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Regeling Contributieheffing
Lidmaatschap
1.
Een lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar. Het
lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien een lid niet voor 1 oktober is
afgemeld bij de KNSB, dan wordt hij/zij geacht lid te zijn voor een hele nieuwe periode van een
jaar.
2.
Voor leden die gedurende het seizoen lid worden is naar rato contributie verschuldigd. De
berekening gebeurt op kwartaalbasis. Voor leden die gedurende het jaar opzeggen geldt dat tot
en met de eerstvolgende 30 september contributie verschuldigd is. Nieuwe leden worden vanaf
de eerstvolgende peildatum in de telling meegenomen. Leden die binnen drie maanden na
afmelding weer op de ledenlijst van dezelfde schaakvereniging voorkomen, worden geacht
onafgebroken lid van die schaakvereniging te zijn geweest.
3.
De bonden dienen mede met het oog op de vaststelling van de verschuldigde contributie de in
een kalendermaand plaats vindende mutaties in hun ledenbestand tijdig aan de KNSB op te
geven, waarbij elke opgave zal worden gedaan overeenkomstig de daarvoor door of namens
het bestuur gegeven administratieve voorschriften. Verenigingen dienen tijdig de in hun
ledenbestand plaats vindende mutaties in hun ledenbestand tijdig op te geven aan de regionale
bond overeenkomstig de genoemde administratieve voorschriften.
Contributie
4.
De contributienota's worden verzonden per de eerste dag van het kalenderkwartaal waarop de
nota betrekking heeft.
5.
Als grondslag voor de berekening van de kwartaalnota's van het eerste kwartaal
gelden de ledentallen van de desbetreffende bonden zoals die ledentallen blijken
uit de administratie van de KNSB op 1 januari (0.00 uur) van het betreffende jaar,
overeenkomstig de door de bonden aan de KNSB gedane opgaven.
Als grondslag voor de berekening van de kwartaalnota's van het tweede kwartaal gelden de
ledentallen van de desbetreffende bonden zoals die ledentallen blijken uit de administratie van
de KNSB op 1 april (0.00 uur) van het betreffende jaar, overeenkomstig de door de bonden aan
de KNSB gedane opgaven.
Als grondslag voor de berekening van de kwartaalnota's van het derde kwartaal
gelden de ledentallen van de desbetreffende bonden zoals die ledentallen blijken
uit de administratie van de KNSB op 1 juli (0.00 uur) van het betreffende jaar, overeenkomstig
de door de bonden aan de KNSB gedane opgaven.
Als grondslag voor de berekening van de kwartaalnota's van het vierde kwartaal
gelden de ledentallen van de desbetreffende bonden zoals die ledentallen blijken
uit de administratie van de KNSB op 1 oktober (0.00 uur) van het betreffende jaar,
overeenkomstig de door de bonden aan de KNSB gedane opgaven.
6.
De contributienota's dienen voldaan te worden voor de 15e van de maand, volgend op die
waarin de nota's verzonden zijn overeenkomstig het gestelde in artikel 4. Bij te late betaling
wordt over het per saldo verschuldigde bedrag 1% rente per maand in rekening gebracht,
waarbij een ingegane maand zal worden beschouwd als een gehele maand.
7.
Individuele leden betalen, in afwijking van hetgeen in de artikelen 4 en 6 is bepaald, hun
jaarlijkse contributiebedrag in een termijn binnen zes weken na aanvang van het
verenigingsjaar of, bij latere aanvang of verlenging van het lidmaatschap, binnen zes weken na
de toelating als lid.

Controle
8.
De regionale bonden en KNSB voeren hiervoor een transparant en preventief controlebeleid:
a.
Deelnemers van schaakevenementen onder auspiciën van de regionale bond, waarvoor
lidmaatschap is vereist, worden op het moment van inschrijving door de betreffende bond
gecontroleerd op een geldig lidmaatschap. Bij vaststelling dat het lidmaatschap niet in orde is,
ontvangt de persoon indien mogelijk de keuze om per direct alsnog lid te worden via een
versnelde noodprocedure of om niet deel te nemen aan het betreffende schaakevenement. De
noodprocedure houdt in dat de persoon zich schriftelijk akkoord verklaard dat hij / zij het
lidmaatschap accepteert met overlegging van de verplichte gegevens die bij het lidmaatschap
horen. Voor spelers die niet lid zijn van een schaakvereniging geldt vanuit de KNSB dat deze
minimaal ratinglid moeten zijn.
b.
Toernooiorganisatoren (van verenigingen of zelfstandige toernooien) in de regio worden tijdig
geïnformeerd over de vereisten van lidmaatschap en de omgang met niet-leden. De
organisatoren wordt hulp geboden door regionale bonden en KNSB bij de identificatie van
deelnemers en hun benodigde lidmaatschappen. Artikel 16.2 van het Huishoudelijk reglement is
hierbij van kracht. Voor spelers die niet lid zijn van een schaakvereniging geldt vanuit de KNSB
dat deze minimaal ratinglid moeten zijn.
c.
Nieuwe verenigingen worden volledig geïnformeerd over de rechten en plichten inzake
aanmelden leden. Bestaande verenigingen worden periodiek geïnformeerd over de rechten en
plichten inzake aanmelden leden en worden steekproefsgewijs gecontroleerd of zij zich aan de
regels van de maximale verwerkingstermijn en proefperiode houden.
Sancties
9.
Als blijkt bij controle dat een overtreding is begaan, dan gelden de volgende maatregelen:
a.
Indien bij 8a blijkt dat toch een niet-lid heeft meegespeeld bij een evenement, waar
lidmaatschap vereist was, dan volgt er een naheffing van de verschuldigde contributie en is de
KNSB bevoegd om daarnaast aan de regionale bond een boete op te leggen van maximaal een
jaarcontributie van elke afzonderlijke overtreding. De toernooiorganisatie zal tevens gevraagd
worden de resultaten van de personen die niet lid bleken uit de uitslag te verwijderen.
b.
Indien bij 8b blijkt dat toernooiorganisaties zich niet aan de vooraf afgesproken
lidmaatschapsvereisten heeft gehouden, dan volgt er een naheffing van de verschuldigde
contributie en is de KNSB c.q. regionale bond bevoegd om daarnaast een boete op te leggen
van maximaal een jaarcontributie van elke afzonderlijke overtreding. De resultaten van de
personen die niet lid waren, worden uit de uitslag verwijderd en als niet gespeeld beschouwd.
c.
Indien bij 8c blijkt, dat de vereniging zich niet houdt aan de procedure voor het aanmelden van
leden en specifiek de informatieplicht, de maximale verwerkingstermijn voor het aanmelden van
een nieuw lid bij de bond of overschrijding van de maximale proefperiode, dan volgt naast de
naheffing van de verschuldigde contributie eerst een waarschuwing zonder consequenties en
bij herhaling binnen een periode van een jaar een sanctie. Dit kan een boete zijn van maximaal
een jaar contributie van elke afzonderlijke overtreding, uitsluiting van bepaalde
teamwedstrijden, puntenaftrek of een combinatie daarvan.
d.
De controle van 8b is deels en die van 8c is volledig in handen van de regionale bond en de
KNSB zal de regionale bond daarbij ondersteunen. De KNSB is bevoegd de regionale bond
sancties op te leggen als de controle en handhaving niet naar behoren zijn uitgevoerd. De
regionale bond kan de opgelegde sancties op de betreffende vereniging verhalen. Conform de
Klachtenregeling van de KNSB kan de regionale bond tegen de sanctie in beroep gaan bij de
Geschillencommissie.

