Notulen Ledenvergadering augustus ’06
0. Welkomswoord van voorzitter
1. Jaarverslagen van het bestuur:
Kascontrolecommissie: Bonnetjes goed indienen
Penningmeester: Subsidie van Stichting Jeugdbelangen volgt (€250,-)
 Het innen van contributie moet beter verzorgd worden;
• Penningmeester en Secretaris gaan aan tafel zitten.
 Contributie is verhoogd, na goedkeuring meerderheid leden:
• Jeugd €60,• Senioren €80,2. Bestuursverkiezingen:
Zowel de voorzitter als de penningmeester, resp. Jan van Gorp en Gerwald van
Gulick, zijn afgetreden en stelden zichzelf niet herkiesbaar.
Dhr. Hans vd Bosch is gekozen als voorzitter.
Dhr. Richard Schellekens is gekozen als penningmeester
Jan van Gorp zal zich in het nieuwe seizoen gaan storten op het adverteren van de
club en Rick zegveld zal meelopen met de voorzitter om de kneepjes van het vak
te leren.
De kascontrolecommissie voor het seizoen ’06-’07 bestaat uit:
Gerwald van Gulick en Rein Schotshorst
Kascontrole gaat dit seizoen twee keer plaatsvinden. Éénmaal aan het eind van het
huidige jaar en éénmaal aan het eind van het seizoen.
3. Interne competitie:
Donderdagavondcompetitie: één hoofdgroep van 10 personen en de rest keizer.
2 rondes in het seizoen waarna een kruisfinale plaatsvindt voor het bepalen van de
clubkampioen. De competitieleider behoudt wel het recht om aanpassingen te
maken.
Vrijdagavondcompetitie: Verzorgd door Jan van Gorp. Splitsing in groepen. Stap
1,2,3 krijgen eerst competite en daarna les, terwijl stap 4,5,6 eerst les krijgen en
daarna competitie. Kader is inmiddels 8 personen groot.
4. Externe competitie:
Teamcaptians zaterdagteams: 1e M. van Bijsterveldt, 2e J. van Gorp.
Teamcaptians avondteams: 1e C. van Gorp.

5. Opleidingen:
Er zijn een aantal leden bereid om op tijdelijke basis te komen lesgeven.
Bedankt Remco Smulders en Ben Zegveld voor het versterken van het kader.
Stap 6: Er is inmiddels een leraar aangetrokken om les te geven.
6. Website:
Rick Zegveld blijft informatie vragen. Alle schaak-informatie is welkom.
7. Sponsoring:
Zoals eerder vermeld wordt dit volledig door Jan van Gorp verzorgd. Dit betekent
niet dat hij dit alleen kan en gaat doen, alle leden worden vriendelijk verzocht om,
wanneer zij kunnen mee te werken aan de verschillende activiteiten.
Er zal een ledenwerving plaatsvinden in Tilburg West en de Reeshof.
8. Rondvraag:
Clemens van Gorp:
“Er ontbreekt een persoon in de organisatie van het paastoernooi, wie wil?”
Dhr. Michielsen bied zich meteen aan en vult de open plek.
Jan van Beurden:
“Houd het ‘Paletplein’ in gedachten voor ledenwerving.” Bij deze!
Richard Schellekens:
“Hoe zit het met een seniorentoernooi?” Ondergetekende: “Dit zit in de planning.
Er is alleen nog de vraag of er een samenwerking met andere clubs geregeld moet
worden. Dit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.”
Jan van Gorp:
“In 2009 bestaat Tilburg 200 jaar. Er wordt gevraagd aan clubs of zij iets willen
organiseren. Daar staat een subsidie voor klaar. Is het goed als we hier aan
meedoen?” Stemming onder aanwezige leden geeft positief antwoord.
“Tweede vraag: In de ‘Duinsberg wordt regelmatig iets georganiseerd’. Ik wil hier
een aantal keer langsgaan met wat jeugd om die te laten schaken tegen de ouderen
die hier verblijven om wat leven in de brouwerij te brengen. Hoe denken jullie
hier over?” Stemming onder leden geeft Jan van Gorp het akkoord om dit te gaan
plannen.
“En als derde vraag: Er zijn tijdens de lessen regelmatig demonstratieborden
nodig. Dit is beter voor de les, dus mijn vraag is of het goed is dat er 2
demonstratieborden aangeschaft mogen worden?” Stemming onder de leden geeft
unaniem aan dat Jan van Gorp ook hier een akkoord voor krijgt.
Aan/Afmelden leden? Vragen en/of opmerkingen? Stuur een E-mail naar:
Secretaris@tsvrochade.nl
Secretaris T.S.V. Rochade: Mark van Bijsterveldt

