschap-alternatief-blitz). Hij 

staat in voor deze administratie en de eloverwerking. 

 

Art. 18 Materiaalmeester 

Hij is verantwoordelijk voor alle schaakmateriaal (stukken - borden -klokken -schaakboeken) 

 

Art. 19 Jeugdverantwoordelijke 

Hij is verantwoordelijke voor de jeugdwerking binnen de club. 

 

Art. 20 Tornooileider Zilveren Toren 



Hij is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploegen, voor het goede verloop en het doorgeven van de 

nodige gegevens aan de Liga Antwerpen. 

 

Art. 21 Tornooileider Interclub 

Hij is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploegen, voor het goede verloop en het doorgeven van de 

nodige gegevens aan de KBSB. 

 

Art. 22 Webmaster 

Hij is verantwoordelijk voor de technische werking van de website van SK Brasschaat VZW en onderhoudt de 

contacten met de provider. 

 

REGLEMENTSWIJZIGINGEN 

 

Art. 23. Wijzigingen aan het reglement van SK Brasschaat kunnen aangebracht worden door de RVB bij 

gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

 

 


