Notulen Algemene Ledenvergadering SV Wassenaar.
Deylercentrum, maandag 05 september 2016
----------------------------------------------------------------------------------Aanwezig
Bestuur: Eric van der Marel (Voorzitter), Michaël Claushuis (Penningmeester),
Timo Bottema (Secretaris), Jasper Zijlstra (Algemeen Bestuurslid, bar, website).
Totaal leden: 19; Totaal niet leden: 2;

Totaal Bobby Fischer junior leden: 3;

Aanwezige leden SV-Wassenaar
Naam

Nr.

Naam

Nr.

1

Bayrak, Miki

15

Samuels de Wilde, B.H. (Bernard)

2

Beijersbergen, J.A. (Joop)

16

Schuyer, E.H. (Eddy)

3

Bergen, R.A. (Robert)

17

Sluimers, R. (Rogier)

4

Blaauw, F. (Frans)

18

Vogelaar, F. (Floris)

5

Bottema, T. (Timo)

19

Zijlstra, J. (Jasper)

6

Brederode, A. (Aart)

7

Claushuis, M. (Michael)

Niet lid

Tekelenburg, Guus

8

Cvetkovic, Dusan

Niet lid

Gaemers, Peter

9

Dillen, E. van (Ed)

10

Fehér, T. (Tomás)

11

Gijsen, C. (Carel)

12

Ham, A. van der (Alex)

13

Helfferich, G. (Gert)

14

Marel, E.J. van der (Eric)

Aanwezige Junior leden Bobby Fischer
1

Timme Maatman

2

Ijsbrand Bokma de Boer

3

Jens Lawrence

1. Opening: Vergadering wordt geopend om 19:45 in het Deylercentrum.
2. Agenda, binnengekomen stukken en/of mededelingen:
Punt 6 (prijsuitreikingen) wordt naar voren gehaald i.v.m. aanwezige BF jeugdleden
en 2 senior leden die vervroegd weg moeten.
VERRASSING: Extra punt toegevoegd voor de prijsuitreiking: 50 jaar KNSB
lidmaatschap van 3 leden: Joop Beijersbergen, Carel Gijsen, en Bernard Samuels
de Wilde.
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Willem Groothuis, Gerard Meijer, Pierre
Coste. Namens SG Rijswijk is de heer Gaemers aanwezig, 40 jaar clubgenoot van
Carel Gijsen.

2a. Extra punt: 50 jarig jubileum:
De heren Carel Gijsen (53 jaar lidmaatschap), Joop Beijersbergen (51 jaar
lidmaatschap), en Bernard Samuels de Wilde (50 jaar lidmaatschap) krijgen, na een
korte historische bloemlezing door de voorzitter, een KNSB speldje uitgereikt door
ex-KNSB voorzitter en SV Wassenaar lid Ed Schuyer.
2b. (voorheen punt 6 op agenda) Prijsuitreiking Interne Competitie en overige
prijzen.
De voorzitter reikt de prijzen uit aan de verschillende winnaars van de zeskampen,
de prestatiebeker, de snelschaakbeker, de wintercompetitie 2015/2016, en nieuw…
ook aan de winnaar van de zomercompetitie 2016. Een extra woordje wordt
natuurlijk gewijd aan de clubkampioen van dit seizoen, tevens
snelschaakkampioen: Timo Bottema.
Hieronder een kort overzicht van alle winnaars:
Winnaar

Naam

Winnaar

Naam

Zeskamp 1 groep 6

Timme Maatman

Zeskamp 2 groep 6

Ijsbrand Bokma de
Boer

Zeskamp 1 groep 5

Aart Brederode/
Rob Bergen

Zeskamp 2 groep 5

Bernard Samuels de
Wilde

Zeskamp 1 groep 4

Alex van der Ham

Zeskamp 2 groep 4

Pierre Coste

Zeskamp 1 groep 3

Tomas Fehér

Zeskamp 2 groep 3

Ed Schuyer

Zeskamp 1 groep 2

Carel Gijsen

Zeskamp 2 groep 2

Dusan Cvetkovic

Zeskamp 1 groep 1

Eric van der Marel

Zeskamp 2 groep 1

Timo Bottema

Snelschaak
kampioen

Timo Bottema

Clubkampioen

Timo Bottema

Prestatie beker
(Extern)

Miki Bayrak

Zomerschaak
kampioen

Rogier Sluimers

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 september 2015.
De notulen worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
4. Jaarverslagen Interne en Externe Competitie en Jeugd 2015/2016.
De jaarverslagen worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
Opmerking: Het jeugdjaarverslag van Bobby Fischer is enkel ter kennisgeving (op
verzoek van de vergadering enkele jaren terug) aan de vergadering aangeboden en
wordt daarom niet besproken.

5. Financieel Jaarverslag 2015/2016
De penningmeester licht het financieel jaaroverzicht van SV Wassenaar kort toe.
Ondanks de uitgaves onder de post ‘toernooien’ en het 90-jarig jubileum is er weer
een positief saldo van €331.
Er zijn een aantal nieuwe leden bijgekomen dit jaar waardoor de inkomsten ook wat
hoger dan verwacht waren.
De bar heeft het afgelopen jaar weer goede zaken gedaan met een lichte stijging in
de inkomsten, mede debet aan een stijging in het aantal leden afgelopen jaar.
Er zijn geen vragen uit de vergadering t.a.v. het financiële jaarverslag.
6. (zie onder punt 2b)
7. Verslag Kascommissie en decharge bestuur.
De kascommissie bestaande uit de heren Blaauw en Schuyer, doet verslag van
bevindingen tijdens de controle op 1 september 2016 van de financiële stukken
aangeleverd door de penningmeester van SV Wassenaar.
De boekhouding van SV Wassenaar is goedgekeurd.
De vergadering heeft alle jaarstukken goedgekeurd en verleent decharge aan het
zittende bestuur.
8. Bestuursverkiezing.
Timo Bottema stelt zich niet herkiesbaar; Joop Beijersbergen heeft zich bereid
verklaard om toe te treden tot het bestuur. Er wordt voorgesteld aan de vergadering
om tot een herverdeling van een aantal taken binnen het bestuur te komen:





Joop Beijersbergen – voorzitter
Jasper Zijlstra – secretaris
Michaël Claushuis – penningmeester (blijft)
Eric van der Marel – competitieleider intern en extern

Een aantal deeltaken zijn nog als volgt:
 Joop Beijersbergen – regelmatig bijdrage leveren aan de website
 Jasper Zijlstra - KNSB OLA ledenadministratie voor SVW, webmaster, en
coördinatie bar.
 Michaël Claushuis – materiaal commissaris.
 Eric van der Marel – archief beheer, jeugdleider en KNSB ledenadministratie
voor Bobby Fischer.
Verder wordt er voorgesteld om bij externe teams een Teamleider aan te stellen die
verantwoordelijk wordt voor het organiseren en begeleiden van de teams;

 Teamleider team 1: Timo Bottema
 Teamleider team 2: Eric van der Marel zal, indien mogelijk, fungeren als
coach/begeleider van een nieuwe teamleider team 2:
vacature! Eric zal aantal mensen benaderen.
De vergadering gaat akkoord met de nieuwe bestuurssamenstelling. Joop neemt
ceremonieel de voorzittershamer (uit 1965!) over van Eric.
9. Benoeming Kascommissie 2016/2017.
Frans Blaauw en Ed Schuyer zijn wederom bereid nog een jaar in de kascommissie
te zitten.
10. Begroting 2016/2017.
De penningmeester licht zijn begroting toe. Er is een forse stijging in de begroting
verwacht dankzij de aanwas van nieuwe leden. Er wordt voorgesteld om de
contributie voor het komende jaar niet te veranderen:
Type lid

Lidmaatschap (€) per jaar

Hoofdlid

95

Dubbellid

50

Lidmaatschap zonder afdracht is niet mogelijk, dit is tegen afspraken met de
KNSB in.

Er is een reservering gemaakt voor het 100 jarig jubileum.
Er zal ook een bedrag van maximaal €400 worden besteed aan aankoop van nieuw
materiaal: digitale klokken, opbergkist voor klokken, houten borden, en nieuwe
plastic opbergdozen voor schaakspellen.
Joop stelt voor om eens concreet te kijken naar invulling van het 100-jarig jubileum
en aan de hand daarvan te reserveren. De vergadering vindt dat nog te vroeg en
stelt voor dat over paar jaar te doen. Wel wordt er ingestemd met voortzetting van
een kleine reservering per jaar.
De begroting wordt aangenomen door de vergadering.
11. Schaakprogramma 2016-2017
Eric van der Marel licht kort het programma van het komende seizoen toe.
Er komen twee externe teams voor de HSB competitie. Team twee is gepromoveerd
naar de derde klasse en is daarmee weer een achttal. Er moeten in principe ruim
voldoende spelers zijn en daarom zal er worden gerouleerd tussen een aantal
spelers in het tweede team.

De interne competitie wordt het komende jaar ongeveer op dezelfde manier
ingevuld als vorig jaar: na een Zwitsers voorronde systeem zullen de zeskampen al
vanaf half januari worden georganiseerd.
De bedoeling is om weer een snelschaaktoernooi te houden, en eventueel een
gong en/of rapid toernooi. Ook een nieuwe zomercompetitie voor 2017 is weer een
optie.
Een activiteitenkalender voor het jaar zal spoedig worden samengesteld door het
bestuur en op de website worden gezet (en/of per email verstuurd).

12. Instelling barcommissie
Er wordt voorgesteld aan de vergadering om een aantal leden te betrekken bij het
reilen en zeilen van de bar. Timo Bottema en Robert Bergen geven aan wel bij te
willen staan.
Concrete invulling hiervan zal verder moeten uitgewerkt: Jasper zal het een en
ander coördineren.
13. Website
Er wordt gevraagd naar de mening / interesse van de leden t.a.v. de nieuwe
website. De interesse lijkt er wel te zijn, verschillende ideeën worden geopperd:







Verslagen van externe wedstrijden gemaakt door de tegenstander (!) op onze
website zetten;
Partij analyse van een interessante partij gespeeld door een clubgenoot;
Huiswerk voor een trainingsavond (zie ook punt 14 van vergadering);
Invullen van de secties ‘Jeugd’ en ‘Geschiedenis’;
Teamverslagen externe wedstrijd door teamleider (of iemand anders uit team);
Documenten van club op afgeschermd gedeelte op website (alleen toegankelijk voor
leden), bijv. Agenda, Notulen, Statuten (!), Huishoudelijk Reglement (!) ;

Jasper (webbeheerder) merkt op dat het onmogelijk is de website te onderhouden
zonder input van andere leden.
Joop geeft aan regelmatig wel te kunnen bijdragen, te beginnen met het stukje
‘geschiedenis’
14. Trainingsavonden
Er wordt gevraagd naar behoefte voor regelmatige trainingsavonden, bijvoorbeeld
door spelers van eerste team: voor nieuwe leden, voor beginnende schakers, maar
ook voor spelers van tweede of eerste team. Bijvoorbeeld elke eerste maandag van
de maand (als dat kan m.b.t. externe wedstrijden).
Vergadering reageert over het algemeen positief, ideeën:






Analyse van een partij van clubgenoot in groepsverband;
Trainen van basistechnieken voor beginners;
Goed plannen van training is noodzakelijk: duidelijk programma maken?
Doelstelling van de trainingsavonden moet ook duidelijk zijn;

Er wordt voorgesteld om een enquête te houden onder de leden:
 wie is bereid en kan training geven, met welk onderwerp?
 wie wil training hebben en waarin / waarover?
15. W.v.t.t.k./ Rondvraag
 Regels voor de prestatiebeker moeten duidelijk zijn voor iedereen, misschien
te vermelden in huishoudelijk regelement?
 Jubileum reservering budget moet duidelijk zijn en geoormerkt worden,
positief saldo zou in geheel naar die reservering kunnen in acht nemend dat
er een vaste reserve is in de club financiën.
Dankwoord van Carel Gijsen voor Eric van der Marel die vele jaren de
voorzittershamer heeft gehanteerd met een niet aflatende inzet: groot applaus.

16. Sluiting.
De vergadering wordt afgesloten om 21:30
Jasper Zijlstra
Secretaris SV Wassenaar

Bijlages:

Ledenlijst per 01-09-2016 (gegevens uit OLA)
Verslag Kascommissie 2015-2016

Bijlage 1:

Ledenlijst SV Wassenaar per 01-09-2016
Naam

Plaatsnaam

1

Bayrak, M. (Miki)

Wassenaar

2

Beijersbergen, J.A. (Joop)

Voorschoten

10/10/1965

3

Bergen, R.A. (Robert)

Wassenaar

13/04/2016

4

Blaauw, F. (Frans)

Wassenaar

11/01/1999

5

Borsboom, L.J. (Leo)

Wassenaar

13/04/2016

6

Bottema, E. (Elmar)

Rotterdam

06/01/2001

7

Bottema, T. (Timo)

Den Haag

06/01/2001

8

Brederode, A. (Aart)

Wassenaar

13/04/2016

9

Choe, J. (Jeeho)

Wassenaar

06/05/2016 (J)

10

Claushuis, M. (Michael)

Wassenaar

01/03/2003

11

Coste, P.A.L. (Pierre)

Wassenaar

16/05/2016

12

Cvetkovic, D. (Dusan)

Den Haag

25/09/2013 (J)

13

Dillen, E. van (Ed)

Voorburg

05/05/2014

14

Ellmann, G. (Gabor)

Wassenaar

26/09/2014

15

Fehér, T. (Tomás)

Den Haag

24/11/2013

16

Gijsen, C. (Carel)

Den Haag

17/08/2013

17

Groothuis, W. (Willem)

Wassenaar

10/10/1976

18

Ham, A. van der (Alex)

Wassenaar

28/05/2016

19

Helfferich, G. (Gert)

Wassenaar

25/01/2015

20

Marel, E.J. van der (Eric)

Wassenaar

01/01/1980

21

Meijer, G. (Gerard)

Wassenaar

26/10/1998

22

Samuels de Wilde, B.H. (Bernard)

Wassenaar

09/10/2001

23

Schuyer, E.H. (Eddy)

Wassenaar

06/06/1987

24

Sluimers, R. (Rogier)

Wassenaar

24/02/2015

25

Touw, A. (Aart)

Voorburg

26/09/2014

26

Vogelaar, F. (Floris)

Wassenaar

13/04/2016

27

Zijlstra, J. (Jasper)

Voorschoten

25/10/2012

Nr.

* (J) = jeugdlid,geboren in of na kalenderjaar 1997

Lid sinds
30/09/2015 (J)

Bijlage 2: Verslag kascommissie SV Wassenaar

