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    Reglement Zomerschaak  S.V. Het Kasteel  

 

Art. 1.  Het Zomerschaak is een schaakactiviteit van SV Het Kasteel waarbij de 
volgende waarden centraal staan: vrijblijvend, laagdrempelig, gezellig en gemoedelijk. 

 
Art. 2. Het Zomerschaak biedt vooral de huisschakers en ook de clubschakers uit 
Wijchen en omstreken de mogelijkheid om een keer per week samen in een 
gemakkelijk toegankelijke locatie te schaken.  

 
Art. 3. Het Zomerschaak vindt plaats in de periode tussen de laatste clubavond van 
een schaakseizoen en de 1e clubavond van het daaropvolgende seizoen. 

 
Art. 4. De Zomerschaakorganisatie bestaat uit één of meerdere leden van SV Het 
Kasteel die jaarlijks door de ALV van SV Het Kasteel worden benoemd en tijdens de 
ALV verantwoording aflegt aan de leden. 

 
Art. 5. De Zomerschaakorganisatie heeft de vrijheid om, na mededeling aan het 
bestuur, te bepalen in welke locatie wordt gespeeld, echter met inachtneming van 
artikel 1. 

 
Art. 6. De Zomerschaakorganisatie heeft de vrijheid om (inhoudelijk) de opzet van de 
zomerschaakavonden te bepalen, echter met inachtneming van artikel 1. 

 
Art. 7. De Zomerschaakorganisatie dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van 
voldoende schaakmateriaal in de speellocatie en is verantwoordelijk voor het correct 
omgaan met en opslaan van het materiaal.  

 
Art. 8. De Zomerschaakorganisatie ziet toe op een ordelijk verloop van de 
schaakactiviteiten, waardoor een goede verstandhouding met beheerders en andere 
bezoekers van de speellocatie wordt gewaarborgd.  

 
Art. 9. Zomerschaakcompetities vallen niet onder de reguliere competities van SV Het 
Kasteel. Het houden van een Zomerschaakcompetitie mag tevens nooit leiden tot het 
in gedrang komen van artikel 1.  

 
Art. 10. Wedstrijdreglementen welke gehanteerd worden tijdens Het Zomerschaak 
worden door de Zomerschaakorganisatie opgesteld. Eventueel wordt hierbij verwezen 
naar bestaande reglementen. 

 
Art. 11. Bij onenigheden beslist de Zomerschaakorganisatie hoe verder te handelen. 
Uitspraken van de Zomerschaakorganisatie zijn bindend. Eventueel kan de ALV de 
Zomerschaakorganisatie ter verantwoording roepen. 

 
Art. 12. Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op  
23 februari 2009 te Wijchen.  

 


