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Toelichting bij voorstel nieuwe statuten
Algemeen
De wijzigingen zijn nodig in verband met aansluiting bij het Instituut voor Sportrechtspraak met
uitzondering van de wijziging in artikel 18.2.c.
Bij artikel 2
Dit artikel ontbrak. Het is van belang de organen van de bond te benoemen. Aan organen kent de wet
(boek 2 Burgerlijk Wetboek) een bepaald gewicht toe, zo kunnen organen besluiten nemen en die
besluiten kunnen eventueel nietig of vernietigbaar zijn, zie 2:14 en 2:15 Burgerlijk Wetboek. Het ISR legt
de verplichting op dat de tuchtcommissie en commissie van beroep organen zijn van de bond, alsdan is
het logisch om ook de andere organen hier weer te geven, hetgeen bij dezen is gedaan.
Het is vrij ongebruikelijk om de organen niet te noemen.
Bij artikel 8.1
ISR schrijft voor dat de mogelijkheid tot ontzetting in statuten moet staan. Overigens staat de
mogelijkheid tot ontzetting ook in de wet. Onze adviseur van het ISR is nog niet eerder tegengekomen
dat deze mogelijkheid niet ook in de statuten is opgenomen.
In 8.6 staat de mogelijkheid tot ontzetting ISR, dan is het vreemd als er geen bepaling staat opgenomen
over de eigen tuchtcommissie, nu 8.5.
Bij artikel 9
Vrij bijzonder is dat in de statuten de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben niet
echt duidelijk zijn. Vandaar een nieuw artikel.
Het is noodzakelijk dat de verplichtingen waaronder naleving statuten reglementen ISR duidelijk uit de
statuten blijken.
Ook is belangrijk dat verenigingen sancties die op bondsniveau zijn opgelegd “overnemen”. Het kan niet
zo zijn dat iemand die een tuchtrechtelijk is gesanctioneerd stel schorsing voor duur 12 jaar, bijv.
vanwege misbruik van een pupil, bij de vereniging weer aan de slag kan.
Dit geldt overigens ook voor andere sancties, denk aan de schorsing vanwege het gebruik van een
mobiele telefoon gedurende een wedstrijd. Het is dan wel de bedoeling dat deze sanctie ook door de
schaakvereniging wordt overgenomen.
Bij artikel 9.3
Een nadere detaillering van deze verplichting staat in het huishoudelijk reglement. Het is echter goed om
hem in algemenere termen bij de verplichtingen in de statuten te zetten.
Bij artikel 15
Het is verplicht om de bepalingen in art. 16 en 17 op te nemen. Dan is het verstandig om ook bepalingen
op te nemen over de eigen door de KNSB georganiseerde tuchtrechtspraak, vandaar art. 15.
Bij artikel 15.1
Was oorspronkelijk artikel 17 van de statuten.
Bij artikel 18.2.c
Het is gebruikelijk dat voor een statutenwijziging niet driekwart, maar tweederde meerderheid nodig is.
Het KNSB-bestuur wil graag bij deze gangbare praktijk aansluiten. Deze wijziging staat los van
aansluiting bij het ISR.
Bij artikel 21.4
Hier zijn de strafbepalingen verwijderd en verplaatst naar artikel 15.

