Verslag ledenvergadering
Oktober 2010

1. Opening
2. Agenda
3. Inkomende stukken
4. Jeugd
5. Werving
6. Senioren
7. Financieen
8. Website
9. Aftredende bestuursleden en kascontrole commisie
10. Prijsuitreiking
11. Rondvraag

Ondanks de wederom zeer matige intresse van onze leden voor de jaarlijkse ledenvergadering is
besloten om die toch door te laten gaan.
1. Openings en welkomswoord door onze voorzitter dhr. Rick Zegveld
2. Agenda en notulen vorig jaar uitgedeeld door het bestuur ,tevens twee punten aan de
agenda toegevoegd te weten punt 8 a en 8 b
3. Er zijn geen inkomende stukken
4. Jeugdgroepen zijn ingedeeld,we gaan proberen om de jeugd vanaf stap 4 deel te laten
nemen aan het brabants jeugdcriterium (toernooi van 8 wedstrijden) om te leren theorie in
praktijk toe te passen,kosten worden door club gedragen.
Jeugd van zondag verhuisd naar locatie brabants schaakgenootschap,gekeken gaat worden
of de sponserloop weer opgepakt kan worden.opbrengsten hiervan moeten wel direct aan
bepaald doel gekoppelt worden.
5. Werving, gebeurt momenteel alleen via brabants schaakgenootschap,waarvoor onze dank
6. Competitie senioren, besloten is om alleen een keizercompetitie te houden ,verder zijn er
twee zaterdagsteams en twee avondteams gevormthiernaast is er een bekerteam

7. Financieen ,kascontrole commisie is akkoord gegaan met verslag penningmeester,besloten
om dit jaar geen contrubutieverhoging door te voeren.bekeken gaat worden of er een
decleratie system opgezet kan worden voor de gereden km.dit gaat dan ook gelden voor de
jeugd
8. Een intresante website is afhankelijk van regelmatig aangeleverde copy,daarom een oproep
aan alle leden om regelmatig een verslag van een toernooi ,foto`s verhalen en dergelijke aan
te leveren aan de webmaster

8 a matriaal wat eigendom is rochade en gebruik hiervan vastleggen in contract met
hetBrabants schaakgenootschap.
8b huur gebouw en matriaal vastleggen in contract met Brabansts schaakgenootschap

9. Aftredende bestuursleden zijn alle weer herkozen ,dit zijn de Jeugdleider,Competitieleider en
Secretaris. Dhr Tibosch neemt plaats in de kascontrole commisie .
10. Prijsuitreiking door de competieleider
11. Rondvraag, kunnen we dit jaar weer een toernooi bezoeken in het buitenland? Natuurlijk kan
dat , leden die hierin intresse hebben moeten het echter wel zelf organiseren.
Kunnen we een dames toernooi oraniseren? Ja ,dat kan het bestuur wil dit mee
organiseren,vooral omdat we ons hiermee kunnen profileren.
Kunnen we weer naar Eupen,Jan gaat dit onderzoeken.

