Algemene ledenvergadering 25-juni-2015
Aanwezig: Jan Douwes, Gerwald van Gulick,Thijs van Hofslot, Clemens van Gorp, Jan van
Beurden, Toon Tibosch, Ben Zegveld, Richard Schellekens, Rick Zegveld, Frank van Eijk en
Mark van Bijsterveldt.
Machtigingen: Pieter Place, Jan van Gorp
Opening door Voorzitter:
Voorzitter opent de vergadering om 20:15.
Notulen 2014
Notulen ALV 2014 waren te vinden op het internet.
Stukjes van de bestuursleden, buiten het financieel verslag van de penningmeester zijn niet gemaakt.
Ingekomen stukken
Voorstel voor Seizoen 2015-2016. (Voorstel is bijgevoegd aan einde notulen)
Agenda
1. Opening door voorzitter
2. Agenda vastleggen
3. Financiën 2014-2015
a. Kascontrolecommissie
 Verkiezing Commissie: Aftredend is Gerwald. Blijvend is Clemens.
4. Voorstel
a. Financiën 2015-2016
5. Bestuursverkiezing
a. Aftredend zijn Richard, Ben en Frank.
6. Jeugd
a. Paastoernooi
b. Interne competitie
7. Senioren
a. Externe competitie
b. Interne competitie
 Prijsuitreiking
8. Jubileum
9. Afsluiting
Kascontrole
Kascontrole is niet uitgevoerd, deze wordt z.s.m. gepland. De penningmeester wordt decharge
verleend onder de voorwaarde dat de controle zonder bevindingen afgerond wordt.
Bestuursverkiezing/Kascontrole
a. Aftredend: Penningmeester, competitieleider en Jeugdleider Allen zijn herkozen, Clemens van
Gorp zal Jeugleider assisteren.
b. Kascontrole: Clemens van Gorp voor 2e jaar. Gerwald van Gulick is aftredend. Helaas volgt op de
vraag wie hem vervangt geen aanmelding. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe vrijwilliger,
indien niet gevonden wordt de deelname van Gerwald van Gulick voor 1 jaar verlengd.

Voorstel
Het voorstel ligt op tafel, na een korte discussie volgen er enkel vragen:
 Jan van Beurden: Het is een aardig eind uit de richting. En kunnen we de Basisschool
gebruiken?
o Antwoord: Daar gaan we achteraan zodra het voorstel wordt geaccepteerd, deze
locatie heeft wel de voorkeur.
 Gerwald van Gulick: Welk punt is belangrijkste? Doorstroom Jeugd of verhuizing naar
Reeshof?
o Antwoord: Beide zijn belangrijk en beide zijn volgens bestuur ook nodig voor het
voortbestaan van de club.
 Gerwald van Gulick: Is het mogelijk om de locatie te bekostigen vanuit de spaarrekening?
o Antwoord: Er zijn inderdaad reserves beschikbaar, maar niet puur voor locatie. De
locatie komt mede uit de baropbrengst en contributie.
 Jan Douwes: De basisschool is niet echt geschikt als locatie? Misschien is een kroeg of
zalencentrum beter?
o Antwoord: Helaas zijn de kosten van dergelijke locaties vrij hoog. Daarnaast zitten we
reeds met de jeugd in de basisschool, dus die deur is reeds (gedeeltelijk) open.
Het voorstel wordt tot stemming gebracht met het gegeven dat de clubavond verhuisd naar de
vrijdagavond, de speellocatie in de Reeshof bevindt en de contributie aangepast wordt volgens het
voorstel.
Het voorstel wordt aangenomen met een stemming van 9 voor (inclusief 2 machtigingen) en 2
onthoudingen.
Financieel overzicht
Penningmeester legt verslag uit.
Er zijn wat gemiste contributies van diverse jeugdleden, waardoor er een paar tegenvallende
resultaten staan in de diverse tabellen.
Jeugd
a. Lessen:
Lerarentekort!
Zeker aangezien er een groter aantal dagen bijzaten waarop de vaste leraren niet aanwezig
waren. Ben en Mark geven aan dat werk soms in de weg zat en Frank geeft aan dat zijn
thuissituatie het vaak niet toestaat om te komen.
Thijs van Hofslot geeft aan dat hij misschien wel tijd kan vrijmaken om les te komen geven.
b. Paastoernooi:
Paastoernooi gaat door, ondanks licht verlies door inkoop bar-voorraad. Maar zolang de subsidie
van de gemeente Tilburg binnen komt, gaan we door.
Senioren
a. Competitie:
 Data mailen naar leden voor zaterdagen, avonden, open avonden.
 Zaterdagteams/avondteams:
o 2 zaterdagteams. Voorstel aangenomen.Ben en Clemens blijven teamcaptain.
o 2 avondteams. Voorstel aangenomen. Rick wordt teamcaptain van het eerste en Mark
voor het tweede.
o Bekerteam. Voorstel aangenomen. Rick blijft teamcaptain.
b. Open schaken:
 Dit vervalt wegens tegenvallende resultaten.

o Wordt waarschijnlijk vervangen door een Kersttoernooi
Senioren (vervolg)
c. Interne competitie:
 Een grote keizercompetitie. Einde seizoen is eindstand.
 Afmeldingen: Uiterlijk half acht op speelavond.
d. Prijsuitreiking:
 Snelschaken: Jan Douwes
 Rapidschaken: Rick Zegveld
 Interne 1: Rick Zegveld
 Interne 2: Pierre Mulders
 Interne 3: Mark van Bijsterveldt
Jubileum
Voor het jubileum zijn de volgende plannen besproken in het bestuur:
 Schaaknacht; Rick en Gerwald gaan een datum zoeken.
 Jubileumtoernooi
 Dagje vol gezelligheid voor jeugd
 Simultaan door meester.
Rondvraag
Mark: In een recent overleg van de NBSB werd o.a. over 2 zaken vergaderd:
1. Het verplichte gebruik van digitale klokken tijdens de bonds-competitie.
a. Hier hebben wij als club positief op gereageerd.
2. Het vergroten van het aantal teams naar 10 teams in een poule, effectief betekent dit een
vergroting van speelrondes van 7 naar 9.
a. Hier hebben wij als club niet positief op gereageerd.
Over beide voorstellen volgt nog een beslissing in de algemene NBSB vergadering.
Afsluiting
Voorzitter sluit af om 22:05

Voorstel Seniorenavond – interne competitie
Inleiding
De interne competitie van de senioren is de laatste jaren kleiner en kleiner geworden. De huidige
situatie is dat we op een avond met 6 tot 10 man zitten. We zitten vaker met 6 dan met 10 man.
Enkele jaren hebben we de situatie aangekeken en gehoopt dit op te lossen zonder radicale
wijzigingen te maken. Deze aanpak heeft niet gewerkt.
Doel
We zullen meer mensen op de seniorenavond moeten krijgen. Enerzijds voor de gezelligheid,
anderzijds om de competitie erin te houden.
Voorstel
Het bestuur stelt het volgende voor; We verplaatsen de seniorenavond naar de Reeshof op de
vrijdagavond (bij voorkeur ook in B.S. De Wegwijzer). Dit heeft de volgende voordelen:
 Reeshofpubliek wordt aangesproken (50.000 inwoners)
 Jeugd kan makkelijker doorstromen
 Toegankelijkere volwassenenavond voor ouders
Intern spelen wordt gratis. Alleen de extern spelende leden (of leden die lid willen zijn van de NBSB)
betalen nog contributie. Deze contributie dient voor het dekken van de volgende kosten:
 NBSB lidmaatschap
 Teamgelden
 evt. boetes
De contributie voor extern spelende leden wordt € 62,50 per jaar. Voor tweede leden wordt het
verschil in NBSB lidmaatschap verrekend.
De baropbrengsten moeten de zaalhuur kunnen dekken.
Dit heeft de volgende voordelen:
 Spreekt het amateurpubliek aan
 Maakt de speelavond laagdrempelig
Extra's
Om het aantrekkelijker te maken voor ouders van kinderen om mee te spelen op de seniorenavond
kunnen we regelmatig een instructieavond voor volwassenen aanbieden gebaseerd op de
stappenmethode.
Indeling jeugdavond (Situatie B.S. De Wegwijzer)
Het gevolg van deze beslissing voor de jeugdavond is dat de volwassenencompetitie gelijktijdig
begint met de jeugdcompetitie. De leraren en overige volwassenen gaan dus gelijktijdig schaken met
de jeugd. Dit zal de doorstroming van de jeugd naar de volwassenen goed doen.
19:00 – 20:00 lesgeven
20:00 – 20:30 competitie jeugd
20:00 – 22:00 competitie jeugd bij volwassenen (45 min. + 15 min.)
20:00 – 23:30 competitie volwassenen (1u30 + 15 min.)
Contributie jeugd:
De contributie voor de jeugd laten we hetzelfde. De reden hiervoor is dat de jeugd meedoet aan de
jeugdopleiding waarvoor een lidmaatschap bij de NBSB/KNSB verplicht is.

