
Noordelijke Schaakbond
Reglement Persoonlijke leden

Inleiding.
De Noordelijke Schaakbond kent behalve de 'gewone leden' (=de (leden van) 
aangesloten verenigingen) ook Persoonlijke leden. 
Dit is geregeld in de Statuten (art. 5) en het Huishoudelijk Reglement (art. 6b)

Statuten Artikel 5
1. Gewone leden zijn de bij de vereniging aangesloten schaakverenigingen welke binnen de regio zijn 
gevestigd en zich ten doel stellen de beoefening van de schaaksport door haar leden te bevorderen. Onder 
schaakverenigingen worden mede verstaan de schaakafdelingen van organisaties met meervoudige 
doelstellingen.
2. Buitengewone leden zijn:
a. personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene 
vergadering tot erelid of lid van verdienste zijn benoemd;
b. personen of organisaties die de vereniging periodiek financiële steun verlenen en door de algemene 
vergadering als buitengewoon lid zijn toegelaten.
c. Persoonlijke leden van de Noordelijke Schaakbond.

HR: art. 6b. 
De persoonlijke leden betalen een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie, waarbij de 
hoogte van de contributie kan verschillen voor senioren en junioren. Zij betalen hun jaarlijkse contributie 
binnen acht weken na het begin van het bondsjaar of binnen vier weken na toelating als lid.

Toelating
1. Het persoonlijke lidmaatschap van de NOSBO als bedoeld in art. 5.2.c van de Statuten staat 

open voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in de provincies Groningen en Drenthe.
2. Persoonlijke leden worden als hoofdlid ingeschreven. Zij zijn tevens lid van de KNSB.
3. Personen die reeds lid zijn van een bij de NOSBO aangesloten vereniging kunnen geen 

persoonlijk lid worden.
4. Aanmelding en afmelding als lid dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de 

NOSBO.
Lidmaatschap
5. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en loopt van 1 september t/m 31 augustus. 

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien een lid niet voor 15 
september is afgemeld bij de NOSBO, dan wordt hij/zij geacht lid te zijn voor een hele 
nieuwe periode van een jaar. 

6. Persoonlijke leden zijn hetzelfde (senioren- of jeugd-)contributiebedrag verschuldigd als 
waarvoor de verenigingen per lid worden aangeslagen (= oud art. 8). 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 31 augustus contributie verschuldigd is. 

7. Het Persoonlijk lidmaatschap vervalt bij aanmelding bij een bij de NOSBO aangesloten 
vereniging. 

8. Persoonlijke leden die na tweede aanmaning hun contributie nog niet voldaan hebben, 
worden geschorst. Wanneer zij op 31 augustus hun contributieschuld nog niet hebben 
voldaan, worden zij afgemeld als KNSB-lid, waarbij hun betalingsverplichting blijft bestaan. 
Schorsingen worden doorgegeven aan de KNSB. 
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Vertegenwoordiging
9. Meerderjarige Persoonlijke leden kunnen als vertegenwoordiger van de Persoonlijke leden 

het woord voeren en stemmen op de Ledenvergaderingen van de NOSBO. Zij dienen ten 
minste twee weken voor deze vergadering dit voornemen via de secretaris kenbaar te maken 
aan de overige persoonlijke leden. De vertegenwoordiger dient met een schriftelijke 
machtiging aan te tonen dat hij namens (de meerderheid van) de Persoonlijke leden spreekt 
en stemt.

10. Deze vertegenwoordiger heeft stemrecht overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement     
(art. 13 in HR 2013).

11. Indien meerdere persoonlijke leden het woord willen voeren en willen stemmen, zullen zij 
onderling een oplossing moeten vinden, het bestuur kan hier geen rol in spelen. 

12. De NOSBO verzendt aan persoonlijke leden niet individueel uitnodigingen voor 
ledenvergaderingen, maar zorgt er wel voor dat de datum hiervan een maand tevoren op de 
website vermeld wordt.

13. Dit reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2015 en treedt 
onmiddellijk in werking.
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