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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2022

1 Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met een welkom.
Hij dankt de medebestuursleden voor een goed gelopen schaakseizoen en geeft aan dat er 
minder vergaderd is dan gebruikelijk, maar dat dit door onderling contact ook geen 
probleem is geweest.
Aanwezig zijn 18 leden en 6 bestuursleden (= 24 geteld door Aad; presentielijst 21 namen).

2 Vaststellen agenda.  
Vastgesteld.  
Na de agenda is nog ruimte gemaakt voor de verloting (Cok)      

3 Ingekomen stukken. 
Er is van diverse leden een bericht van verhindering ontvangen (keurig, met dank).
Een van de leden (Jan Vos) heeft aangegeven dichter bij huis te gaan schaken en een ander 
lid (Jan van den Bergh) heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk niet meer zal komen 
schaken. 

4 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 21 augustus 2021.  
Deze worden vastgesteld.

5 Vaststellen jaarverslagen 2021/2022. 
De leden Andre Beijk en Peter van Bakel zouden de stukken niet ontvangen hebben via 
mail; secr. Aad zal hen alsnog de stukken ter info toesturen. 
Het jaarverslag, het verslag van de interne en de externe competitie en het jeugdverslag 
worden zonder aanmerkingen/aanpassingen vastgesteld. 

6 Financieel overzicht en begroting. 
Ook het financieel verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.
Defacto is met het goedkeuren van de begroting ook de contributieaanpassing goedgekeurd.

7 Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. 
Van de kascommissieleden Pim Redeker en Marcel Bolhuis is een voorstel tot decharge 
verklaring ontvangen. Dit voorstel wordt overgenomen door de vergadering (applaus voor 
Peter)
Aftredend kascommissie lid is Pim Redeker. Marcel Bolhuis zal met Jan Havenaar volgend 
jaar de kascontrole gaan doen. Als reserve wordt Jan de Jong bereid gevonden om toe te 
treden.

8 Interne en externe competitie. 
De verslagen van het afgelopen jaar blijken duidelijk voor eenieder.
Komende interne competitie -
Het bestuursvoorstel om het speeltempo voor onze interne competitie aan te passen naar 1 
uur en 30 min. plus 10 sec. increment werd door een aantal leden ter discussie gesteld. 
Beoogd intern wedstrijdleider Ad Reijneveld had reeds een toelichting rondgestuurd en 
reageerde dan ook conform die inhoud.
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Na de discussie werd er gestemd: 3 leden waren tegen; van de overblijvers was een grote 
meerderheid voor (dus enkele onthoudingen); aldus werd het voorstel toch goedgekeurd.
Interne wedstrijden dus conform bovenstaande beginnend om 20.15 uur 

Komende externe competitie –
Ai wedstrijdleider Ad Reijneveld licht toe: 
We  gaan met 3 teams meedraaien in de NHSB competitie
1e Top klasse; 2e 1e klasse  en 3e team (in zelfde klasse als vorig jaar)
Indeling in 1e en 2e team op basis van sterkte. Ad heeft al kontakten lopen met de diverse 
spelers en gaat dit verder afronden.
Teamleiders team 1 = Willem Hensbergen; team 3 = Jan Plomp.
Gezocht: teamleider team 2

Ook gaan we bekeren in de NHSB.

Er kon geen team én teamleider gevonden worden voor de KNSB competitie
Externe wedstrijden in onze locatie (1 uur 40 min  + 10 incr.) willen we om 20.00 uur laten 
beginnen 

9 Jeugdzaken. 
Jeugdcoördinator Fred v/d Bent licht de situatie bij de jeugd even toe, waarbij hij aangeeft 
dat hij erg blij is met de hulp van Rick en Manu.

10 Bestuurszaken. 
Dick Roosa wordt geëerd als aftredend internwedstrijdleider  met een pakket bier en een 
gegraveerd glas.
"Nieuwe" bestuurslid: De heer Peter Kaptein wordt unaniem herkozen als penningmeester 
van onze club. 
Zonder tegenkandidaat is dhr. Ad Reijneveld wederom bereid gevonden om de functie ext. 
wedstrijdleider nog een jaar langer ad interim in te gaan vullen.
Hij zal dit jaar óók het Intern wedstrijdleiderschap op zich nemen
Secretaris Aad Vledder zou graag een andere secretaris zien toetreden vanaf volgend jaar…
Jubilarissen:
De heren Anton Warmerdam en Frank van Schie worden geëerd met hun 50-jarig 
lidmaatschap, met een KNSB speld, een (drink)beker met opschrift en een dichtbundel 
“Hillegomse tussendoortjes”. 
De heren Ad Reijneveld en Jan de Jong worden geëerd met hun 40-jarig lidmaatschap, met 
een (drink)beker met opschrift.

11 Rondvraag. 
Jan Havenaar gaf aan dat hij het toch wel erg jammer vond dat er geen zaterdagse KNSB 
wedstrijden gespeeld konden worden.  Daarop werd een deel van de voorgaande discussie 
weer gevoerd.
Cok Ippel is van mening dat er meer  reclame activiteiten rond onze schaakclub dienen 
plaats te vinden omdat “we de terugloop in ledenaantal niet over ons heen moeten laten 
komen”. 
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Het bestuur geeft aan dat er meegedraaid wordt met school sessies in “de Vosse” en dat we 
(grotendeels met de bestuursleden) op een festival in het Hof hebben gestaan; maar dat daar
geen directe spin-off van hebben gezien.
Ook vraagt Cok zich af waarom onze club geen “host” is geworden voor de “schaak-off”. 
Het bestuur heeft niet op de schaak-off mail gereageerd omdat er weinig animo hiervoor 
bleek (de 1e reactie is nu vanavond…). 
Rik van Rootselaar meldde dat hij vorig jaar hieraan heeft meegedaan en was enthousiast 
over de opzet. Nb alleen de eerste avond ben je als vereniging “host” op je eigen 
schaakavond,  later zou je als host ook op andere avonden daar de ruimte (en 
ondersteuning) voor moeten hebben.
Het bestuur geeft aan dat ze de schaak-off zullen heroverwegen.

12 Sluiting. 
Na afloop van de vergadering, rond 20.40 uur, werden de stukken opgesteld voor een paar 
inspeelpartijen  om vanaf de volgende week er weer volop tegenaan te kunnen gaan.
Natuurlijk diende tenslotte ook de zaal weer leeggeruimd te worden…..
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