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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 31 AUGUSTUS 2015
1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Bericht
van verhindering is ontvangen van de heren Van Waveren, Opgenhaffen en Van den
Bergh.
De netto-opbrengst van de snelschaakavonden in juli voor het project van Henk en
Jopie is € 250,25.
De Hoeksteen heeft nieuwe beheerders. Het kerkbestuur heeft laten weten dat de zaal
echt om 24.00 uur sluit. Het bestuur heeft daarom besloten dat iedereen om 20.00 uur
aanwezig moet zijn, zodat om 20.15 uur de partijen kunnen beginnen.
De heer Muller heeft als eerste de contributie betaald.
2. Vaststellen agenda. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken. Ingekomen zijn een e-mail van de Rabobank Clubkascampagne.
Leden van de Rabobank kunnen stemmen op een project van een vereniging. De
verenigingen met de meeste stemmen krijgen een cheque. De schaakclub heeft als
project aangemeld 25 Chessity-abonnementen voor jeugdleden.
Verder zijn ingekomen voorstellen van de heren Zegstroo, Ippel en Havenaar voor de
interne competitie. Die worden onder agendapunt 8 behandeld.
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 25 augustus 2014. Naar
aanleiding van agendapunt 7 stelt het bestuur dat er voortaan geen geld meer uit de
toernooireserve wordt gehaald voor andere doelen dan de toernooien, tenzij de ALV
daar toestemming voor geeft.
Het initiatief ‘de Pluspion’ is een stille dood gestorven.
De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller:de heer Nigten..
5. Vaststellen jaarverslagen 2014/2015. De heer de Jong vraagt hoe het mogelijk is dat
er een winnaar is bij de schaaksimultaan als Mark van der Ploeg een score van 100%
heeft. Het antwoord is dat in dit geval de winnaar het kind is dat het het langst heeft
volgehouden.
Het algemene jaarverslag en het jaarverslag van de jeugd worden vastgesteld.
6. Financieel overzicht en begroting. De rekening ‘Kruisposten’ op de balans is de
overboeking van de spaarrekening naar de betaalrekening. Het afschrift van de
spaarrekening is gedateerd op een datum na het einde van het boekjaar.
De financiële positie is dermate dat er weer ruimte is voor het aanbieden van een
consumptie aan de leden.
Het financieel overzicht en de begroting worden goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. De heren Van Aalst en Reijneveld
hebben de boeken en bescheiden over het boekjaar 2014/2015 gecontroleerd en in
orde bevonden. Zij stellen voor het bestuur te dechargeren voor het boekjaar
2014/2015. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Aftredend als kascommissielid is de heer Van Aalst. De heer De Kooker wordt
benoemd als nieuw lid en de heer Van der Plas als reservelid.
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8. Interne en externe competitie. Wat de externe competitie betreft gaat de heer Van
Delden inventariseren welke leden beschikbaar zijn.
Voor de interne competitie stelt het bestuur voor :
1. Onbeperkte waardering voor afwezigheid met bericht met 1/3 deel van de eigen
waarde.
2. Criterium voor plaatsing in de kampioensgroep is dat er minimaal aan de helft plus
1 van alle interne speelronden is deelgenomen.
3. Voor de overige groepen geld geen plaatsingscriterium.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
De heer De Jong stelt voor om voor het plaatsingscriterium in de kampioensgroep een
hardheidsclausule in te stellen. Dit voorstel wordt met 5 stemmen tegen aangenomen.
Het voorstel om na de splitsing buiten de kampioensgroep in éën grote groep te spelen
wordt unaniem aangenomen.
Het voorstel van de heer Ippel om na de splitsing in de grote groep de ronden 1, 2 en 3
in te delen op grond van de startpositie aan het begin van het seizoen, wordt met 1
stem voor afgewezen.
De heer Havenaar stelt voor na de splitsing in te delen vanuit een nieuwe startlijst,
gerangschikt op de TPR uit de voorronden. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
.
Naar aanleiding van een voorstel van de heer Zegstroo heeft het bestuur het volgende
voorstel geformuleerd:
Het speeltempo in de kampioensgroep voor het seizoen 2015/2016 is 36 zetten in 80
minuten, gevolgd door een kwartier extra tijd om de partij te beëindigen. Vanaf de
eerste zet krijgt elke speler 10 seconden per zet toegevoegd.
Dit voorstel wordt met 1 stem tegen aangenomen.
9. Jeugdzaken. Het bestuur moet helaas constateren dat het verloop onder de jeugdleden
groot is en dat er weinig doorstroming naar de senioren is. Het verloop wordt door
allerlei redenen veroorzaakt. Gelukkig zijn er nog wel voldoende jeugdleiders.
10. Bestuurszaken. Dit agendapunt wordt door het bestuur aangegrepen om jubilarissen
in het zonnetje te zetten. De heer Boon en de afwezige heer Vreeburg worden
gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap en de heer Van Aalst voor zijn 25-jarig
lidmaatschap.
De heren Plomp en Van Delden worden unaniem herkozen. De heer Vledder wordt
met unanieme stemmen verkozen als secretaris.
11. Rondvraag. De heer Muller vraagt of De Uil 4 is gedegradeerd. Waarschijnlijk is dat
niet het geval. De heer Ippel zal weer met loten van De Grote Clubactie langskomen
.
12. Sluiting. De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
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