Notulen Ledenvergadering 2005-2006
2.

Bestuur
 Dhr. F. van Eijk en Dhr. M. van Bijsterveldt zijn herkozen als resp. jeugdleider en secretaris.
 Dhr. Michielsen is bereid F. van Eijk te helpen met zaken betreffende de jeugd

3.

Verslagen bestuursleden:
 Penningmeester: NK-E sponsorgelden zijn verwerkt in de begroting.
 Penningmeester: G. van Gulick neemt formulieren mee voor Automatisch incasso voor het geval
er interesse voor is.
 Voorzitter: Diverse sponsoracties zijn onderweg om meer jeugdleden te verwerven.
 Voorzitter: Emma-passage heeft gevraagd of wij terug willen komen om demonstraties te geven.

4.

Interne competitie:
 Donderdagavond: Op tijd beginnen, dus vanaf nu gaan de klokken om 20.00 uur aan.
 Voortaan per ronde maar één winnaar en geen twee zoals afgelopen seizoen voorkwam, dit was
zeer verwarrend.
 Vrijdagavond: Een kleine aanpassing in de competitie moet zorgen voor een beter verloop.
 Zondagochtend: Geen veranderingen.

5.

Externe competitie:
 2 avondteams en 3 zaterdagteams
 Teamcaptains:
- Avondteams: J van Gorp en C van Gorp
- Zaterdagteams: M. van Bijsterveldt, J. van Gorp en C van Gorp
 Towers: tegenwoordig 2 wedstrijden, van 1 uur p.p.p.p., op een avond tussen viertallen, waarvan 2
leden vaste panelleden zijn en de twee anderen wisselspelers
 Jeugdleden moeten (gesponsorde?) identieke shirts gaan dragen bij uitwedstrijden. Gekozen is
voor een blauw t-shirt met gele opdruk. J van Gorp zoekt dit verder uit.
 Paastoernooi: Ronseling deelnemers uitbreiden naar landelijk?

6.

Jubileum:
 Oud-leden reünie: J. Kennis en F. van Eijk
 Indien het TSV Rochade toernooi een jaarlijkse gebeurtenis wordt, dan moeten er sponsoren
gezocht worden.
 Feest: geen commentaar, enkel goede opmerkingen.

7.

Lesgeven:
 Ouderen:
- Een inschrijfformulier wordt gemaakt, daaruit zal blijken of er animo voor is.
- Bij voldoende animo zal R. Zegveld, met evt. ondersteuning, deze lessen gaan geven.
- Kostenplaatje wordt gemaakt nadat de animo is bekeken.
- Vraag is of er ook niet-leden mee mogen doen? R. Zegveld voorziet geen problemen, dus ja.
 Jeugd:
- Stap 6 les door Dhr. C. van Dongen, ondersteuning door R. Zegveld en M. van Bijsterveldt.
- Dhr. H. de Kroon heeft aangegeven dat hij evt. wel bij wil springen met lesgeven van andere
stappen in tijden van nood.

8.

Rondvraag:
 Schaakacademie gebeurt daar nog iets mee? Antwoord: Nee, want er is gebeleken dat de
schaakacademie niet betrouwbaar was.
 Uitstapjes naar het buitenland? Antwoord: Er is momenteel voldoende animo voor, dus Dhr. J.
Kennis en Dhr. J van Gorp zullen eens rondkijken voor interessante locaties.
 Sponsoren? Antwoord: De zoektocht naar een sponsor gaat onverminderd door.

