Notulen Ledenvergadering september ’04
0. Welkomswoord van voorzitter
1. Jaarverslagen van het bestuur:
Er waren enkele vragen uit de zaal omtrent enkele verslagen. Vooral ging er de
gedachte rond dat de verslagen kort of niet aanwezig waren.
Fam. v/d Rijt vond dat er teveel persoonlijk commentaar in het clubblad stond, zij
kregen gelijk en dit wordt dan ook aangepast.
Jaarverslag van de penningmeester moet een betere lay-out krijgen zodat ook
leken dit snappen.
De verslagen moeten volgend jaar eerder aan de leden gegeven worden zodat deze
de tijd hebben om alles te bestuderen en vragen te formuleren.
2. Bestuursverkiezingen:
J van Gorp is herkozen als voorzitter.
C van Gorp blijft wedstrijdleider
W Postma stopt er dit seizoen mee als penningmeester (het ga je goed!) en G van
Gulick is naar voren getreden als vervanger. Hij is aangenomen na stemming.
(Welkom bij het bestuur!)
Het bestuur wordt uitgebreid met: H. v/d Bosch, P. Catz, R. Zegveld en G.
Stertjan
De kascontrolecommissie bestaat voor het seizoen ’04-’05 uit:
R Schellekens (2*) en J van Beurden(1*)
3. Interne competitie:
In de hoofdgroep wordt nu gespeeld volgens hetzelfde systeem als afgelopen
seizoen(hoofdgroep, 1e groep en keizer), met de verandering dat de hoofd en 1e
groep nu bestaan uit 8 personen waarvan nummers 1,2 direct promoveren en 7,8
direct degraderen. Ook moet nummer 3 een barrage spelen tegen de nummer 6 uit
de lagere groep om te bepalen wie er promoveert.
4. Externe competitie:
Teamcaptians zaterdagteams: 1e M van Bijsterveldt, 2e C van Gorp, 3e J van Gorp.
Teamcaptians avondteams: 1e C van Gorp, 2e J van Gorp
(Inmiddels is bekend geworden dat de vierde klasse terugkomt, waarin wij maar
liefst 2 teams á 6 personen hebben spelen. Wat dit doet voor de teamcaptains
van het derde en nu ook vierde team weten we nog niet.)

5. Opleidingen:
Kaderopleiding:
De lessen voor stap 1/2/3-leraar moeten volledig vergoed worden door de club.
Misschien dat er een aantal randvoorwaarden aan verbonden kunnen worden?
Stap 6 leraren:
De laatste leraar was veel te duur, dit jaar zullen de twee leden van Rochade die
stap 6 al hebben gehaald, nl. R Zegveld en M van Bijsterveldt, les gaan geven.
Scheidsrechtercursus:
5 personen melden zich aan!
(Tijdens de NBSB vergadering is gevraagd of de scheidsrechtercursus naar
Tilburg gehaald kan worden. Hier zijn 10 personen voor nodig. BJ panjoel is
gevraagd of hij in zijn club kan vragen wie interesse hebben.)
6. Website:
De website is de laatste tijd weinig geupdate, wordt aan gewerkt!
Misschien dat de club een soort electronisch clubblad kan maken.
7. 50-jarig Jublieum:
4 juni:
Toernooi georganiseerd door de computerclub binnen TSV Rochade: TGK
5 juni:
Feest voor leden van Rochade en genodigden van 9.30 koffie tot/met 18.00 buffet
Georganiseerd door de voorzitter en de jeugdleider en W postma.
Inbreng van buitenaf is altijd welkom!
8. Sponsoring:
Diverse mogelijkheden:
 Een verkoopstand van geschonken kuipplanten.
 Het sponsordiner
 Mailing naar bedrijven
 Gokspelletjes: 64 vakjes vehuren en het vakje dat wint krijgt een
prijs?
 Sponsors vermelden op de wedstrijdshirts
 Naam van sponsor in de naam van de club, bijv. TSV ABN
AmRochade of zoiets
 Wijn/Bier-actie: bijzondere bieren verkopen
9. Rondvraag:
Er wordt een verenigingsplan opgesteld voor door Dhr. Rodrigues de Miranda.

