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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 31 AUGUSTUS 2020

1 Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur met een welkom aan de aanwezige 
vooraf aangemelde leden (25); 1 aanmelder was er niet.
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 is van diverse leden een bericht van verhindering ontvangen (keurig, met dank), 
maar ook zijn er diverse leden die niet gereageerd hebben op de uitnodiging voor de 
ALV.
Er is ook een reactie van een kascommissielid binnen gekomen; deze reactie zal 
behandeld worden bij punt 7.

4 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 26 augustus 2019.  
Deze worden vastgesteld.

5 Vaststellen jaarverslagen 2019/2020. 
Het jaarverslag, het verslag van de interne competitie en het jeugdverslag worden 
zonder aanmerkingen/ aanpassingen vastgesteld. Het hoe en wat van het niet 
aanwezige verslag van de externe competitie werd bij punt 8 nog even door Ad 
toegelicht.

6 Financieel overzicht en begroting. 
Op het financieel overzicht en de begroting kwamen een aantal vragen uit de zaal – 
Peter v Bakel – 54 leden en toch minder dan 54x125,-- begroot? 
Toelichting Penn: Niet alle leden zijn vol betalend lid; zie daarvoor de contributie lijst.
Er kwamen vragen over de kosten van de zaal – waarom toch kosten en geen 0,00 ?
Toelichting bestuur: We hebben hierover gesproken met de verhuurder, en er is 
besloten om de huur door te betalen onder aftrek van een post “energie”.
Waarom dan toch niet 0 ? 
“We willen de relatie met de verhuurder HHK goed houden en voor onze club was/is 
geld niet de grootste coronabedreiging. Maar als er weer een Lock down aan zou 
komen dan gaan we weer in overleg met mogelijk een andere uitkomst.”

Opmerking van Martin Zegstroo – Volgend jaar zullen we BTW plichtig worden ?!
Reactie Penn: Is ons bekend, maar dat is 2022 dus daar komen we nog op terug. -- 
Aldus wordt het financieel verslag ter kennisgeving aangenomen.
Nb. Er zijn geen wijzigingen in de contributieregels.
Navolgend werd het financiële verslag goedgekeurd.

7 (Geen) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. 
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Van het kascommissielid Jan van den Bergh is een schrijven aan bet bestuur 
ontvangen   en dit werd voorgelezen na een toelichting van het bestuur.

“Het bestuur is in een van haar vergadering tot de conclusie gekomen dat het doen van
een kascontrole in corona tijd eigenlijk niet goed mogelijk is; veel vindt normaliter 
plaats op minder dan 1,5 meter. Het bestuur wilde dus in de ALV voorstellen om deze 
kascontrole dit jaar niet te laten doen, om dan volgend jaar, als corona mogelijk wat 
weg is, twee jaren in een te laten controleren.
Echter dit besluit/voorstel is niet aan de kascommissieleden medegedeeld; dat is een 
misser, waarvoor onze excuses.”

Jan van den Bergh kon zich niet vinden in hetgeen is gebeurd en heeft dit d.m.v. een 
brief duidelijk gemaakt en is daarbij per direct afgetreden als kascommissielid.

Er is dus geen kascontrole geweest én er is nu een lege plek. Voor dat laatste stond 
Cor Vooijs als reserve op de lijst en werd hij nu dus benoemd als lid. Als reserve werd
Pim Redeker bereid gevonden (met dank). 
Cor Vooijs gaf echter te kennen dat hij zijn positie als kascommissielid af wilde laten 
hangen van het vervolg van deze ALV, want mogelijk bleef hij geen lid. 
Nb. Later in de vergadering bleek dat Dhr. Vooijs zich idd niet kon vinden in de 
corona mogelijkheden die het bestuur hem bood en trok zich dus terug als lid en dus 
ook als lid van de kascommissie. Hierdoor schoof Pim door als kascommissielid en 
moest er een nieuwe reserve gevonden worden. Dit bleek Marcel Bolhuijs te zijn (met 
dank)

Conform het bovengenoemde werd de vergadering gevraagd wie er bezwaar heeft 
tegen het doen van de kascontrole volgend jaar alsnog voor dit en voor het volgend 
jaar tezamen.
Na enige commotie heen en weer bleek dat twee leden zich niet konden vinden in het 
voorstel.
Daarna werd het voorstel goedgekeurd.

8 Interne en externe competitie. 
Interne competitie
Terugkijkend - Alles stond in het verslag; hier is geen toelichting op nodig; het 
volgend jaar komt aan bod bij het punt bestuurszaken.

Externe competitie –
Ai wedstrijdleider Ad licht toe: 
M.b.t. het niet gemaakt hebben van een verslag vorig jaar: Alles wat er te melden was 
staat reeds uitgebreid op de website en nu we voortijdig gestopt zijn was er eigenlijk 
niets om aan te vullen. Ad gaf staande de vergadering nog wel even een korte 
toelichting op de “eind”standen.

M.b.t. het volgend seizoen: Conform ons protocol is het nog niet duidelijk of we mee 
gaan doen aan de KNSB-competitie. We willen wel en Ad heeft al kontakten lopen 
met de spelers. Maar daar komt nog nieuws over. *)
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Voor de NHSB is het nog wat onduidelijker, er is bijv. nu sprake van viertallen, maar 
de inschrijving kan nog tot 31 oktober, dus ook daarop komen we nog terug.

Nb *) Niet tijdens de vergadering maar wel voor deze verslaglegging van de ALV 
werd het duidelijk dat schaakclub de Uil dit jaar niet meedoet aan de KNSB-
competitie omdat het spelen met twee borden niet kan worden opgelegd aan 
bezoekende clubs.
Dit niet meespelen heeft geen consequenties voor het volgend jaar.

9 Jeugdzaken. 
Jeugdcoördinator Fred licht de situatie bij de jeugd even toe. De examenresultaten 
behaald in het afgebroken seizoen   zullen in september worden uitgereikt.
Een paar jeugdleden hebben zich i.v.m. corona afgemeld, maar er zijn ook een aantal 
nieuwe aanmeldingen.
Hij wilde graag de diverse scholen nog benaderen om nieuwe leden te werven, maar 
zijn medebestuursleden hebben hem gevraagd om dat nog even uit te stellen om eerst 
een paar weken te kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
 

10 Bestuurszaken. 
"Nieuwe" bestuursleden: De heren Dick Roosa en Peter Kaptein werden unaniem 
herkozen in hun resp. functies. 
Zonder tegenkandidaat is dhr. Ad Reijneveld wederom bereid gevonden om de functie 
ext. wedstrijdleider nog een jaar langer ad interim in te gaan vullen.
Jubilarissen:
De heren Jan Havenaar en Gerard Draaisma werden met een woord en een bos 
bloemen geëerd met hun 50-jarig lidmaatschap. De KNSB speld die hierbij hoort was 
helaas nog niet binnengekomen, maar volgt.
Gerie Opgenhaffen is 40 jaar lid   en Ron van der Linden kreeg “de schakers” 
uitgereikt omdat hun 25 jaar lid is.

Het coronaprotocol en de uitwerking: 
Interne competitie: 
Het bestuur wil haar leden de mogelijkheid bieden om in de zaal te kunnen schaken. 
Echter in deze corona tijd kan dat alleen conform stringente maatregelen. Daartoe is er
a.d.h.v. het coronaprotocol van de HHK (de verhuurder) een aanvullend de Uil 
coronaprotocol opgesteld. Dit protocol bevat een aantal onderdelen waar tijdens de 
vergadering druk over werd gedebatteerd door meerdere personen.
Met name het spelen op twee borden (de zgn. DD-variant van de KNSB) was bron van
discussie.
Daarbij helpt het niet als leidende organisaties zich verschillend uitlaten over deze 
(on)mogelijkheden.

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de regels van de veiligheidsregio waar 
Hillegom onder valt leidend zijn; dit ook ter dekking van de eigen 
bestuursverantwoordelijkheden.
Onze veiligheidsregio stelt expliciet dat bij sporten zoals schaken de 1,5 meter regel 
gehandhaafd móet worden en dat daarop gehandhaafd wordt. Het bestuur is van 
mening dat dan de DD-opstelling dan de enige mogelijkheid is. 
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Als andere schaakclubs daar anders invulling aan geven, dan is dat aan hen.

Ook andere punten uit het protocol werden nog besproken, maar daar heeft deze 
verslaggever niet alles meer van paraat.  
Alleen de aanmeldplicht werd nog expliciet genoemd.

Er meldden zich vier corona coördinatoren uit de vergadering aan t.w. Jan Havenaar; 
Richard Nigten, Ron van der Linden en Andre Beijk. Samen met de 6 bestuursleden 
zullen zij de komende weken per paar gaan functioneren (schema wordt nog gemaakt)

Met de constatering dat er een aantal leden is die zich kunnen vinden in het protocol 
en er minimaal 4 leden bereid zijn gevonden om als corona coördinator een rol te gaan
spelen kon besloten worden dat we per 7 september aan het seizoen 2020-2021 gaan 
beginnen.

Nb. In de rondvraag werd aan alle aanwezigen nog expliciet gevraagd wie al dan niet 
wilden komen spelen op of na 7 september.
Het resultaat was: 26 leden willen conform coronaprotocol spelen; 20 leden 
(voorlopig) nog niet en van 8 leden is dit nog niet duidelijk.

11 Rondvraag. 
Er werden diverse vragen gesteld.
Aangepaste speeltijd? 
Ja -  100 minuten per persoon plus 10 sec increment vanaf de star (de klokken worden 
ingesteld)
Marcel Bolhuis – Hoe met de auto naar extern?
Antwoord – Conform eigen verantwoordelijkheden. 
Opmerking Fons Spaapen: Bij de tennis gaan we allen met eigen auto.
Piet Muller: Zijn de alternatieven zoals online schaken onderzocht?
Antwoord - Nee, maar conform het resultaat van de enquête die we hebben gehouden 
hoefde dat ook niet.
Cor Vooijs gaf aan dat hij zich niet in het protocol kon vinden en vroeg zich af welke 
kosten het niet spelen voor hem zou betekenen.
Toelichting van uit het bestuur: Conform de contributieregels - Je bent spelend lid 
(125,--) of niet spelend lid (91,50) en als de bedragen die daarbij horen nog een 
probleem zijn en je wilt toch de club nog steunen dan kun je donateur worden (50,--). 
Daarmee ben je dan geen lid meer van de KNSB.
Cor Vooijs meldde zich vervolgens af als lid, hij zou donateur worden.
Cok Ippel meldde dat het houden van een verloting een stuk moeilijker gaat worden 
als we geen toernooien houden. Vanuit de zaal werd hem wel een aanbod gedaan om 
een aanvullend aantal loten op voorhand af te nemen. Mogelijk is er geen verloting dit 
jaar, maar daar zal Cok nog op terug komen.

12 Sluiting. De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten, waarna er dus niet geschaakt 
werd maar er wel met gepaste afstand van elkaar nog een biertje werd gedronken.
Nb. Dit laatste was niet geheel volgens het protocol….    Lastig om te handhaven….
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Na afloop werden de stukken opgeruimd, de tafels gereinigd en opgeborgen, de ramen 
en nooddeur weer dicht; de stoelen op hun HHK-plek en aldaar even afgenomen en 
konden de overblijvers door de ingang weer naar buiten.

notulenALV20200831concept.doc 5 / 5


