ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 Juni 2013 Aanvang: 20:00
Aanwezig: Jan Douwes, Paul Geppaart, Gerwald van Gulick, Pierre
Mulders, Toon Tibosch, Feico Drost, Jan van Beurden
Afgemeld: Theo Damen, Wil de Bont, Jaap Posthuma
Bestuur: Rick Zegveld, Mark van Bijsterveldt, Frank van Eijk, Ben
Zegveld
Afwezig bestuur: Richard Schellekens
Opening door voorzitter: 20:15
Opmerkingen vorige notulen:
JvB: Wat is het resultaat van promoten club.
- RZ: we hebben 2 promotieacties gehouden. Hieruit kwam geen
directe aanmelding.
o GvG: hebben we contactgegevens van mensen die
interesse toonden?
 RZ: Nee, hier hebben we niet naar gevraagd
Ingekomen stukken:
- Machtigingen voor BZ van JP en WdB.
Zij onthouden zich wanneer we stemmen over interne
competitie.
Agenda:
- Geen wijzigingen.
Jaarverslagen:
- RZ leest verslag penningmeester voor ivm afwezigheid.
- GvG: mbt verslag competitieleider: eventueel herinneringen
rondsturen voor specifieke avonden, zoals snelschaakavonden?
o BZ: Dat staat ook in stukje als voorstel.
- PM: Is er genoeg animo vanuit jeugd voor 2 e zaterdagteam?
o RZ: Momenteel enkel Bas Verseveldt.
- PM: Eventuele jeugdleden voor seniorenavond?
o FvE: Ik zie enkel 2 á 3 mogelijkheden, maar hier moet nog
aan gewerkt worden. Sam+Luuk Baselmans, Bas
Verseveldt.
o PM: je moet ze natuurlijk wel warmhouden.

o FvE: Inderdaad.
- GvG: Opmerkingen dat sommige spelers afgelopen seizoen niet
aan spelen toe kwamen doordat 2e team is afgezegd en het
avondteam vaak vol zit wordt gecovered door nu wel een 2 e
team te stichten?
o BZ: Inderdaad.
- JvB: Ik mis het paastoernooi in de jeugdleiderverslag.
o FvE: Oh ja, we hadden dit jaar 79 spelers en dit hadden
we te danken aan de organisatie en het
weersverwachting. In tegenstelling tot vorig jaar
- JvB/GvG: Volgend jaar toch stukje secretaris om ledenaantal te
verifieren.
Kascontrole:
- GvG: Zag er goed uit, maar er ontbrak een soort administratie
voor de bardienst.
o MvB: inderdaad een idee, moeilijk om te voltooien. Maar ik
zal eens kijken voor het volgende seizoen.
- Goedkeuring ontvangen. Penningmeester wordt unaniem
decharge verleend.
Bestuursverkiezing:
- Competitieleider, Jeugdleider en Penningmeester herkozen.
- Kascontrole: Gerwald blijft zitten, Pierre wordt niet vervangen
ivm ontbreken tegenkandidaat.
Financieel jaarverslag:
- Budget 2013 – 2014 ontbreekt?
o MvB: We zullen hier nog op terug moeten komen.
o GvG: Ik heb het budget nog gezien maandag.
o JvB: Dit was wel handig geweest, omdat het komende
seizoen nog oud materiaal gebruikt kon worden. Maar dit
moet komend seizoen aangevuld worden.
- PM: Notitieboekjes?
o FvE: Tata?-toernooi en andere toernooien delen deze
vaak uit. Onze voorraad is aardig leeg. Eventueel
navragen bij KNSB wat de kosten zijn voor boekjes.

BZ: We kunnen losse notatievellen printen en deze
meenemen.
o Bestuur: hier gaan we aan werken.
- Verhoging contributie-voorstel.
o Voorstel: Komend jaar verhoging van contributie met
€2,50 en het seizoen 2017 - 2018 met een 2e €2,50.
o Stemming op Contributie 2013 - 2014 €82,50 / €62,50:
(Onder voorbehoud budget 2013-2014) aangenomen met
meerderheid van stemmen.
- Opmerkingen contributie innen.
o GvG: ±€500 ontbrekende contributie schrappen van
kascontrole. Deze staat reeds 3 jaar op budget als
verliespost, maar is niet reeel. Stemming om deze van
budget te schrappen in toekomst: unaniem aangenomen.
o Voorstel om de huidige positieve saldo niet in de reserve
te deponeren maar te gebruiken voor diverse andere
zaken.
 Denk hierbij aan een schaakreisje (naar Eupe o.i.d.),
schaakles geven aan ouderen.
o Voorstel uitgave promotie: Aangenomen.
o Voorstel eerste drankje gratis voor eigen spelers: 5 voor, 2
tegen, 6 onthoudingen.
o

PG verlaat vergadering om 22:00
o

Voorstel niet-gedeclareerde reiskosten belonen in de vorm
van bijv. schaakboekje: 5 voor, 2 tegen, 5 onthoudingen.

Jeugd:
- FvE: Ik ga er vanuit dat we op dezelfde voet verder kunnen. JD
gaf wel aan dat hij even moet kijken met zijn woon-/werkverkeer
of het nog steeds haalbaar is. Ik ga er wel vanuit dat de huidige
leraren verder gewoon kunnen.
- GvG: Paastoernooi?
o FvE: In principe wel, zolang subsidie doorgaat. We kunnen
het een toernooi een jaar doen zonder subsidie, maar
daarna moeten we even kijken.

Senioren:
- Prijsuitreiking:
o JD is snelschaakkampioen geworden.
o 3e prijs: Ben Zegveld
o 2e prijs: Mark van Bijsterveldt
o 1e prijs: Rick Zegveld
- Voorstel interne competitie:
o 3* per jaar snelschaak: aangenomen
o 3* per jaar rapidtoernooi: aangenomen
 JD: Data e.d. wel posten op website!
o Keizer gedurende seizoen:
 BZ: knock-out top 4: 2 keer normaal tempo, 2 keer
versneld en daarna snelschaken. 1 winst in een van
de rondes is einde wedstrijd.
o JvB: Voorstel 2 periodes in seizoen. Winnaar seizoenen
tegen elkaar voor kampioenschap. Is dezelfde persoon 2
keer kampioen, dan is geen kampioenswedstrijd nodig.
 Stemming: 3 voor, 5 tegen, 4 onthoudingen.
- Externe competitie:
o 2 zaterdagteams, 1 avondteam, 1 bekerteam.
 Stemming: aangenomen
• Zaterdag A: BZ
• Zaterdag B: CvG
• Avond: MvB
• Beker: RZ
- Buitenlandtoernooi:
o Animo is goed. RZ en PM kijken voor buitenlandse
tegenstander.
Sponsoring/Promotie:
- Verenigingsmarkten aandoen.
- Advertenties plaatsen in specifieke blaadjes, bijv.
Reeshofjournaal.
- Terrasschaak (donderdagavond in centrum spelen op terras).
- Banner.

Rondvraag:
- GvG: Ben, heb je behoefte aan analysedocumenten?
o BZ: Nee, momenteel niet gewenst.
- GvG: Mark wordt de contactinformatie bijgewerkt op de huidige
ledenlijst?
o MvB: Inderdaad, dit wordt in het komende seizoen
bijgewerkt.

