Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2011

Notulist: Gerwald van Gulick
Locatie: MFA ‘Het Kruispunt’
Aanwezig: Mark van Bijsterveldt, Frank van Eijk, Clemens van Gorp, Gerwald van Gulick, Rick Zegveld, Jurgen
Michielsen, Alexander Roodhuyzen, Paul Geppaart, Jan van Beurden, Edouard Swenneker, Jan van Gorp, Pierre
Mulders, Jan Douwes, Ben Zegveld, Toon Tibosch, Yvon Renique-Meijer, Sam Michielsen, Feico Drost
Verlaat: Richard Schellekens (20.40u)
Afmeldingen: Emiel van de Rijt, Remco Smulders, Reyer Gerlach, Marieke Verseveldt

1. Opening
 Voorzitter opent de vergadering om 20.30u.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken.
 Er wordt een ieder verzocht zijn gegevens op de ledenlijst te controleren.
 Contributieverhoging zal worden besproken na 9c) Locatie.
 Tot punt 9c) Locatie maken we haast.
 De prijsuitreiking zal plaatsvinden bij Verslag Competitieleider.
 Ben Zegveld stelt zich kandidaat als Competitieleider.
 De Kascontrolecommissie moet (ter plekke) een verslag maken en tekenen.
3. Notulen ALV 22 juli 2010
 De notulen zijn in orde bevonden.
4. Verslagen 2010-2011
a) Voorzitter / Secretaris / Competitieleider / Jeugdleider
 Er zijn geen vragen naar aanleiding van de verstrekte verslagen.
b) Penningmeester / Kascontrolecommissie
 De vereniging heeft een verlies van €100 geleden over het afgelopen seizoen.
 Er zijn veel kosten gemaakt voor de huur voor de senioren.
 Financiële meevallers waren het BOTS-toernooi, het niet vinden van een
trainer voor Stap 6 en het uitblijven van declaraties van de reiskosten.
 Het Paastoernooi heeft winst noch verlies gemaakt.
 De reiskostenvergoeding had de vereniging €125 gekost als iedereen volledig had
gedeclareerd.
 Op dit moment moet de contributie nog geïnd worden van 1 senior en 6 junioren.
 Remco Smulders heeft als eerste de contributie van het komende seizoen voldaan.
 Als de financiële situatie onveranderd blijft, zal een contributieverhoging van €10 bij
de senioren nodig zijn.
 De kascontrolecommissie heeft een overschot van €1,50 vastgesteld en de stukken
van de penningmeester in orde bevonden.
 De ALV verleent de penningmeester decharge.

5. Verkiezing bestuur
 Frank van Eijk is herkozen als jeugdleider.
 Richard Schellekens is herkozen als penningmeester.
 Op verzoek van Jan van Beurden vindt er een gesloten stemming plaats tussen de
kandidaten voor de functie competitieleider. Ben Zegveld wordt met meerderheid
van stemmen gekozen tot competitieleider en zal na de ALV de bestuursfunctie van
Clemens van Gorp overnemen.
6. Verkiezing kascontrolecommissie
 Omdat Ben Zegveld in het bestuur plaatsneemt en Toon Tibosch aftredend is,
moeten er twee nieuwe leden voor de kascontrolecommissie gekozen worden.
 Pierre Mulders en Alexander Roodhuyzen stellen zich kandidaat en worden in de
kascontrolecommissie gekozen.
7. Begroting 2011-2012
 De begroting blijft ten opzichte van vorige jaar ongewijzigd.
 Dit is onder voorbehoud van de keuzes die bij 9c) Locatie gemaakt worden.
 Eventuele tekorten zullen via een contributieverhoging worden opgelost.
8. Jeugd
a) Opleiding
 Er is afgelopen jaar geen trainer voor Stap 6 gevonden.
 Stap 6 is voor onze leerlingen waarschijnlijk ook te hoog gegrepen (rating 2000+
veresit). Besloten wordt om ons te richten op Stap 5+.
 Stap 5+ kan door Rick Zegveld en Jan Douwes gegeven worden.
 De leerlingen geven aan masterclasses op prijs te stellen. Besloten wordt Herman
Grooten hiervoor te vragen, voor 3 á 4 avonden per jaar.
 Een trainer is erg duur, zeker gezien het feit dat de €510 subsidie die we dit seizoen
hebben ontvangen (in totaal) op losse schroeven staat.
 Er wordt voorgesteld om een fonds op te richten om de kosten te dragen. Hierin zou
de club jaarlijks bijdragen, maar kunnen ook ouders, senioren en andere donateurs
geld storten. Dit plan heeft op dit moment niet genoeg bijval.
 Er wordt een activiteitencommissie opgericht om €200 op te halen om de trainer te
betalen. Deze commissie bestaat uit Jan van Gorp en Sam Michielsen. De overige
benodigde €200 zal van de contributie gereserveerd worden.
 Voor het organiseren van de lessen in de overige stappen belegt Mark van
Bijsterveldt een vergadering met de jeugdleraren.
b) Competitie / Toernooien
 Ons C-team heeft zich voor het NK geplaatst. Jurgen Michielsen is bereid om vervoer
te regelen.
 Frank probeert de jeugd enthousiast te maken voor toernooien. Afgelopen jaar heeft
dat nog niet het gewenste succes gehad.
 De competitie op de vrijdagavond zal met een laptop en indelingsprogramma beter
verlopen.
 Het gebruik van een klok is voor alle stappen gewenst.
c) Paastoernooi
 Het Paastoernooi kan in de huidige opzet blijven bestaan. Wel moeten de planning
verbeterd worden, zodat er op tijd subsidie aangevraagd kan worden en vrijwilligers
benaderd worden.
 De commissie blijft bestaan uit Frank van Eijk, Clemens van Gorp en Jurgen
Michielsen. Jurgen Michielsen zal de nieuwe rol van voorzitter op zich nemen, en
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van vergaderingen en de tijdsplanning.

9. Senioren
a) Intern
 De interne competitie is door afwezigheid van de competitieleider verzorgt door Ben
Zegveld.
 Er is gespeeld in een keizersysteem gevolgd door een knock-out fase voor de vier
besten.
 Er is besloten volgend jaar volgens hetzelfde systeem te spelen.
 Er moet strikter op de tijd gelet worden. Dit geldt vooral voor Rick Zegveld, wiens
lessen voor het begin van de avond nogal uitlopen.
 De competitieleider doet de prijsuitreiking. Clubkampioen is Rick Zegveld,
snelschaakkampioen is Jan Douwes.
 Omdat de plaatjes voor de prijzen nog in bestelling zijn, wordt de rest van de prijzen
volgende week donderdag uitgereikt.
b) Extern
 Alle externs teams hebben zich gehandhaafd, het bekerteam is de eerste ronde
uitgeschakeld.
 Volgend seizoen is er een toename van het aantal beschikbare leden voor de externe
competitie. Er wordt besloten om weer twee zaterdagteams, twee avondteams en
een bekerteam in te schrijven.
 De teamcaptains zijn – teamvolgorde zoals hierboven genoemd - Gerwald van Gulick,
Clemens van Gorp, Mark van Bijsterveldt, Ben Zegveld en Rick Zegveld.
c) Locatie
 Vanwege geluidsoverlast en hoge kosten is de huidige locatie MFA ‘Het Kruispunt’
niet geschikt voor de seniorenavond.
 De vergadering besluit dat de twee beste alternatieven Scoutingclub ‘Rey de Carle’
(De Reeshof) en Stichting Jeugdbelangen ‘’t Zand’ (SJB) zijn.
 SJB geniet de voorkeur van de vergadering. Omdat er nogal wat onduidelijkheden
wat betreft SJB zijn – beschikbaarheid, kosten, bar, sluitingstijden – wordt besloten
dat indien SJB niet mogelijk is, de ALV haar goedkeuring geeft aan De Reeshof.
 Om SJB te kunnen bekostigen, stemt de ALV onder voorbehoud in met een
contributieverhoging van €10.
10. Werving
 Er is een plan van aanpak voor de werving geschreven, bestaande uit vier opties.
 Twee vrijwilligers, één dagdeel: schaken tegen gasten op een winkelcentrum
en flyeren.
 Twee á drie vrijwilligers, twee dagdelen: schaken op een demonstratiebord.
 Drie vrijwillegers, hele dag: schaken met een grote tuinset.
 Een clubavond op locatie, bv. goed zichtbaar een terras en open voor
voorbijgangers.
 Mark van Bijsterveldt en Yvon Renique-Meijer zullen dit komend seizoen vorm
geven.
 Iedereen is wel in voor een clubavond “op locatie”.
11. Huldiging Dhr. Van Gorp en Dhr. Swenneker
 De ALV besluit unaniem om op voordracht van het bestuur Jan van Gorp en Edouard
Swenneker ereleden van onze vereniging te maken.
 Zij krijgen een speech van de voorzitter en beide krijgen een oorkonde overhandigd.
 Jan van Gorp heeft een dankwoord voorbereid.
12. Rondvraag
 Er zijn geen vragen.
13. Afsluiting
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.30u.

