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SCRABBLECLUB

YPSILON HEIST

STATUTEN
Opgemaakt op 18 mei 1994
Vernieuwd op 26 juni 2014

Hoofdstuk 1.

Oprichting en doelstellingen

1.

Op 19 mei 1994 werd te KNOKKE-HEIST de scrabbleclub YPSILON HEIST
opgericht, onder impuls van dhr. De Bouvere Bertrand, stichter-voorzitter.
In die stichtingsvergadering zetelden ook De Bouvere Annette, De Decker
Noëlla, Fournier Maria, Franckaert Rudi en Van Quathem Annie.
Behoudens latere wijziging is het correspondentie-adres:
De Bouvere Bertrand
Graaf d'Ursellaan 16/31
8301 Knokke-Heist

2.

De club heeft tot doel haar leden toe te laten hun geliefde denksport te
beoefenen, een nuttige vrijetijdsbesteding te zijn en de Nederlandse taal, als
exponent van onze cultuur, beter te leren kennen en te propageren.
De club streeft daarbij geen winsten na.

Hoofdstuk 2.

Bestuur

3.

De stichter-voorzitter heeft het initiatief genomen een voorlopig bestuur
samen te stellen uit de aanwezige leden op de stichtingsvergadering.
Op het einde van het eerste speelseizoen, zijnde juni '95, zullen alle leden
uitgenodigd worden in een algemene vergadering om een definitief bestuur te
kiezen.

4.

Om de 5 jaar wordt het bestuur ontbonden. Na de laatste speelavond van het
lopend seizoen kiezen de leden een nieuw bestuur. De bestuursleden zijn
herkiesbaar. Op voorwaarde dat een schriftelijke aanvraag bij de Voorzitter
werd ingediend, kan ieder lid zich kandidaat stellen voor het bestuur. Het oud
bestuur blijft in functie tot het nieuw bestuur is geïnstalleerd.
Kandidaat-bestuursleden moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen geen
deel uitmaken van het bestuur van een andere scrabbleclub.

5.

Het bestuur bestaat uit minimum 3 en maximum 7 personen. Bij stemming
beslist de gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen beslist de
voorzitter.

6

Het bestuur verbindt er zich toe geregeld samen te komen in vergadering.
De voorzitter stelt de dagorde op. Na iedere vergadering wordt een verslag
opgemaakt dat bij iedere volgende bijeenkomst ter goedkeuring wordt
voorgelegd.
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.

7.

Hoofdstuk 3.

Leden en lidgeld

8.

Lid van de club wordt men door per speeljaar een contributie te betalen. Een
speeljaar loopt van september tot einde juni van het volgende jaar.

9.

Jaarlijks stelt het bestuur de prijs vast van de lidkaart.

10. Het lidgeld geeft recht op
- verminderde bijdrage op iedere speeldag
- deelname aan de jaarlijkse clubcompetities met de daarbij horende prijzen
- deelname aan de speciale ledenwedstrijden, begiftigd met prijzen
11. Scrabbleclub Ypsilon Heist is ook aangesloten bij het Nederlandstalig
Scrabbleverbond (N.T.S.V.), wat voor de leden van iedere aangesloten club
bijkomende voordelen biedt.
12. Het bestuur behoudt zich het recht voor personen het lidmaatschap te
weigeren of te verbreken, indien deze door woorden, daden of geschriften de
goede werking van de club schade aanbrengen op moreel, materieel of
financieel vlak.

Hoofdstuk 4.

Financieel beheer

13. Het financieel beheer van 'Ypsilon Heist' berust bij het bestuur. Op iedere
bestuursvergadering wordt er verslag uitgebracht over de toestand van de kas.
14. Het boekjaar gaat in de dag na het ledenfeest (kampioenenviering) en eindigt
met de dag van het ledenfeest van het daarop volgend jaar. Het boekjaar valt
dus niet samen met het speeljaar. Het kasboek wordt te gelegener tijd
voorgelegd aan de commissaris.
15. Zo de vereniging ophoudt te bestaan, worden de eventuele activa
overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel.

Hoofdstuk 5.

Activiteiten

16. Op de speeldagen die door de club worden georganiseerd, beschikt ieder
speler over een gewoon scrabblespel (gedeponeerd handelsmerk) en blauw of
zwart schrijfgerei.
17. Er wordt gescrabbeld volgens de duplicate methode en volgens de spel- en
taalregels opgelegd door het N.T.S.V.
18. Het bestuur zorgt voor de opmaak en de verspreiding van de kalender van
de speeldagen, vòòr de aanvang van het nieuwe speeljaar.
19. De leden worden onderverdeeld in verschillende reeksen, naargelang hun
ranking%. Na iedere wedstrijd wordt hun score omgerekend in een ranking%
(2 cijfers na de komma)
Op het einde van het seizoen wordt de speler die in zijn reeks het hoogste
gemiddelde ranking% behaalde kampioen.
Tijdens het lopend seizoen kunnen de spelers niet van reeks verwisselen.
20. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede werking en het vlot verloop der
speeldagen. Bij vaststelling van onregelmatigheden of van vals spel kan het
bestuur sancties treffen tegen de overtreders. Deze sancties kunnen zijn:
annulatie van behaalde punten, uitsluiting voor de bewuste speeldag,
tijdelijke schorsing of ontslag uit de club.

Hoofdstuk 6.

Slotbepalingen

21. Wijzigingen aan deze statuten kunnen slechts aangebracht worden in de
algemene ledenvergadering
22. Alle bepalingen die niet in deze statuten zijn voorzien, worden onderworpen
aan een door het voltallig bestuur te nemen beslissingen.
23. Ieder bestuurslid van scrabbleclub YPSILON - HEIST ontvangt een exemplaar
van deze statuten.
Opgemaakt te KNOKKE-HEIST en ondertekend door drie leden van het bestuur,
op 26 juni 2014

De Voorzitter

De ondervoorzitter

De secretaris

Bertrand DE BOUVERE

Henri DESMEDT

Christine NAERT

