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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 27 AUGUSTUS 2012

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.
Jan de Jong heeft afgelopen april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het bestuur 
feliciteert Jan alsnog met zijn onderscheiding en zet hem in de bloemetjes.
In de maanden juni en juli is er geschaakt voor het goede doel (het project van Henk en Jopie 
van Lierop in Kenia) en dit resulteerde in een opbrengst van €175, helaas een stuk lager dan 
in 2011.
Zes seniorleden hebben hun lidmaatschap opgezegd en één nieuw seniorlid, Fons Spaapen, 
wordt verwelkomd. Bij de jeugd hebben drie leden opgezegd en is er één nieuw lid. 
Dit jaar zijn er twee jubilarissen die 40 jaar lid zijn van de club. Piet Brandsma en Anton 
Warmerdam worden geëerd met een NHSB speld. Helaas is Piet Brandsma één van de leden 
die zijn lidmaatschap heeft opgezegd, in zijn email geeft Piet aan 'al die jaren met heel veel 
genoegen de schaakclub bezocht heb. en dat de sfeer fijn en gezellig is'.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3. Ingekomen stukken.
Ingekomen is een email van Hans de Groot waarin hij zich afvraagt of het 80 jarig jubileum 
nog wordt gevierd en zo niet dat hij dan op die dag wil trakteren. Het bestuur geeft aan zeer 
verheugd te zijn over zijn aanbod, maar dat dit niet nodig is want het jubileum wordt wel 
degelijk gevierd.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Waveren, Van den Bergh en 
Opgenhaffen. 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 2011.
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Vaststellen jaarverslagen 2011/2012.
De jaarverslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Jan de Jong wil de jeugdafdeling en met name André Beijk complimenteren voor hun inzet 
voor de jeugd.

6. Financieel overzicht en begroting.
Het tekort over het jaar 2011/2012 valt uiteindelijk erg mee, maar desondanks ziet het bestuur 
zich genoodzaakt om de contributie met €5,- te verhogen. De ALV gaat hiermee akkoord. 
Het financieel overzicht en de begroting worden goedgekeurd en vastgesteld.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.A.F. Boon en Ron v.d. Linden, heeft op 
18 juli 2012 de boeken en bescheiden van de Schaakclub De Uil te Hillegom over het 
boekjaar 2011/2012 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascontrolecommissie stelt de 
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Algemene Ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2011/2012. 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Aftredend lid is de heer Boon. Als nieuw lid wordt gekozen de heer J. Havenaar. Als 
reservelid wordt de heer J. van Aalst benoemd.

8. Interne en externe competitie.
Dhr. Kramer deelt mee dat in het groepensysteem slechts twee partijen niet zijn gespeeld. 
Keerzijde was dat verschillende leden al weken voor het einde van het seizoen waren 
uitgespeeld.
Jan de Jong stelt voor om voor en na de groepencompetitie een bekercompetitie te houden.  
Henk Kramer geeft aan dat dit veel extra tijd vergt en dat je waarschijnlijk te weinig partijen 
in die bekercompetitie speelt om een echte winnaar aan te kunnen wijzen.
Cok Ippel stelt voor alleen de bovenste 8 à 10 spelers in een groep voor het kampioenschap te 
laten spelen. Henk antwoordt hierop dat veel mensen het prettig vinden om op hun eigen 
niveau een kampioenschap te spelen.
Martijn Baars meldt dat in de laatste maand weinig wedstrijden zijn gespeeld en of het 
daarom niet mogelijk is de groepencompetitie korter te maken. Henk erkent dat het seizoen 
afloopt en dat het daarom beter is later te beginnen. Echter dit heeft wel als nadeel dat dan 
meer leden dan niet alle partijen kunnen spelen.
Gerard Draaisma vraagt zich af of het dan niet beter is om met kleinere groepen te spelen en 
dat iedereen dan twee keer tegen elkaar speelt. Henk vindt dit geen goed idee, want 
uiteindelijk ben je dan toch meer tijd kwijt.

Dhr. Van Pruissen memoreert dat hij vorig jaar een opmerking over de toekomst van De Uil 3 
had gemaakt welke verkeerd is geïnterpreteerd. Dit is met de leden van De Uil 3 uitgepraat. 
We gaan dit jaar dus wel door met De Uil 3 als 'jeugd'-team, maar in een andere samenstelling 
door opzegging van twee leden van De Uil 3.
Dhr. Van Pruissen deelt ook mede dat Jerry Bey heeft aangegeven dat hij niet meer voor De 
Uil 1 zal spelen. Hij blijft wel lid van de schaakclub.
De indeling van De Uil 1 t/m 5 is binnen het bestuur besproken, maar er dient nog wat 
gepuzzeld te worden.

9. Jeugdzaken.
André kan vol trots meedelen dat het goed gaat met de jeugd, het afgelopen seizoen is 
afgesloten met 36 jeugdleden. Helaas is er wel wat concurrentie van de voetbal. Het seizoen 
wordt mede hierdoor gestart met drie af- en één aanmeldingen.
Johan Boon heeft een brief naar de ex-jeugdleden gestuurd om ze vrijblijvend uit te nodigen 
voor een competitie. Sommigen ex-leden willen namelijk geen les meer, maar vinden schaken 
nog wel leuk om te doen.
André heeft voor de zomer een lesboek aan Hans de Groot meegegeven, zodat hij in de 
vakantie nog wat kan bijleren.
Ten slotte merkt André op dat de jeugd goed bezet is met trainers, maar dat meer trainers zeer 
welkom zijn.
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10. Bestuurszaken.
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Nigten (secretaris), Kaptein (penningmeester) en Beijk 
(jeugdleider). Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Alle drie de heren worden bij 
acclamatie herkozen.
Ook aftredend maar niet herkiesbaar is de heer Kramer (interne wedstrijdleider). Het bestuur 
draagt de heer D. Roosa voor als nieuwe interne wedstrijdleider. De ALV gaat akkoord met 
deze voordracht.
Jan Plomp memoreert dat Henk Kramer zes jaar interne wedstrijdleider is geweest en in die 
periode ook de nieuwe interne competitievorm, het Keizer systeem, mede heeft opgezet. Henk 
wordt bedankt met een fles wijn, een bos bloemen en toegangskaartjes voor een 
tentoonstelling in het Keukenhof.
Henk bedankt iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen zes jaar.

11. Rondvraag.
Dhr. Ippel meldt dat hij de komende weken weer loten voor de Grote Clubactie komt 
verkopen. Cok heeft 200 loten ingekocht terwijl er vorig jaar 170 waren verkocht. De 
verwachting annex hoop is dat alle loten verkocht worden. Ook de jeugd zal loten verkopen. 
Bij de jeugd zal met automatische afschrijving worden gewerkt zodat de kinderen niet een 
tweede keer langs de deuren hoeven om het geld op te halen. 
Dhr. Boon verzoekt of het telefoonnummer van de nieuwe wedstrijdleider op het bord 
gehangen kan worden. Uiteraard wordt aan dit verzoek voldaan.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit om 20:41 uur de vergadering.
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