
Statuten 
KONINKLIJKE IEPERSE SCHAAKKRING 
 
Benaming, zetel, doel en lidmaatschap 
  
Artikel 1 
 
De Ypersche Schaakkring werd gesticht op 04 november 1925 als een feitelijke vereniging en 
werd tot Koninklijke maatschappij gepromoveerd op 21 oktober 1950 en draagt sedertdien de 
benaming “Koninklijke Ieperse Schaakkring”, afgekort KISK. 
 
Artikel 2 
 
Het embleem van de KISK draagt als devies “ Fortitudine et Prudentia” 
 
Artikel 3 
 
Het correspondentieadres van de KISK wordt steeds geplaatst op het adres van de secretaris. 
De speelzaal van de KISK is één van de lokalen ter beschikking gesteld door het Cultureel 
Centrum Ieper. 
 
Artikel 4 
 
De KISK heeft tot doel : het bevorderen van de denksport “schaken” in de breedst mogelijke zin 
van het woord. Zonder dat deze opsomming beperkend is, organiseert zij de volgende 
activiteiten : interne schaakcompetities, schaaklessen en neemt zij deel aan externe tornooien. 
De KISK kan evenwel alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen 
tot de verwezenlijking van haar doel. 
 
Artikel 5 
 
De KISK is via de schaakliga West-Vlaanderen verbonden met de Vlaamse Schaakfederatie.  
 
Artikel 6 
 
De volheid van het lidmaatschap van de KISK komt enkel toe aan de leden welke hun jaarlijks 
lidgeld betaald hebben. 
 
Artikel 7 
 
Het aantal wettelijke leden is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan drie. Indien het 
ledenaantal lager is dan drie, wordt de club automatisch ontbonden. Het bestuur beslist over de 
toelating van nieuwe leden. 
 
Artikel 8 
 
De ontslagneming van een lid kan te allen tijde geschieden, zelfs mondeling. Een lid dat zijn 
jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Uitsluiting van een lid dient te 
geschieden door een besluit van de Algemene Vergadering, dit met een ¾ meerderheid van de 
aanwezige stemmen. De uittredende en uitgesloten wettelijke leden moeten alle rekeningen 
met de KISK vereffenen, en mogen slechts een gebeurlijk krediet terugvorderen. 
 
 
 



Statutaire Algemene Vergadering 
 
Artikel 9 
 
De Statutaire Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden. Deze kunnen zich laten 
vertegenwoordigen door een ander lid, met dien verstande dat ieder lid slechts één volmacht 
mag beheren. 
 
Enkel leden welke ouder zijn dan 16 jaar (op de dag van de Algemene Vergadering) hebben 
stemrecht op de Algemene Vergadering. Leden jonger dan 16 jaar worden vertegenwoordigd 
door één van zijn of haar ouders, welke dan stemrecht heeft. In dit laatste geval mogen de 
betrokken ouders meer dan één volmacht beheren. 
 
Artikel 10 
 
De Statutaire Algemene Vergadering wordt door het bestuur bijeen geroepen telkens als het 
doel of het belang van de KISK zulks vereist. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden 
bijeen geroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de 
begrotingen van het volgende jaar, op een door het bestuur te bepalen datum. 
 
Alle leden worden via de gebruikelijke kanalen (brief / e-mail) veertien dagen op voorhand 
uitgenodigd op de Statutaire Algemene Vergadering. De oproeping bevat de agenda, die wordt 
vastgesteld door het bestuur, alsook een stembrief met de (op)nieuw te verkiezen bestuurders. 
Ten laatste veertien dagen hieraan voorafgaand worden de leden opgeroepen om zich 
kandidaat te stellen voor een bestuurdersmandaat. 
 
De Statutaire Algemene Vergadering kan op een geldige wijze een beslissing nemen over de 
punten die niet op de agenda vermeld zijn. Agendapunten kunnen echter enkel in het begin van 
de algemene vergadering worden toegevoegd mits akkoordverklaring van 2/3 van de 
aanwezige leden (of hun vertegenwoordigers). 
 
Een beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering met gewone meerderheid van de 
aanwezige leden (helft + 1) is vereist in de volgende gevallen : 

o Goedkeuring van de rekeningen en de begroting 
o Aanstellen en afzetten van de bestuurders 

Een beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering met 2/3 meerderheid van de 
aanwezige leden is vereist in de volgende gevallen : 

o Wijziging van de statuten (met uitzondering van wijziging doel vereniging of ontbinding 
van de vereniging) 

Een beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering met 4/5 meerderheid van de 
aanwezige leden is vereist in de volgende gevallen : 

o Wijziging doel van de vereniging 
o Ontbinding van de vereniging 

Andere, hiervoor niet vermelde, punten vereisen een beslissing met gewone meerderheid van 
de aanwezige leden. 
 
De besluiten van de Statutaire Algemene Vergadering worden via de gebruikelijke kanalen 
kenbaar gemaakt aan de leden. Ze worden gebundeld en bewaard op het adres van de 
secretaris : leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage 
en/of afschrift van de notulen te vragen. 
 
Artikel 11 
 
Een Algemene Vergadering kan samengeroepen worden, op vraag van 1/5 van de leden. 
 
 



Raad van Bestuur 
 
Artikel 12 
 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, kortweg het bestuur genoemd, van 
ten minste drie en maximum vijf bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de 
Statutaire Algemene Vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
 
De bestuurders wordt om de drie jaar herkozen. Het mandaat van de bestuurder eindigt ook 
door overlijden, ontslag of ontzetting door de Algemene Vergadering.  
 
Na verkiezing van de bestuurders komt het bestuur binnen de veertien dagen na datum 
Algemene Statutaire Vergadering bijeen om de mandaten te verdelen en het bestuur te 
installeren. 
 
Het bestuur leidt de zaken van de vereniging. Het is bevoegd voor alle handelingen, met 
uitzondering van deze die door de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn 
voorbehouden. Bepaalde taken kunnen gedelegeerd worden aan personen die geen bestuurder 
zijn, welke werken onder de supervisie van een bestuurder. 
 
Artikel 13 
 
Het bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter is gehouden het 
bestuur minstens 4 x per jaar samen te roepen. De vergadering wordt voorgezeten door de 
voorzitter. Indien deze afwezig is, wordt de volgende hiërarchie gerespecteerd : ondervoorzitter 
- de oudste aanwezige bestuurder. 
 
Om geldig te kunnen vergaderen dienen minstens de helft van de bestuurders aanwezig te zijn. 
Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders. 
 
Van elke vergadering van het bestuur worden notulen gemaakt, welke door elk lid te allen tijde 
kunnen ingezien worden. 
 
Bij 2/3 meerderheid van het bestuur kan beslist worden een vergadering besloten te houden 
wegens bescherming van de privacy. De notulen van deze besloten vergadering kunnen niet 
ingezien worden. 
 
Begrotingen-Rekeningen 
 
Artikel 14 
 
Het boekjaar van de KISK begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. 
 
Artikel 15 
 
Het bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de 
Algemene Vergadering. 
 
Ontbinding-Vereffening 
 
Artikel 16 
 
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de KISK, 
hebben geen recht op een aan deel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen 
uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden 



kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bedragen of gedane 
inbrengen. 
 
Artikel 17 
 
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging 
worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden 
uitgekeerd aan de leden. 
 
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de bestemming van het vermogen dient het 
materiaal gereserveerd te worden bij de Vlaamse Schaakfederatie voor de eventuele oprichting 
van een nieuwe schaakvereniging op het grondgebied van Ieper. De liquiditeiten zullen door de 
Vlaamse Schaakfederatie in een fonds beheerd worden in afwachting van de oprichting van een 
nieuwe schaakvereniging op het grondgebied van Ieper. De rente van de liquiditeiten zal 
jaarlijks aan een verdienstelijke Belgische schaker of schaakvereniging uitgereikt worden. 
 
Diverse bepalingen 
 
Artikel 18 
 
Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat wordt voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering. 
 
Artikel 19 
 
Lidmaatschap van de KISK sluit aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk reglement in. 
 
 
Goedgekeurd op de Algemene Statutaire Vergadering van 12.06.2009 door de aanwezige leden. 


