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Huishoudelijk Reglement

Artikel 1    Bestuur : Samenstelling 

Het bestuur van de N.B.C.bestaat uit:
de voorzitter, de sekretaris, de penningmeester, de Algemeen wedstrijdleider, het bestuurslid Internationale 
Contacten, het bestuurslid belast met Public Relations, alsmede het bestuurslid belast met de redactie 
van het Orgaan van de N.B.C.

Artikel 2    Rooster van aftreding

Door de sekretaris wordt een rooster bijgehouden waarin het moment van aftreden van de bestuursleden 
is vermeld. Dit aftreden vindt plaats overeenkomstig hetgeen daarover in de Statuten is vermeld.

Artikel 3    Vertegenwoordiging K.N.S.B. en I.C.C.F.

In en buiten rechte wordt de N.B.C. bij de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (K.N.S.B.) respectievelijk 
de International Correspondence Chess Federation (I.C.C.F.) vertegenwoordigd door respectievelijk de 
voorzitter en het bestuurslid Internationale Contacten. Beiden kunnen zich zonodig doen vervangen door 
één der overige bestuursleden.

Artikel 4    Wedstrijdleider

De Algemeen Wedstrijdleider heeft de leiding en het toezicht op alle wedstrijden.
Hij stelt groepen samen en maakt wedstrijden aan de leden bekend, bij voorkeur via de redakteur van 
het Orgaan van de N.B.C.
Op gelijke wijze handelt hij ten aanzien van bekend geworden uitslagen, eindstanden etc.
Hij kan zich doen bijstaan door assistent-wedstrijdleiders. Ten behoeve van het jaarverslag van de 
N.B.C. maken deze assistent-wedstrijdleiders jaarlijks een verslag op van onder hun leiding gehouden 
wedstrijden.

Artikel 5    Plaatsingscommissie

Ten behoeve van het afvaardigen van spelers naar wedstrijden, wordt het bestuur bijgestaan door de 
Plaatsingscommissie.
Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden van de N.B.C.die jaarlijks herkiesbaar zijn op de 
Algemene Ledenvergadering.
De werkzaamheden van de commissie zijn nader omschreven in het reglement plaatsingscommissie.

Artikel 6    Benoeming ereleden

Ereleden worden benoemd met tenminste 3/4 van het aantal op de Algemene Ledenvergadering 
uitgebrachte geldige stemmen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie.
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Artikel 7    Indienen voorstellen voor Algemene Ledenvergadering

Voorstellen van leden, welke uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum bij de sekretaris zijn binnengekomen, 
worden door het bestuur op deze ledenvergadering in behandeling genomen.

Artikel 8    Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

Wijziging of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling door 
de Algemene Ledenvergadering in werking., tenzij daartoe anders is bepaald.

Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking aan de leden c.q.betrokkenen van het 
bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk 
Reglement en andere reglementen.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering,    dd  24 maart 2001.


