
 
 

 
 



 Heden, de achtentwintigste oktober - - - - - - - - - - - - - - - 
negentienhonderd drieëntachtig, - - - - - - - - - - - - - - - - - 
verschenen voor mij, JOANNES WILHELMUS JOSEPHUS 
SMOLDERS, notaris ter standplaats Oosterhout: 
de Heer Pieter Herman van der Schee, chemicus, wonende te 
Oosterhout, Teilingen 10, geboren te ’s-Gravenhage op zeven juli 
negentienhonderd tweeëndertig,  
volgens zijn verklaring ten deze handelende in zijn hoedanigheid 
van voorzitter der te Oosterhout gevestigde vereniging genaamd: 
“SCHAAKCLUB D4” en tevens als gevolmachtigde van: 
al zijn mede-bestuursleden van deze vereniging, te weten: 
a. de Heer Cornelis Petrus Samwel, zonder beroep, wonende te 
Oosterhout, Beethovenlaan 5, geboren te Monster op tien mei 
negentienhonderd zeventien, vice-voorzitter; 
b. de Heer Johan Christoffel Kriens, marktonderzoeker, wonende 
te Oosterhout, Lange Voren 5, geboren te Dordrecht op dertien 
april negentienhonderd negenentwintig, secretaris; 
c. de Heer Albert Hendrik Zwemstra, bedrijfsleider, wonende te 
Oosterhout, Wijnruit 2, geboren te Bandung (Indonesië) op dertig 
maart negentienhonderd negenentwintig, penningmeester; 
d. de Heer Matheus Adrianus Avontuur, chemicus, wonende te 
Oosterhout, Vrijheidstraat 37, geboren te Geertruidenberg op 
achttien februari negentienhonderd eenenveertig; 
e. de Heer Rudolphus Johannes Maria Gemma Goverde, 
commercieel verkoper, wonende te Oosterhout, De Burcht 38, 
geboren te Oosterhout op achttien oktober negentienhonderd 
vierenvijftig; 
f. de Heer Johan Goud, kantoorbediende, wonende te Dorst, 
gemeente Oosterhout, Mispelstraat 7, geboren te ’s-Gravenhage op 
negentien december negentienhonderd vierendertig, 
en als zodanig - tezamen vormende het voltallig bestuur - die 
vereniging ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende; 
van voormelde lastgevingen blijkt uit een onderhandse akte van 
volmacht, welke - na vooraf overeenkomstig de bepalingen der 
Wet te zijn voor echt erkend - aan deze akte is gehecht. 
De comparant - handelend als gemeld - verklaarde: 
dat In de algemene vergadering van voormelde vereniging, gehou- 



 den op een juni negentienhonderd negenenzeventig, besloten werd 
de statuten der vereniging op te stellen, overeenkomstig een 
desbetreffend ontwerp, blijkende hiervan uit een aan deze akte 
gehecht uittreksel uit de notulen van die vergadering; 
en dat hij mitsdien de statuten der voormelde vereniging conform 
gemeld besluit bij deze vaststelt als volgt: 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: “SCHAAKCLUB D4” en is 
gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant). 
De vereniging Is opgericht op tien januari negentienhonderd 
vijfentwintig te Oosterhout (Noord-Brabant). 

DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 2 
l. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaak-
sport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 
leden; 
b. aansluiting bij de Noord-Brabantse schaakbond; 
c. deelneming aan de competitie van de Noord-Brabantse Schaak-
bond; 
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen 
van wedstrijden; 
e. het houden van een interne competitie; 
f. het uitgeven van een verenigingsorgaan; 
g. het maken van propaganda voor de schaaksport; 
h. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. 

VERENIGINGSJAAR 
Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van een augustus tot en met eenendertig 
juli. 

LEDEN 
Artikel 4• 
Leden van de vereniging zijn: 
a. seniorleden, twintig jaar en ouder; 



 b. jeugdleden, zestien tot en met negentien jaar; 
c. aspirantleden, tot en met vijftien jaar. 
Ter bepaling van de leeftijd geldt dit op .eenendertig augustus van 
het lopende verenigingsjaar. 
Artikel 5 
Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk 
hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid 
of lid van verdienste worden benoemd. 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en 
toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open 
bij de algemene vergadering. 

BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
l. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. opzegging door of namens het lid; 
c. opzegging namens de vereniging; 
d. ontzetting; 
2. Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap 
van verdienste is lid 1 van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

BESTUUR 
Artikel 8 
l. De vergadering wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit 
een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste 
drie leden. 
2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de 
vereniging. Een bestuurslid kan niet in dienstverband tot de 
vereniging staan. 
3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering 
gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in 
functie gekozen; de overige bestuursleden verdelen onderling hun 
taken. 
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden voor drie 



 jaar gekozen. Zij kunnen niet gelijktijdig aftreden. Zij treden af 
volgens een door het bestuur te maken rooster en zijn terstond 
herkiesbaar. 
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel 
b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden; 
c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. 
6. In een tussentijds ontstane vakature wordt zo mogelijk binnen 
zes weken voorzien. De gekozene treedt in functie op de dag na 
zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger 
zou zijn afgetreden. 
Artikel 9. 
1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, 
secretaris en penningmeester. 
2. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en 
buiten rechte en is belast met de uitvoering van alle 
bestuursbesluiten, tenzij bij bestuursbesluit andere bestuursleden 
met de uitvoering worden belast. 
3. Alle stukken die uitgaan van de vereniging worden ondertekend 
door de voorzitter en secretaris. Financiële stukken worden 
ondertekend door de voorzitter en penningmeester. 
4. De penningmeester zal zelfstandig voor de ontvangst van gelden 
van de vereniging kwijtingen kunnen verlenen. 
5. Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van 
registergoederen, alsmede voor het aangaan van geldleningen, 
behoeft het bestuur voorafgaande toestemming van de algemene 
vergadering. 

COMMISSIES 
Artikel 10 
De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies 
benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taak 
behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde 
bevoegdheden worden toegekend. 
In elk geval kent de vereniging een commissie bedoeld in artikel 
48 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de 
algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van 
tenminste 



 drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen 
uit. 

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 11 
1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. 
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur 
en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch 
tenminste eenmaal per jaar. 
3. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen 
onderwerpen, van tenminste een/tiende gedeelte der leden, is het 
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
4. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste 
drie weken tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden, 
bestuursleden, ereleden en leden van verdienste, die allen toegang 
tot de algemene vergadering hebben. 
5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 
van de vereniging of diens plaatsvervanger. 
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze 
en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en 
ondertekend. 
7. De jaarvergadering wordt voor eenendertig juli gehouden. In de 
jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur 
met het verslag bedoeld in artikel 10 van de statuten. 
8. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging toe alle 
bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen. 

HET STEMMEN 
Artikel 12 
1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de senior- en 
jeugdleden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen. 
2. Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te 



 wijzen ander lid. In dat geval dient op de vergadering aan de 
secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd. 

BESLUITEN 
Artikel 13 
1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders 
bepalen. De wijze van stemmen wordt bij Reglement geregeld. 
2. Besluiten: 
a. tot wijziging van deze statuten; 
b. tot ontbinding van de vereniging; 
kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering 
waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden 
tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde 
van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het 
desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is 
opgenomen. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 14 
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies; 
b. bijdragen van donateurs; 
c. subsidies en bijdragen; 
d. schenkingen, legaten en andere baten. 
2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van in 
komsten en uitgaven van de vereniging voor het volgende 
verenigingsjaar en de te heffen contributies vast. De leden zijn 
gehouden tot het betalen daarvan. 

REGLEMENTEN 
Artikel 15 
1. Het Huishoudelijk Reglement bevat regelen omtrent de 
toepassing en de uitvoering van deze statuten. Deze bepalingen 
mogen niet in strijd zijn met deze statuten. 
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. 
3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van 
de vereniging nadere regelen vaststellen. 



  ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 16. 
In gevallen waarin deze statuten en het Huishoudelijk Reglement 
niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar 
beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter 
onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de 
eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te 
leggen. 

LIQUIDATIE 
Artikel 17. 
1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot 
liquidatie te zijn. Tenzij anders bepaald, geschiedt de liquidatie 
door het bestuur. 
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van 
een liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven. 
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 23 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Oosterhout op de 
datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze 
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan 
geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant 
en mij, notaris, ondertekend. 
(Get.) P.v.d.schee; J.Smolders nots. 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
OOSTERHOUT, 28 oktober 1983. 
 

 


