
Schaakclub 

 

"DE UIL" Hillegom 
Opgericht 19 januari 1933 * Koninklijk goedgekeurd 20 november 1973 * Aangesloten bij de K.N.S.B. - N.H.S.B. 

 

notulen ALV 26 augustus 2019 concept.docx  1 / 2 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 26 AUGUSTUS 2019 

 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur met een welkom aan de aanwezige  

leden (26). 

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.  
Een bericht van Ad Reijneveld met daarop reacties van resp. Jan Havenaar, Jan 

Vreeburg en Cok Ippel betreffende de interne competitie zullen worden behandeld bij 

punt 8. 

Bericht van verhindering is ontvangen van Willem Hensbergen, Mark van der Ploeg, 

Gerie Opgenhaffen, Gerard van Pruisen, Jan Vreeburg en  Coen de Kooker. 

 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 27 augustus 2018.   
Deze worden vastgesteld. 

 

5. Vaststellen jaarverslagen 2018/2019.  

Het jaarverslag, het verslag van de interne competitie en het jeugdverslag worden 

zonder aanmerkingen / aanpassingen vastgesteld. 

 

6. Financieel overzicht en begroting.  
Op het financieel overzicht en de begroting  komen geen vragen vanuit de zaal, 

waarop de secr. het waagde om toch een vraag over de -geen?- kosten van het 

rapidtoernooi te stellen. Het antwoord van de penningmeester met hulp-reactie vanuit 

de zaal door Cok Ippel was sluitend (sponsoring). 

Aldus wordt het financieel verslag goedgekeurd. 

Het voorstel voor de nieuwe (ongewijzigde) contributie wordt ook goedgekeurd. 

 

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.  

Dhr. Andre Beijk en de heer Jan van den Bergh (als invaller voor de heer Johan Boon) 

leverden een voorstel tot dechargeverklaring in voor bestuur/penningmeester over het 

financiële boekjaar 2018/2019. 

Conform dit voorstel wordt de vergadering gevraagd om het bestuur te dechargeren 

voor het financieel boekjaar  en de penningmeester hiermede te complimenteren..  

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen, met applaus. 

 

Aftredend als kascommissielid is de heer Beijk;  echter vanwege persoonlijke 

omstandigheden van de heer Boon word hem verzocht nog een jaar samen met dhr van 

den Bergh door te gaan; waarop hij accoord geeft. De heer Cor Vooijs wordt gevonden 

en benoemd als reservelid. 
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8. Interne en externe competitie.  

De regels voort de interne competitie worden besproken nav de ingekomen stukken. 

Na discussie werd besloten: 

1) Na 8 ronden mogelijk weer dezelfde tegenstander 

2) Niet 3x dezelfde kleur achter elkaar 

3) Seizoenstart is op indeling van de formele rating per 1 augustus 

4) Max 2x per seizoen een zelfde tegenstander 

5) Als beide spelers dat willen kan met analoge klokken gespeeld worden 

6) Het speeltempo blijft 1,5 uur plus 15 minuten verlenging na 36 zetten 

Ook wordt besloten dat er begin volgen seizoen en toelichting op deze regels zal 

worden opgehangen op het publicatiebord (actie Dick). 

 

Externe competitie – 

Ai wedstrijdleider Ad licht toe: volgend jaar 1 KNSB en 5 NHSB teams; indeling 

grofweg obv rating per 1 aug, maar verschuivingen kunnen ook nog; een ieder zal 

persoonlijk door hem worden benaderd. 

Er hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld om mee te gaan doen in onze teams. 

 

9. Jeugdzaken.  

Ai Jeugdcoördinator Fred licht de situatie bij de jeugd even toe en de 

examenresultaten. 

 

10. Bestuurszaken.  

Door het bestuur wordt voorgesteld om de ai functie van de jeugdcoördinator Fred van 

de Bent om te zetten in een formele rol. Dit voorstel wordt met applaus beantwoord. 

Er worden geen jubilarissen geëerd (later zou blijken dat dit een omissie is). 

"Nieuwe" bestuursleden: De heren Aad Vledder en Jan Plomp worden unaniem 

herkozen in hun resp. functies.  

Zonder tegenkandidaat is dhr. Ad Reijneveld bereid gevonden om de functie ext. 

wedstrijdleider nog een jaar langer  ad interim in te gaan vullen. 

 

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.  

Nb *) Nog steeds komt dit te vaak neer op degenen die ook de spullen al hebben 

klaargezet…. 

 

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 reguliere, rapid- en snelschaakpartijen waarvoor dhr. 

Dick Roosa de indeling verzorgt. 


