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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 27 AUGUSTUS 2018

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur met een welkom aan de aanwezige  
leden (34).
De voorzitter bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en verwijst voor 
verdere mededelingen naar het punt Bestuurszaken.

2. Vaststellen agenda.  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken die in deze vergadering behandeld dienen te worden.
Wel is bericht van verhindering ontvangen van Ron van der Linden, Willem 
Hensbergen, Mark van der Ploeg, Gerie Opgenhaffen, Cas Grannetia, Jan Vreeburg, 
Coen de Kooker en Martin Zegstroo.

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2017.  
Met een aanpassing bij punt 7 waarin de jaren 2016/2017 worden bedoeld worden  
deze notulen vastgesteld.

5. Vaststellen jaarverslagen 2017/2018. 
In het jaarverslag is abusievelijk Jan van den Bergh als winnaar groep 5 vierkamp 
toernooi weergegeven, dit had Richard Copier moeten zijn. Verder werden de 
jaarverslagen zonder aanmerkingen / aanpassingen vastgesteld.

6. Financieel overzicht en begroting. 
Op het financieel overzicht en de begroting  komen een paar vragen/opmerkingen die 
beantwoord worden door de penningmeester.
Na deze toelichtingen wordt het financieel verslag goedgekeurd.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. 
Dhr. van der Plas vermeldt dat hij mede namens dhr. Boon het bestuur een verslag 
heeft gestuurd waarin hij conform de taken en verantwoordelijkheden van deze 
kascommissie de financiën over het boekjaar 2017/2018 heeft gecontroleerd en geen 
onjuistheden heeft gevonden.
Er worden door de commissie ook geen aanbevelingen voor een ander financieel 
beleid aan het bestuur gedaan.
Conform deze brief wordt voorgesteld om het bestuur te dechargeren voor het 
financieel boekjaar  en de penningmeester hiermede te complimenteren.. 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen, met applaus.

In het verslag van de kascommissie is wel gewag gemaakt van de lange 
zittingstermijnen van de bestuursleden en de vergrijzing van de leden, met het verzoek
om dit per ALV bestuurlijk te delen. Het bestuur neemt dit verzoek mee.

Aftredend als kascommissielid is de heer van der Plas. De heer Beijk wordt benoemd 
als nieuw lid en de heer Havenaar wordt gevonden en benoemd als reservelid.
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8. Interne en externe competitie. 
De interne competitie wordt toegelicht door dhr. Roosa. Hij refereert nog even naar 
het jaarverslag waarin melding werd gemaakt van de prima opkomst het afgelopen 
seizoen en hij hoopt dat dit ook dit seizoen weer zodanig verloopt. 
Wat de externe competitie betreft vermeldt dhr. Reijneveld (als a.i. ext. 
wedstrijdleider) dat conform de rating indeling van de KNSB de leden zijn/zullen 
worden uitgenodigd om deel te nemen in de 5 teams die dit seizoen de NHSB 
competitie zullen uitkomen.
Ook zal er een team in de KNSB competitie gaan deelnemen.

9. Jeugdzaken. 
Jeugdtrainer Aad Vledder licht de situatie bij de jeugd even toe.
Zoals ieder jaar was het ook dit seizoen weer afwachten van hoeveel er zouden komen.
Uiteindelijk viel dit best mee, ondanks een verleden van meer dan 25 jeugdleden.
De jeugdtrainers - Jan Plomp, Peter Kaptein, Lawrence Maas en ondergetekende  
proberen er ieder jaar weer iets leuks van te maken en naar we horen lukt dat. Dus we 
gaan nog even zo door.
We hebben mee gedaan aan een Hoftuin evenement en zijn twee keer in de Vosse 
aanwezig geweest met schaakmateriaal voor de jeugd.
Tenslotte de melding dat we van dhr de Groot een flinke doos met olifanten hebben 
geerfd; per toernooi delen we dezen  uit.

10. Bestuurszaken. 
De voorzitter, dhr. Plomp vermeldt de volle tevredenheid met onze nieuwe 
schaaklocatie.

Een operationeel aandachtspunt blijft het opruimen van tafels en stoelen en 
schaakbenodigdheden.
Nogmaals de regels: Zodra de laatste formele partij is afgelopen dient de zaal 
opgeruimd te worden. Met hulp van (bijna) allen zal dat geen moeite kosten. De 
analyse tafels kunnen blijven staan, alleen de schaakspullen daarvan zullen later door 
hun gebruikers alsnog dienen te worden opgeruimd. 

Dhr. Peter van Bakel wordt naar voren geroepen om geëerd te worden met zijn 40 
jarig lidmaatschap.

"Nieuwe" bestuursleden: De heren Kaptein en Roosa worden unaniem herkozen in hun
resp. functies. 
Nadat er geen andere kandidaten zich hebben aangemeld is dhr. Reijneveld bereid 
gevonden om de functie ext. wedstrijdleider nog een jaar langer  ad interim in te gaan 
vullen.
Een Jeugdcoòrdinator blijft gewenst.

11. Rondvraag. 
Er worden geen vragen gesteld.
.

12. Sluiting. De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten, waarna de schaakborden en 
stukken worden opgesteld voor regulaire, rapid- en snelschaakpartijen waarvoor dhr. 
Roosa de indeling verzorgt.
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