Ledenvergadering 30 augustus 2007
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a.

welkomstwoord van de voorzitter
Agenda (ruimte voor invoegen van nieuwe zaken)
Stukjes van het bestuur
Voorzitter/Secretaris/Competitieleider/Jeugdleider
Geen commentaar.
b. Penningmeester (Begroting/Kascontrole)
De penningmeester legt het budget uit. Inclusief de budgetering voor het nieuwe seizoen.
Het is opgebopuwd uit een financieel plaatje van het huidige seizoen t.o.v. het afgelopen en
het nieuwe seizoen.
Penningmeester legt uit dat de contributie gelijk blijft voor dit seizoen conform eerdere
afspraken.
Ook wordt uitgelegd dat de budgetering fictief is vanwege onverwachte verhogingen in
kosten voor het Seizoen 2007-2008 en ongeinde contributie.
Jan van Beurden en Gerwald van Gulick hebben de kascontrole verricht, gebasseerd op hun
bevindingen besluit de club de penningmeester decharge te verlenen.
“De ontbrekende contributie zou z.s.m. geïnd moeten worden aangezien alle achterstallige
betalers bericht hebben gehad.”(MvB)
3. Bestuursverkiezing voor het nieuwe seizoen. Aftredend zijn:
• Secretaris(Mark van Bijsterveldt: niet herkiesbaar)
Jurgen Michielsen bied zich aan en wordt geaccepteerd
• Voorzitter(Hans van den Bosch: niet herkiesbaar)
Conform eerde afspraken neemt Rick Zegveld de rol van Voorzitter op zich gedurende 1 jaar.
• Jeugdleider(Frank van Eijk: wel herkiesbaar)
Herkozen
• Competitieleider(Clemens van Gorp: wel herkiesbaar)
Herkozen
• Kascontrole
Gerwald van Gulick (2e keer) en Mark van Bijsterveldt
4. Jeugd
• Opleiding
Blijft hetzelfde als dit seizoen, verdeeld in 2 blokken.
• Jeugdcommissie
De jeugd commissie is momenteel opgenomen in het bestuur, maar zal grotendeels als apart
orgaan optreden.
• Stap 6 lessen
Fabio Mensing neemt het Seizoen 2007-2008 de lessen op zich
• Competitie
o Intern
Blijft hetzelfde als dit seizoen, verdeeld in 2 blokken.
o Extern
We hebben momenttel nog geen team dat extern kan/wil spelen, maar ik maak me
sterk om dit te vormen in het Seizoen 2007-2008”: Frank van Eijk

5. Senioren
• Opleidingen
Opleiding voor senioren gaat door op geselecteerde maandagavonden bij Clemens van Gorp
thuis.
• Competitie
o Intern
Blijft hetzelfde als dit seizoen, hoofdgroep van 10 personen, de rest speelt keizer
o Extern
 Zaterdag
2 teams met teamcaptains: 1e Mark van Bijsterveldt
2e Jan van Gorp
 Avond
1 team:
Clemens van gorp
 Beker
Geen beker in het Seizoen 2007-2008
 Towers
Door het terugtrekken van verscheidene clubs verdwijnt het Towers-toernooi.
6. Nevenactiviteiten (o.a. Paastoernooi, Website en Spelletjesdag)
Dit seizoen is er maar weinig onderhoud gepleegd aan de website, dit moet anders in het
Seizoen 2007-2008. Bijvoorbeeld tijdens het paastoernooi, live update en meer foto’s. Meer
foto’s is altijd wenselijk.
Het paastoernooi gaat ook Seizoen 2007-2008 door, mits de opkomst bij andere toernooien
erg tegenvalt. Het zal geregeld worden door dezelfde groep als de afgelopen jaren.
Spelletjesdag is al meerdere keren afgelast, mischien ligt dit aan het tijdstip of iets anders,
daarom misschien eerder plannen, zo rond pasen?
7. Brief T. Tibosch
Als reactie op de ingezonden brief van Dhr. T. Tibosch. Te weten een schrijven voor het
promoten van Schaken voor Senioren. Als gevolg ondernemen Edouard Swenneker en Jan
van Gorp samen met Dhr. T. Tibosch stappen om hier verder op in te gaan.
8. Rondvraag
In navolging van bestuursafspraken zal in het Seizoen 2007-2008 de promotie van de club
meer toegespitst worden naar de Reeshof en Tilburg West. Jan van Gorp vraagt hier toch wat
hulp voor, dus als er iemand is die tijd en zin heeft, laat het weten.
Gerwald van Gulick: Komt er nog een TSV Rochade toernooi? “Dit zal tijdens de komende
bestuursvergaderingen meegenomen worden.”
Hoe zit het met het buitenland toernooi? “Het afgelopen seizoen is het buitenland toernooi
vervallen omdat er i.v.m. de datum te weinig animo voor was. Het komt ook op de agenda.”
Jan van Beurden: Waarom doen we niet mee met het Turnhout toernooi? “Dat is een idee, we
zullen kijken.”
Mark van Bijsterveldt: Het liefst in het Seizoen 2007-2008 dat de leden die toezeggen te
helpen, ook komen om te helpen of in ieder geval zijn best te doen.
9. Afsluiting
Nieuwe secretaris en voorzitter veel succes.

