16 augustus 2017

Jaarverslag SV Wassenaar 2016 - 2017
Algemeen
Schaakvereniging Wassenaar heeft een redelijk succesvol seizoen achter de rug. Het
aantal leden bleef ongeveer gelijk, beide teams wisten zich prima te handhaven in de
HSB klassen en het bestuur is hard bezig geweest om een aantal zaken aan te pakken
die al veel te lang waren blijven liggen. Ook financieel is er een goed seizoen gedraaid
met de verwachte contributie inkomsten en een goede bar omzet. Daarentegen zijn er
ook wel extra uitgaves gedaan, nodig om eerder genoemde zaken af te handelen.
Helaas zijn nog niet alle punten die op de bestuur agenda stonden voor dit jaar
afgehandeld, o.a. een verandering van de ING naar de RABO i.v.m. beschikbare
sponsorgelden, het organiseren van een spraakmakend schaakevenement, en het
beter organiseren van PR in het dorp en daar buiten.
Wel zijn er nieuwe Statuten ontwikkeld (de vorige stamden uit 1960) en is er een poging
gedaan om middagen schaken/dammen te organiseren. Ook is er binnen het bestuur
veel gesproken over de huidige samenwerking van SV Wassenaar met de jeugdclub
Bobby Fischer, georganiseerd door Eric van der Marel. Er is een behoefte binnen het
bestuur om die samenwerking anders te laten verlopen maar een definitief voorstel is
nog niet klaar.

Bestuur
Het bestuur bestond, na de ledenvergadering van 5 september 2016, uit:





Joop Beijersbergen – Voorzitter;
Jasper Zijlstra – Secretaris, Website beheerder, en verantwoordelijk bar;
Michaël Claushuis – Penningmeester en Materiaalcommissaris;
Eric van der Marel - Wedstrijdleider intern en extern;

Daarnaast zijn de volgende functies gedurende het seizoen waargenomen door:





Teamleider 1:
Timo Bottema
Teamleider 2:
Eric van der Marel
Bar:
Rob Bergen
Bestuurslid ad interim: Alex van der Ham

Alex van der Ham is lopende het seizoen ook begonnen als wedstrijdleider intern,
daarmee Eric aflossend die op maandagavond niet meer aanwezig kon zijn.
De kascommissie bestaat wederom uit: Frans Blaauw en Eddy Schuyer.

Leden
De ledenlijst van SV Wassenaar telde aan het begin van het seizoen 2016/2017
(peildatum 01-10-2016) 22 seniorleden en 5 juniorleden. Ten opzichte van het seizoen
daarvoor een toename van 6 leden.

Gedurende het seizoen is Ronald van Vleuten (als dubbellid) uit Voorschoten bij het
eerste team als gastspeler aangemeld.
Elmar Bottema, Leo Borsboom, en Aart Touw hebben hun lidmaatschap opgezegd,
daarentegen zijn er 4 jeugdleden van Bobby Fischer nu officieel bij SV Wassenaar op
de ledenlijst gezet te weten: Miki Bayrak, Jeeho Choe, Jens Lawrence en Dusan
Cvetkovic. Ook Robert Kingman (senior) en Shawn Kingman (junior) uit de VS werden
lid dit jaar.
Een aantal leden heeft dit jaar helaas door allerlei omstandigheden zeer weinig
gespeeld en dat leidde bij het spelen van de externe wedstrijden wel eens tot
problemen.

Ratings
Op 1 augustus 2017 telde SV Wassenaar 21 leden met een KNSB-rating (er staat 1
junior lid op de lijst die dubbellid is van Bobby Fischer (Kavya Raulji). Een lichte
toename en tevens ook een lichte toename van het gemiddelde rating niveau van de
club.
Interne competitie wedstrijden worden niet verwerkt voor de KNSB-rating.

Vergaderingen
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 5 september 2016, er waren 19
seniorleden en 3 jeugdleden van Bobby Fischer aanwezig.
Gedurende het seizoen kwam het bestuur 6x samen, meestal bij een van de
bestuursleden.
Bestuursleden bezochten ook beide ledenvergaderingen van de HSB in september
2016 en mei 2017. Bij de jubileumviering van de HSB op 5 december 2016
vertegenwoordigde Eric van der Marel onze club.
Het bestuur was aanwezig bij een Fondsenwerving-avond in Wassenaar om contact te
leggen met potentiële sponsors, en bij een overleg tussen Denksportclubs (vnl.
Bridgeclubs) in Wassenaar en de Gemeente Wassenaar voor het tot stand brengen van
een Denksportcentrum in het dorp. En Eric van der Marel heeft het overleg bijgewoond
georganiseerd door het wijkcentrum (Deylercentrum) waar de club al sinds jaar en dag
speelt.

Financiën
Het boekjaar 2016/2017 kende een redelijk jaar, te danken aan ontvangen contributies
over het seizoen en de barinkomsten (695 Euro). Voor een volledig overzicht wordt
verwezen naar het jaarverslag van de Penningmeester.
Vermeld moet worden dat ons relatief nieuwe lid Rob Bergen zich heeft ingezet om de
bar weer prima draaiende te houden.
De voorgenomen plannen van het bestuur om sponsorgelden te genereren zijn nog niet
uitgevoerd. Er lijken wel kansen te liggen bij bijvoorbeeld de RABO bank maar daarvoor
moeten we wel een RABO rekening hebben. Het bestuur is dus bezig met een
overgang van de ING naar de RABO.

Ook moet er daarna een link komen naar “SponsorClicks” op de website van de club
waardoor er kleine sponsorgelden binnen kunnen komen.
Verder heeft het bestuur een brief gestuurd naar de Gemeente Wassenaar voor
mogelijke subsidiegelden. Dat moet ook verder opgevolgd worden in het nieuwe
seizoen.

Materiaal
De club heeft dit seizoen een aantal nieuwe borden (zowel houten als kunststof) en
digitale klokken met bijbehorende beschermdozen kunnen aanschaffen zodat het
huidige materiaal voldoet aan de behoeftes.
Daarnaast heeft de club Notatieblokken en Notatieboekjes ontworpen en laten drukken.
De Notatieboekjes zijn gemaakt via schaakclub De Groene Zes (Noord-Holland) via een
project voor mensen met een verstandelijke beperking. De opbrengsten van het project
gaan naar de verbetering van dagbesteding en vergroten van de zelfstandigheid van de
deelnemers. De bedoeling is dat de boekjes doorverkocht worden aan de leden voor
€3- per stuk. VOOR HET GOEDE DOEL !

Sportieve Resultaten
Onze club was dit seizoen weer met twee teams actief in de HSB-competitie en
daarnaast deed het mee aan het HSB bekertoernooi.
Het clubkampioenschap werd beslist in een tweekamp tussen Joop Beijersbergen en
Timo Bottema. Joop wist beide partijen te winnen en werd daardoor voor de 5 de maal in
zijn carrière clubkampioen.
Alle resultaten staan vermeld in het jaarverslag van de wedstijdleider.

Communicatie
Voor de eerste maal is de nieuwe website van SV Wassenaar volledig in gebruik,
gebaseerd op een Nieuws Blog op de voorpagina, met een selectie aan sub pagina’s
voor onderdelen als Vereniging, Competitie, Algemeen, en Schaakvaria waaronder
bijvoorbeeld verenigingsdetails, belangrijke documenten, historische feiten, en
algemene zaken te vinden zijn.
Een aantal leden hebben het afgelopen jaar een bijdrage geleverd maar over het
algemeen nog veel te weinig. Uitzondering daarop was Joop Beijersbergen die elke
maand een mooi schaakverhaal uit de oude doos aanleverde. De website leunt nog
teveel op de input van de website beheerder (Jasper).
Er is ook een sectie gereserveerd voor de Jeugd van SV Wassenaar en van Bobby
Fischer maar helaas is daar geen bijdrage voor geleverd dit seizoen. Een gemiste kans.
Een aantal malen is er een artikel geplaatst in de Wassenaarse Krant en op de
Wassenaarse website “Wassenaarders.nl”. Ook hier zou meer structureel aan gedaan
kunnen worden. De krant heeft al aangegeven zeer welwillend te zijn hierin.
Het voorgenomen plan van het bestuur om ook een Facebook pagina te starten is nog
niet van de grond gekomen.

Verder heeft SV Wassenaar dit jaar (mei 2017) meegedaan aan het grote straat
evenement “WassHappening”. Met behulp van de Vrijwilligers Centrale Wassenaar
(VCW) is er een groot straat-schaakspel gehuurd van de KNSB. Over het algemeen
een positieve ervaring, er was behoorlijk aandacht voor het straatschaken. Een goede
PR maar helaas (nog) geen extra leden gekregen hierdoor.

Andere Zaken


Clubgegevens; van/over de club zijn eindelijk ‘up-to-date’ gemaakt in een aantal
organisaties: Kamer van Koophandel, KNSB ledenadministratie (OLA) en HSB,
Schaaksite.NL, gemeentegids Wassenaar, en de Wijkvereniging.



Nieuwe Statuten; De oude statuten (en huishoudelijk reglement) dateren uit 1960
en waren hard toe aan vernieuwing. Het bestuur heeft nieuwe statuten geschreven
en die ter beoordeling voorgelegd aan een Notaris. De Algemene Vergadering (AV)
van augustus 2017 zal deze moeten goedkeuren voordat de Statuten officieel
gepasseerd kunnen worden en ingeschreven bij de KvK.
Een nieuw Huishoudelijk Reglement zal worden opgesteld in het nieuwe seizoen.



Digitalisering van het Archief. Er is begonnen met de digitalisering van het
Archief van de schaakclub (nu in beheer bij Eric van der Marel). Het betreft alle
jaarboeken en nog wat ander materiaal. Een klus die behoorlijk wat tijd zal gaan
kosten. Verwachting is dat het afgerond wordt in het komend seizoen.



Schaken in de bibliotheek; Gert Helfferich organiseert nog steeds op
vrijdagmiddagen “vrijetijds schaken” voor bezoekers van de bibliotheek in
Wassenaar, dat in samenwerking met andere activiteiten. De schaakclub heeft wat
borden en stukken in bruikleen gegeven.



Schaak - Dammiddagen in Wassenaar; In navolging van het zeer succesvolle
initiatief in Voorschoten waar al een paar jaar ‘middagschaak’ wordt georganiseerd,
heeft het bestuur een experiment opgezet om gedurende een aantal
dinsdagmiddagen in april en mei 2017 de mogelijkheid te bieden om te schaken of
dammen. Daarvoor is 6x de zaal van het Deylercentrum gehuurd.
Dit initiatief had een tweetal redenen: kijken of de club zou kunnen bijdragen aan
een sociale functie in het dorp door het organiseren van middagactiviteiten voor
ouderen, en ten tweede daardoor een aantal nieuwe leden zou kunnen werven.
Helaas moesten we concluderen dat ondanks het vooraf flyeren en een artikel in de
Wassenaarse Krant er totaal geen belangstelling is geweest. Experiment mislukt,
en na drie middagen is het stopgezet.



Jubilarissen van de club; Tijdens de vorige algemene ledenvergadering zijn twee
leden in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap van de KNSB: Joop
Beijersbergen en Bernard Samuels de Wilde. Zij kregen uit handen van de exKNSB voorzitter Eddy Schuyer een KNSB erespeldje opgespeld. Daarnaast kreeg

ook Carel Gijsen een KNSB speldje voor zijn 53-jarig KNSB lidmaatschap (via
verschillende schaakclubs).
De nieuwe voorzitter Joop Beijersbergen heeft de taak op zich genomen om eens
uit te zoeken welke ander leden van de club in aanmerking zouden moeten komen
voor een jubileum aandenken (club en/of KNSB). Eerlijkheidshalve moet hier
gezegd worden dat de ledenadministratie zodanig verwarrend (bv lid van SV
Wassenaar of Bobby Fischer, periodes van wel of geen lid zijn, etc.) is dat er lang
onduidelijkheid was wie hoe lang lid is geweest. En ook bleek dat er jarenlang geen
aandacht aan is besteed. Het bestuur wil dit nu recht zetten, en met een schone lei
verder gaan.
Het bestuur heeft het volgende besloten: Voor de huidige leden van SV Wassenaar
tellen hun jeuglidmaatschapsjaren bij Bobby Fischer mee in het totaal. Verder
stellen we jubileum jaren in van 10, 25 en 40 jaar clublid. Daarnaast geeft de KNSB
een erespeldje bij 50 jaar lidmaatschap. Hierdoor zal op de komende AV aan 10
leden een jubileum aandenken gegeven worden.


KNSB competitie, scheiding van Regio en Landelijke competitie;
Afgelopen jaar is er tussen de KNSB en de regiobonden (met terugkoppeling naar
de clubs, o.a. SV Wassenaar) veel overleg geweest om de competities vanaf 20182019 anders te gaan organiseren. In het kort:
“Het voorstel is nu om promotie/degradatie tussen de regionale competities en de KNSB-competitie op te
heffen. Zowel de regionale competitie als de KNSB-competitie wordt een op zichzelf staande competitie.
Tegelijkertijd wordt de KNSB-competitie uitgebreid (al naar gelang de belangstelling) met een 4e en 5e klasse
(etc.).
Verenigingen hebben de vrije keuze om teams in te schrijven voor de regionale competitie als ook voor de
KNSB-competitie. Verenigingsleden krijgen zo ook de keuze om zich voor een zaterdag competitie (KNSB)
en/of een doordeweekse competitie (regionaal) in te schrijven - sommige (klassen van) regionale competities
worden nu al op weekenddagen gespeeld. Maar ze kunnen zich natuurlijk ook voor diverse teams en
competities opgeven. Spelers die nu 3e klasse KNSB of hoger spelen zouden zich dus ook in kunnen gaan
schrijven voor de regionale competitie.”

De definitieve beslissing hierover is gevallen in juni tijdens de Bondsraad
vergadering van de KNSB: “Een belangrijk agendapunt was het voorstel om de pilot
om de scheiding tussen KNSB-competitie en regionale competities door te laten
gaan. In de afgelopen twee jaar is het plan uitgebreid bediscussieerd; in de
Bondsraad, in de vergaderingen van de regionale bonden en uiteraard in de
werkgroep (van vertegenwoordigers van regionale bonden en KNSB) die het
voorstel heeft gemaakt. Het voorstel kreeg een grote meerderheid. Alleen de HSB
was tegen. De pilot zal starten in het seizoen 2018-2019 en duurt 2 jaar. Een
nieuwe werkgroep zal de pilot gaan voorbereiden, en een voorstel maken voor de
criteria om te bepalen of de pilot is geslaagd”.
Kortom vanaf seizoen 2018 – 2019 krijgen we meer mogelijkheden en SV
Wassenaar zal komend seizoen inventariseren hoe ze mee wil gaan doen aan deze
competities.



Relatie SV Wassenaar en Bobby Fischer;
Binnen het bestuur is er afgelopen seizoen veel gepraat over de relatie tussen SV
Wassenaar en de jeugdschaakvereniging Bobby Fischer. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw is BF opgericht door Eric van der Marel en is sindsdien door hem in
goede banen geleid (als enig bestuurslid en jeugdleider) en waarbij het veel goede
jeugdspelers heeft voortgebracht. Er is een gezamenlijke ledenlijst bij KNSB/HSB
en spelers van beide clubs kunnen op elkaars clubavond komen spelen (in de
praktijk nu komen soms alleen jeugdspelers naar de seniorenavond op maandag).
Dat de ‘samenwerking’ niet altijd vlotjes verlopen is blijkt o.a. uit een aantal
pogingen in het verleden om de clubs weer te laten fuseren, hetgeen niet is gelukt.
Ook nu is er vaak onduidelijkheid en een verschil van mening over de
samenwerking.
Daarom is in wederzijds overleg besloten om een aantal zaken duidelijker te
scheiden maar waarbij er nog wel wordt samengewerkt in de toekomst:
1. Het zijn twee aparte verenigingen met elk een aparte ledenlijst en
bondsnummer bij de KNSB (en dus ook HSB);
2. Er komen twee aparte materiaal lijsten van beide verenigingen;
3. Interne competities zijn gescheiden;
4. In externe competitie kunnen eventueel jeugdspelers van Bobby Fischer
meedoen als gastspeler in teams van SV Wassenaar (ze worden dan
formeel “dubbellid” van Wassenaar). Dit ter beoordeling van het bestuur;
5. Jeugdspelers van Bobby Fischer kunnen op uitnodiging van bestuur
meedoen aan speciale toernooien van SV Wassenaar (simultaan,
snelschaak, etc…).
In het komend seizoen kan het nodig blijken om het een en ander verder uit te
werken.



Donatie deelname aan EK voor meisjes tot 12 jaar;

SV Wassenaar en JSV Bobby Fischer hebben gezamenlijk een donatie gedaan van €50
voor de deelname van BF jeugdlid Kavya Raulji, Nederlands meisjeskampioene tot 12
jaar, aan het Europese Kampioenschap in Roemenië in september 2017.

----------------------------------------------------------Jasper Zijlstra
Secretaris SV Wassenaar

