
Schaakclub 

 

"DE UIL" Hillegom 

Opgericht 19 januari 1933 * Koninklijk Goedgekeurd 20 november 1973 * Aangesloten bij de K.N.S.B. - N.H.S.B. 
 
 

Geachte leden, 

 

Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering op: 

 

Maandag 29 augustus 2022 

 

Deze zal worden gehouden om 20:00 uur in: De Bestemming, 

Juliana van Stolberglaan 18, 

2181 SW  Hillegom    telefoon:  0252 - 515530 

 

AGENDA 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken. 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021 (zie site). 

5. Jaarverslag 2021-2022 (zie bijlage). 

6. Financieel overzicht, begroting en contributies (zie bijlagen). 

7. Verslag kascommissie en aftreding, benoeming en werving kascommissie lid. 

8. Interne en externe competitie (zie bijlage). 

Bestuursvoorstel: Interne competitie naar een speelduur van 1 uur en 30 min. plus 10 sec. 

toevoeging per zet (zie toelichting in een bijlage) 

9. Jeugdzaken (zie bijlage) 

10. Bestuurszaken (zie toelichting). 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting vergadering 

 

Loterij uitslag / prijzen (Cok)   gevolgd door “vrij” schaken 

 

Toelichting agendapunt 10: 

• Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Peter Kaptein  

• Aftredend en niet herkiesbaar is intern wedstrijdleider Dick Rooza. Ad Reijneveld wil ook 

deze klus dit jaar op zich nemen. 

• Extern wedstrijdleider ad interim Ad Reijneveld plakt er graag weer een jaar aan vast, tenzij 

een tegenkandidaat zich aanmeldt. 

• (Tegen)kandidaten voor deze posities kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij 

de voorzitter of secretaris. 

• Jubilarissen zullen worden genoemd en geëerd. 

 

U heeft het recht voorstellen te doen. Wel vragen wij u dit niet staande de vergadering te doen, maar 

schriftelijk van tevoren. U geeft hiermee het bestuur de gelegenheid de voorstellen van advies te 

voorzien. In dit verband verzoeken wij u de voorstellen voor vrijdag 26 augustus 2022 in te dienen bij 

de secretaris. 

 

MAANDAG 5 SEPTEMBER BEGINT DE INTERNE COMPETITIE en ook de jeugd.     

MAANDAG 12 SEPTEMBER  is de (NAJAARSFEESTEN)SCHAAKSIMULTAAN. 

 

Aanmelden voor deze vergadering is niet nodig; evt. afmelden wordt op prijs gesteld. 

           

Namens het bestuur. 

Secretariaat: Aad Vledder 

Pr. Irenelaan 59 

2181 CX Hillegom    tel.: 0252 – 520292 e-mail: info@schaakclubdeuil.nl 

mailto:info@schaakclubdeuil.nl

