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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 28 AUGUSTUS 2017

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur met een welkom aan de aanwezige  
leden (34).
De voorzitter vermeldt de prima samenwerking van het bestuur het afgelopen jaar 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 de heren van Dijk, Vreeburg, van den 
Bergh, de Groot, van Waveren, van Aalst, de Kooker en Zegstroo.
Een aanmelding is ontvangen van dhr. Jan Vos, hij is ook aanwezig op deze ALV.
Nb. Na de vergadering werd duidelijk dat ook dhr. Cas Grannetia zich (weer) aanmeldt
als lid.

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 2016.  
Deze notulen worden vastgesteld.

5. Vaststellen jaarverslagen 2015/2016. 
Ook deze jaarverslagen worden zonder aanmerkingen / aanpassingen vastgesteld.

6. Financieel overzicht en begroting. 
Op het financieel overzicht en de begroting komen een paar vragen/opmerkingen:
dhr. de Jong vraagt zich af waar het bedrag van de afschrijving van de boekjes terug 
kon worden gevonden. De penningmeester, dhr. Kaptein vermeldt dat deze 
afschrijvingen verwerkt zijn in het vermogen. 
Daarop ontspint zich een kleine discussie over deze boekjes, waarbij blijft,  dat a) zij 
nog steeds kunnen worden aangeschaft a € 1,00, waarbij de penningmeester aangeeft 
om deze opbrengst ook in de financiën duidelijk te zullen maken en b) dat er ook 
boekjes bij toernooien gebruikt worden waarbij de kosten/opbrengsten in de saldering 
van dat toernooi worden verwerkt.
Op de vraag van dhr. van Pruisen over de voor hem onzichtbaarheid van een begroting
voor die toernooien geeft de toernooileider, dhr. Ippel, aan dat er wel degelijk per 
toernooi een begroting wordt gemaakt. De resultaten van die toernooien worden 
verondersteld per saldo altijd "nul" te zijn, doordat de opbrengsten per toernooi 
worden verrekend met de kosten en het prijzengeld.
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. de Kooker het bestuur een brief 
heeft gestuurd waarin hij conform de taken en verantwoordelijkheden van deze 
kascommissie de financiën over het boekjaar 2016/2017 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 2015/2016. 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen, met applaus.
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Aftredend als kascommissielid is de heer de Kooker. De heer Boon wordt benoemd als
nieuw lid en de heer Beijk wordt gevonden en benoemd als reservelid.

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. Op de vraag van 
dhr. Spaapen  om na de splitsing wat gelijkwaardiger tegenstanders te mogen 
ontmoeten wordt door dhr. Roosa bevestigend geantwoord. Door een aanpassing van 
een aantal parameters in het indelingsprogramma zullen de grote sterkte verschillen 
niet meer plaats gaan vinden.
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.
De teams 1 en 2 zullen beiden/samen in de 1e klasse uitkomen en er is uiteindelijk 
toch geen zaterdag klasse in de NHSB gekomen, ergo alle teams zullen op de 
maandagavond hun thuiswedstrijden gaan spelen.
De eerste speeldata zijn eind sept begin oktober; nadere info volgt.

9. Jeugdzaken. 
Jeugdcoördinator dhr. Beijk neemt ons in deze vergadering even terug mee naar de 17 
jaar die hij in deze functie heeft mogen doorbrengen. Het geeft hem enige gemengde 
gevoelens nu hij er mee stopt, maar het is een duidelijke beslissing.
Hij wenst de bestuursleden die zijn taak gezamenlijk gaan overnemen veel plezier, 
zoals ook hij met de jeugd plezier heeft gehad.
Het bestuur betreurt dat er relatief weinig jeugdleden zijn. Op de vraag van dhr. Ippel 
wat de minimum ondergrens is, wordt geantwoord dat het bestuur daarover wel 
gesproken heeft, maar dat er nog geen besluiten hierover zijn genomen. Het blijft een 
sociale verantwoordelijkheid van de club om schaaklessen/schaakmogelijkheden voor 
de jeugd aan te bieden.
De suggestie van dhr. Ippel om de scholen nogmaals te benaderen wordt 
overgenomen.

10. Bestuurszaken. 
De voorzitter, dhr. Plomp benoemt de overgang van de schaaklocatie in het afgelopen 
seizoen. Hij vermeldt dat we tevreden terug kunnen kijken op deze transactie. In de 
Bestemming hebben we duidelijk onze bestemming gevonden. 
Een operationeel punt is het plaatsen en later weer opruimen van tafels en stoelen en 
schaakbenodigdheden geworden.
Met name het opruimen gaf soms wat frictie.
Het bestuur stelt voor om een aantal analyse tafels op te stellen vóór in de zaal.
Zodra de laatste formele partij is afgelopen dient de rest van 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. 
Dit voorstel werd aangenomen door de vergadering.
Nb. De zaal dient formeel om 00.30 afgesloten te worden. Echter in overleg met de 
sleutelhouders (dhr. Plomp en/of dhr. Vledder) en de beheerder (Mevr. Methorst) kan 
er soms iets worden uitgelopen tot max. 01.00 uur.
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Met grote dank werd en wordt dhr. de Groot elke maandag van en naar huis gebracht. 
Hans heeft ons hiervoor al vele malen bedankt, ook via bitterballen en hij wil dat 
graag nog even doorzetten.

Dhr. Theo Brandsma wordt naar voren geroepen om geëerd te worden. Dhr. Brandsma
heeft namelijk te kennen gegeven om na 63 jaar zijn lidmaatschap te beëindigen. 
Van de voorzitter krijgt hij vanwege zijn lange lidmaatschap bloemen uitgereikt en een
uil voor in zijn tuin. Met dit aandenken en ook, een als wijn verpakte liter melk (de 
witte motor), is dhr. Brandsma zeer content.  Als retouraandenken laat hij bij het 
bestuur een plakboek achter met diverse knipsels en artikelen uit zijn rijke Uil-
verleden. 
Nb. Na de vergadering wordt dit boek door velen direct bekeken.

Van de jeugdcoördinator, dhr. Andre Beijk wordt met veel dank, een trein/wandeling-
bon, bloemen en applaus afscheid genomen. 

De jubilarissen dit jaar zijn de heer Plomp en de heer Bakker met hun 40-jarig 
lidmaatschap, zij worden geëerd met een schaak(drink)beker met opschrift. Zij konden
elkaar wederzijds deze beker uitreiken.

Tenslotte wordt dhr. Kaptein aangenaam verrast met bloemen en een oorkonde voor 
zijn benoeming als lid van verdienste van de schaakclub. Peter is dit jaar 25 jaar 
bestuurslid in diverse functies.

"Nieuwe" bestuursleden: De heren Vledder en Plomp 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.

11. Rondvraag. 
Er worden geen vragen gesteld.
.

12. Sluiting. De vergadering wordt om 20.48 uur gesloten, waarna de schaakborden en 
stukken worden opgesteld voor regulaire, rapid- en snelschaakpartijen waarvoor dhr. 
Roosa de indeling heeft verzorgd.
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