Notulen jaarvergadering 2008
28 augustus 2008

Agenda;
1. Opening
2. Agenda
3. Inkomende stukken
4. Jeugd
5. Werving
6. Senioren
7. Financiën
8. Sponsoring
9. Website
10. Voorstel nieuw gebouw
11. Aftredende bestuursleden
12. Prijsuitreiking
13. Rondvraag

Ondanks de teleurstellende opkomst is het aantal leden voldoende om de jaarvergadering
rechtsgeldig te laten zijn.
Ondanks herhaalde oproepen door alle bestuursleden en de jeugdleider om assistentie bij het
lesgeven en hulp bij de diverse werkzaamheden is hierop zeer slecht gehoor aangegeven.

1. Opening door onze voorzitter dhr. Rick Zegveld
2. Agenda; uitgedeeld door bestuur
3. Inkomende stukken; alleen de stukken geschreven door bestuur. Helaas was de secretaris de
notulen van vorig jaar vergeten,gelukkig staan ze het hele jaar op internet zodat iedereen die
dit wil ze toch kan inzien.

4. Jeugd; de indeling van de groepen besproken,besloten is om frank (jeugdleider) zo veel
mogelijk vrij te plannen zodat hij zich op zijn andere taken kan concentreren. De
zondagochtend les blijft bestaan.
Het Paas toernooi word weer door de zelfde mensen als vorig jaar georganiseerd.
5

Werving leden; besloten is om de bond raad te vragen, vorige actie`s weinig rendement
opgeleverd . We gaan kijken of we folders en affiches kunnen maken en deze in de
bibliotheek en op scholen kunnen hangen. Een ander idee is om kinderen vriendjes en
bekende te laten vragen of er interesse is om te komen schaken. De heren Tiebosch en
Swennecker kijken of er een ouderenmiddag is op te zetten.

6

Senioren; besloten om een avondteam te maken met Rick als teamleider,twee
zaterdagteam`s het eerste met teamleider Mark,het tweede met als teamleider Jan ,ook
komt er een beker team met Rick als teamleider.
Om de jeugd tot en met 17 jaar tegemoet te komen word er indien nodig met verkorte tijd
gespeeld drie kwartier 25 zetten plus 15 min p.p. .
Indeling competitie 2 ronden met 8 spelers in de hoofdgroep met daarnaast een kaiser.
2

personen hard degraderend.

7

financiën; kascontrole commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen vinden,het
jaarverslag is dus goedgekeurd. Contributie blijft dit jaar gelijk . Besloten om dit jaar €150.00
vrij te maken om de jeugd te stimuleren om naar toernooi`s te gaan. Jeugdafdeling beslist
nog hoe dit geld in te zetten.

8

Subsidie`s worden dit jaar door de penningmeester en de secretaris aangevraagd. Sponsers
worden gezocht door Gerwald en Jurgen.

9

Website; de nieuwe webmaster word Ben Zegveld de website word verder aangepast.

10 Voorstel nieuw gebouw . besloten is om op 2 oktober 2008 hierover een aparte
ledenvergadering te houden.
11 Aftredende bestuursleden; De Penningmeester Richard Schellekens en voorzitter Rick
Zegveld,beide zijn weer herkozen. Bij de kascontrolecommissie is Mark aftredend hij word
opgevolgd door Ben Zegveld.
12 Rondvraag; is het mogelijk de agenda op te sturen moet officieel twee weken voor de
vergadering gedaan zijn. bestuur gaat kijken hoe een en ander op te lossen.

