Algemene ledenvergadering 26-juni-2014
Aanwezig: Jan Douwes, Gerwald van Gulick, Clemens van Gorp, Pierre Mulders, Feico Drost, Jan
van Beurden, Toon Tibosch, Ben Zegveld, Richard Schellekens, Rick Zegveld, Frank van Eijk en Mark
van Bijsterveldt.
Machtigingen: Paul Geppaart, Alexander Roodhuijzen en Jan van Gorp.

Opening door Voorzitter: 20:20
Notulen 2013
Ingekomen stukken
Kascontrolecommissie heeft goedkeuring doorgestuurd.

Agenda
Jubileum en paastoernooi toegevoegd als resp. 11 en 8c. Rondvraag en afsluiting schuiven op.

Jaarverslagen
GvG: Jeugd in Jeugdleiderverslag is gelijk gebleven, in andere verslagen is dit minder positief.
Bestuur: We zitten op dezelfde lijn, het grootste probleem is de hoeveelheid binnenlopers vs de
leraren. Momenteel te weinig leraren om alle stappen te dekken.
Penningmeester: Verhoging van €5,- in 4 jaar door KNSB/NBSB is inmiddels half verwerkt. Over 3 jaar
is de volgende helft.
Penningmeester: rente op rekening is verlaagd, kosten rekening zijn ongeveer €100,- per jaar voor
het betalen vanaf deze rekening.
Penningmeester: materiaal wordt volgend seizoen langzaam aan vervangen. Daarvoor zijn de kosten
reeds verwerkt.

Kascontrole
Goedkeuring is binnen. Decharge is verleend.

Bestuursverkiezing/Kascontrole
a. Aftredend: Secretaris en voorzitter. Beide zijn unaniem herkozen voor 2 jaar.
b. Kascontrole: Clemens van Gorp is nieuw en Gerwald van Gulick verlengd.

Financieel overzicht
Penningmeester legt verslag uit.
Paastoernooi draaide dit seizoen licht verlies, maar budget laat het nog toe om het nog een keer te
doen. Beslissing hiervoor volgt bij punt 8c.
Diverse materiaalkosten, zoals batterijen en batterijhouders zijn gebudgeteerd.
Potje “Overig” bevat kosten voor traktaties bij jeugd en ouderen. Deze worden tegenwoordig veelal
uit de baropbrengst gehaald.

Opbrengsten zijn minder vanwege minder donaties.
Volgend seizoen kijken wat vertrekkende leden betekenen voor opbrengsten.
Toon Tibosch: leraren jeugd zijn vrijwilligers en krijgen niet betaald?
Penningmeester: Inderdaad.
Gerwald: Is er een voorziening voor het jubileum?
Penningmeester: Indien er in deze vergadering iets wordt vastgelegd, dan moet ik mijn budget hierop
aanpassen.
Gerwald: Voorziening contributie?
Penningmeester: Dit is een post uit het verleden. Maar moet aanwezig blijven ter controle. In de
toekomst verdwijnt deze post.
Toon Tibosch; Contributie aan het begin of einde van het seizoen?
Penningmeester: Contributie wordt gebruikt om de NBSB te betalen. Er is wat ruimte in, dus
betalingsregelingen en gefractioneerd afrekenen is mogelijk. Maar liever niet natuurlijk.
KORTE PAUZE.

Jeugd
a. Lessen:
Lerarentekort!
Clemens van Gorp: Om en om lesgeven/puzzels maken?
Jeugdleider: Helaas komen we dan in de problemen dat bijv. Stap 1 dan 2 jaar duurt. En dat is te
lang.
b. Competitie:
Dit jaar voor groepen 0-2 en 3-6 competitie.
c. Paastoernooi:
Paastoernooi gaat door? Unaniem ja.
Inschrijvingen komen zoals altijd last minute. Dit leidt tot verwarring bij de leiding.
Ook dit seizoen waren we een van de grootste BC-toernooien.

Senioren
a. Competitie:
• Data mailen naar leden voor zaterdagen, avonden, open avonden.
• Zaterdagteams/avondteams: Peter Gerlach valt weg. Reyer Gerlach blijft spelen. Plek van Peter in
zaterdagteam wordt ingevuld door Norbert Hermanus. Rick heeft reeds bevestigd dat hij mag
spelen.
• Voorstel competitieleider:
i. 2 zaterdagteams. Voorstel aangenomen.Ben en Clemens blijven teamcaptain.
ii. 1 avondteam. Voorstel aangenomen. Mark blijft teamcaptain.
iii. Bekerteam. Voorstel aangenomen. Rick blijft teamcaptain.

•

Open schaken:
i. Inschrijfsysteem
ii. Data doorgeven aan alle deelnemers
iii. Jan Douwes: Geld prijzen? Gerwald: Drankrekening kwijtschelden als prijs?
iv. Voorstel 9 ronden 1 tegen, 1 onthouding en 10 voor.
v. Bespreking volgt voor precieze data en indelingen voor toernooien. Voorstel Gerwald:
Spelrondes bijv na de KNSB-data.
• Interne competitie:
i. Stemrondes: Keizer: 8 voor. Afmelding vol punt: 6 voor. Afmelding ½ punt: geen.
ii. Afronding seizoen: Een grote keizercompetitie. Einde seizoen is eindstand.
iii. Afmeldingen: Uiterlijk half acht op speelavond.
b. Prijsuitreiking:
• Snelschaken: Jan Douwes
• Rapidschaken: Rick Zegveld
• Interne 1: Rick Zegveld
• Interne 2: Pierre Mulders
• Interne 3: Mark van Bijsterveldt
FEICO DROST VERLAAT VERGADERING OM 22:15

Sponsoring/Promotie
i.
ii.

Verenigingenmarkt 2014: Aanwezig: Clemens van Gorp, evt. Frank van Eijk en evt. Richard
Schellekens.
Koningsdag 2015 Tilburg Royaal: (Reeshofpark) Animo is aanwezig, maar graag herinnering ±3
weken van tevoren.
a. Vraag om mailadressen en vraag extra informatie.

Jubileum
Dagelijks bestuur inventariseert voorstellen: zoals BBQ, Eupe uitnodigen, Toernooi organiseren.
Dagelijks bestuur regelt ook voor jeugd.
TOON TIBOSCH VERLAAT VERGADERING OM 22:55.

Rondvraag
Mark: kopie schaakmagazine dient ervoor om leden te waarschuwen dat vanaf 1 juli 2014 diverse
regels actief worden in het FIDE-reglement. Dit heeft o.a. betrekking op het meebrengen van een
mobiele telefoon-regel en het promoveren van een pion. Later volgt een update welke regels
daadwerkelijk geaccepteerd worden in de diverse toernooi-reglementen.
Voorzitter: Deze regels gelden voor het FIDE-reglement. Even afwachten wat er in het
toernooireglement wordt gezet.

Afsluiting
Voorzitter sluit af om 23:05

