Notulen Algemene Vergadering SV Wassenaar.
Deylercentrum, maandag 28 augustus 2017
Aanwezig
Bestuur: Joop Beijersbergen (Voorzitter), Michaël Claushuis (Penningmeester),
Jasper Zijlstra (Secretaris), Eric van der Marel (Wedstrijdleider).
Aanwezige leden SV-Wassenaar

Afmeldingen met machtiging

Nr.

Naam

Nr.

Naam

1

Bergen, R.A. (Robert)

1

Bottema, Timo

2

Blaauw, F. (Frans)

2

Coste, Pierre

3

Brederode, A. (Aart)

3

Gijsen, Carel

4

Cvetkovic, Dusan

4

Kingman, Robert

5

Ellmann, Gabor

5

Lawrence, Jens

6

Groothuis, Willem

6

Meijer, Gerard

7

Ham, A. van der (Alex)

7

Samuels de Wilde, Bernard

8

Schuyer, E.H. (Eddy)

8

Vleuten, Ronald van






Totaal aanwezige leden: 12
Afmeldingen met machtiging voor bestuur: 8
Afmelding zonder machtiging: 1
Afwezig zonder bericht: 6

Totaal aantal geldige stemmen: 20
1. Opening.
De vergadering wordt geopend door de Voorzitter om 19:55 in het
Deylercentrum, Wassenaar.
2. Agenda.
Wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Binnengekomen stukken en/of mededelingen:
Er is 1 email binnengekomen van Floris Vogelaar waarin hij vraagt naar de
mogelijkheid voor de competitieavond op bijvoorbeeld dinsdagavond. Ook geeft
hij een suggestie om de mogelijkheid van een soort buitenlidmaatschap op te
nemen in de Statuten. M.b.t. de relatie tussen SV Wassenaar en Bobby Fischer
vraagt hij zich ook af of dit in de Statuten geen plek kan krijgen in de vorm van
een jeugdsectie BF.
Punt 1: Joop vraagt de vergadering naar hun mening maar de meerderheid lijkt
toch gewoon de maandagavond te willen handhaven. Bovendien is het
Deylercentrum bezet op dinsdagavond. Een andere locatie zoeken is niet
gemakkelijk en zal zeker tot hogere kosten leiden.
Punt 2 en 3 worden verderop behandeld onder punt 13

4. Verslag Algemene Ledenvergadering van 5 september 2016.
De notulen worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
5. Jaarverslag (Algemeen, Intern, Extern en Financieel)
Dit jaar zijn alle verslagen gebundeld in 1 document ‘Jaarverslag SV Wassenaar
2016/2017’ met 3 verschillende componenten: secretarieel, financieel, en
competitie.
Secretarieel verslag 2016/2017
Jasper geeft korte toelichting op het secretarieel jaarverslag waarbij een aantal
punten naar voren worden gehaald: de ontwikkeling van de nieuwe Statuten, het
experiment met middagschaken-dammen in Wassenaar, en een korte toelichting op
de nieuwe relatie van SV Wassenaar met Bobby Fischer.
Hoofdpunt hierbij is dat beide verenigingen enkel nog extern eventueel samen
optrekken. Daarnaast zal er aan de KNSB/HSB worden aangegeven dat er sprake
is van twee aparte ledenlijsten en dus ook twee aparte OLA nummers. Bij de
jaarlijkse simultaan, het snelschaken etc. zijn de leden van BF uiteraard welkom.
Financieel Jaarverslag 2016/2017
Joop, penningmeester ad interim, licht het financieel jaaroverzicht van SV
Wassenaar kort toe. Er is een negatief saldo van €382, veroorzaakt door de extra
HSB (3de kwartaal 2017) afdracht. Verder is er geïnvesteerd in borden en klokken
en is er sprake van achterstallige contributie.
Competitie verslagen 2016/2017
Eric geeft een korte samenvatting van de competitie resultaten, zowel intern als
extern, en van het Oliebollen snelschaaktoernooi. Ook geeft hij een kort verslagje
van de andere schaakactiviteiten door diverse leden. Een foutje in de score van
Floris, zal Eric corrigeren.
Het jaarverslag 2016/2017 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
6. Prijsuitreiking Interne Competitie en overige prijzen.
De wedstrijdleider reikt de prijzen uit aan de verschillende winnaars van de
zeskampen, het beste externe resultaat, de snelschaakbeker en aan de winnaar
van het clubkampioenschap 2016/2017.
Hieronder een kort overzicht van alle winnaars:
Winnaar

Naam

Winnaar

Naam

Zeskamp 1 groep 4

Pierre Coste

Zeskamp 1 groep 3

Miki Bayrak

Achtkamp groep 3

Floris Vogelaar

Zeskamp 1 groep 2

Jasper Zijlstra

Zeskamp 2 groep 2

Alex van der Ham

Zeskamp 1 groep 1

Timo Bottema

Zeskamp 2 groep 1

Joop Beijerbergen

Snelschaak
kampioen

Timo Bottema

Clubkampioen

Joop Beijersbergen

Beste externe
resultaat

Eric van der Marel

7. Jubilarissen
In het jaarverslag staat uitgebreid beschreven het hoe en waarom van de uitreiking
van een ‘Standaard’ met het SV Wassenaar logo aan de verschillende jubilarissen
van de club. Hiermee hoop het bestuur dat deze omissie uit het verleden is
rechtgezet en dat vanaf nu de club met een correcte ledenregistratie toekomstige
jubilerende leden op tijd in het zonnetje zal zetten. De volgende leden kregen, voor
zover aanwezig, door de Voorzitter een aandenken uitgereikt:
1. Bernard Samuels de Wilde – 50 jaar lidmaatschap
2. Joop Beijersbergen – 50 jaar lidmaatschap
3. Frans Blaauw – 40 jaar lidmaatschap
4. Willem Groothuis – 40 jaar lidmaatschap
5. Eric van der Marel – 40 jaar lidmaatschap
6. Eddy Schuyer – 25 jaar lidmaatschap
7. Timo Bottema – 20 jaar lidmaatschap (inclusief jaren bij Bobby Fischer)
8. Michaël Claushuis – 20 jaar lidmaatschap (inclusief jaren bij Bobby Fischer)
9. Gerard Meijer – 18 jaar lidmaatschap (is nu gestopt)
10. Ed van Dillen - 13 jaar lidmaatschap (is nu gestopt)

De afwezige leden zullen hun aandenken uiteraard ook nog krijgen.
8. Nieuwe Statuten
Alle leden hebben ruim voor aanvang van de ledenvergadering kennis kunnen
nemen van de voorgestelde nieuwe Statuten en de schriftelijke Toelichting daarop.
Jasper licht het een en ander nogmaals toe tijdens de vergadering
Wat betreft de twee punten van Floris; het opnemen van een soort
buitenlidmaatschap voor “slapende” spelers, is men unaniem van mening dat dit
niet nodig is. Dit kan ook worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Dit geldt
ook voor het vastleggen van de samenwerking SV Wassenaar en BF.
.
Na enige discussie stelt de Algemene Vergadering een paar kleine aanpassingen
voor in het concept document:
1. Artikel 3, lid a: het lidmaatschap verwerven van de landelijke en/of regionale
schaakbond (dit in het kader van de op handen zijnde mogelijke verandering
van bonds-structuren);
2. Artikel 5.2: het woord aspirant veranderen in kandidaat;
3. Artikel 13.1, lid a: …leden; een kandidaat lid en een geschorst lid hebben
toegang …… besluit tot lidmaatschap en/of schorsing wordt behandeld, en
zijn bevoegd…

4. Door het hele document het woord tenminste splitsen in ten minste;
5. Artikel 11.6; het woord decharge is zonder streepje
De Algemene Vergadering keurt de nieuwe Statuten goed nadat deze kleine
aanpassingen zijn doorgevoerd;
(20 geldige stemmen uitgebracht, geen stem tegen)
De aanpassingen zullen worden doorgevoerd en daarna wordt het nieuwe
document nogmaals verzonden naar alle leden. Bij een volgende clubavond zal bij
aanvang een speciale AV worden gehouden voor definitieve goedkeuring.
Wat betreft de vervolgprocedure geeft Joop aan dat na definitieve goedkeuring door
de AV, evenals na goedkeuring van de AV van het verslag van deze vergadering,
beide stukken naar de notaris gaan voor de verdere afhandeling.
Tot slot geeft Joop aan dat na afronding van de nieuwe Statuten, het bestuur ook
het Huishoudelijk Reglement wil actualiseren.
9. Verslag Kascommissie en decharge bestuur.
De kascommissie bestaande uit de heren Blaauw en Schuyer, doet verslag van
bevindingen tijdens de controle op 22 augustus 2017 van de financiële stukken
aangeleverd door de penningmeester ad interim van SV Wassenaar.
De boekhouding van SV Wassenaar is goedgekeurd.
De vergadering heeft alle jaarstukken goedgekeurd en verleent decharge aan het
zittende bestuur.
10. Bestuursverkiezing.
De Voorzitter, de secretaris en de wedstrijdleider stellen zich herkiesbaar.
Alex van der Ham neemt op voordracht van het bestuur plaats in het bestuur.
Michaël Claushuis stelt zich niet herkiesbaar; Rob Bergen heeft zich bereid
verklaard om toe te treden tot het bestuur. Daardoor wordt de samenstelling vanaf 1
september 2017 als volgt:
 Joop Beijersbergen – voorzitter
 Jasper Zijlstra – secretaris
 Rob Bergen – penningmeester
 Eric van der Marel – wedstrijdleider extern
 Alex van der Ham – wedstrijdleider intern
Verder blijven als Teamleiders:
 Teamleider team 1: Timo Bottema
 Teamleider team 2: Eric van der Marel
De vergadering gaat akkoord met de nieuwe bestuurssamenstelling.
11. Benoeming Kascommissie 2016/2017.
Frans Blaauw treedt af en in zijn plaats is Pierre Coste bereid zitting te nemen in de
kascommissie, samen met Eddy Schuyer.

12. Begroting 2016/2017.
De penningmeester ad interim licht zijn begroting toe. Vanwege de verwachte
afname van het ledenaantal en om een verschil aan te brengen in senior en jeugd
contributie wordt er voorgesteld om de contributie voor het komende jaar licht aan
te passen:
Type lid

Lidmaatschap (€) per jaar

Hoofdlid senioren

105

Hoofdlid junioren

85

Dubbellid senioren

63

Dubbellid junioren

43

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

Er is wederom een reservering gemaakt voor het 100 jarig jubileum, en verder
wordt er een kleine laptop/notebook aangeschaft voor de club voor het opzetten van
digitale administratie, wedstrijd programma, digitale archivering en een
schaakcomputer programma. Verder zijn de kosten van de notaris meegenomen in
de begroting en is er voor komend seizoen geen geld gereserveerd voor materiaal.
Tot slot wordt door de penningmeester medegedeeld dat er een plan is om van
bank te wisselen (van ING naar RABO) om gebruik te kunnen maken van subsidies
die de RABO geeft voor activiteiten van verenigingen.
De begroting wordt aangenomen door de vergadering.
13. Programma 2017-2018
Joop licht kort het programma van het komende seizoen toe.
Er komen twee externe teams voor de HSB competitie. Het eerste team moet
waarschijnlijk worden aangevuld met 1 of 2 spelers van het tweede team van
afgelopen jaar. Ondanks de goede resultaten van afgelopen seizoen is team twee
vanwege het teruglopende ledenaantal vrijwillig teruggekeerd naar de vierde klasse
en is daarmee weer een zestal.
De interne competitie wordt het komende jaar ingevuld met 2 x10 rondes Keizer
voor de clubleden. De winnaars spelen eventueel een tweekamp om het
kampioenschap. Daarnaast wordt een 7-rondig ‘open Zwitsers’ toernooi
georganiseerd (gemiddeld 1 ronde per maand). De bedoeling is om weer een
snelschaaktoernooi te houden een rapid toernooi en deze keer ook bij wijze van
experiment een rapid-handicap toernooi.




Een zomerstop wordt niet nodig gevonden door de Algemene Vergadering,
de zaalhuur gaat per jaar en zolang er leden zijn die willen spelen kan dat.
Aanvangstijdstip voor de reguliere competitie: 20:00. Wie er dan niet is kan
niet meer worden ingedeeld dus graag 10 minuten eerder aanwezig.
LET OP: Aanvang externe competitie altijd om 19:45 (19:35 aanwezig)

14. Barcommissie
Robert Bergen zal het komende jaar met hulp van Jasper de bar weer voor zijn
rekening nemen.
15. Website
Jasper (webbeheerder) merkt net als vorig jaar op dat het moeilijk is de website
goed te onderhouden en interessant te houden zonder input van andere leden.
Ook zal de website enigszins worden aangepast en vernieuwd.
16. Training
Net als vorig jaar moet er serieus worden gekeken naar de mogelijkheid (en
behoefte) van het organiseren van een schaaktraining. Joop geeft aan dat Dennis
Ruygrok (ex-Wassenaar en nog steeds topspeler) deze taak gedeeltelijk zou willen
en kunnen vervullen voor de Wassenaarse top. Voor de andere spelers kunnen
eerste team spelers een rol vervullen in deze…
Bij de stukken zit een voorlopige planning voor het komend seizoen. Hierbij is
rekening gehouden met een tweetal avonden voor trainingen.
17. W.v.t.t.k./ Rondvraag







Joop meldt een aantal toernooien in de regio die binnenkort gehouden
worden.
Alex meldt dat in het oude Huishoudelijk Reglement al het woord ‘kandidaat
lid’ wordt gebruikt (referentie naar nieuwe Statuten).
Gabor vraagt naar wat statistieken over lidmaatschap waarop Joop nog
aanvullende informatie geeft.
Jasper geeft toelichting op de nieuw ontworpen en aangeschafte
schaaknotatieboekjes die in beheer van een werkproject door mensen met
een verstandelijke beperking zijn gemaakt. Opbrengsten komen ten goede
aan dit project (via schaakvereniging De Groene Zes). De boekjes zullen
voor €3.- aan de leden worden doorverkocht.
Tenslotte: een dankwoord van Willem Groothuis aan het Bestuur voor het
vele werk van afgelopen jaar.

18. Sluiting.
De vergadering wordt afgesloten om 22:00
Jasper Zijlstra
Secretaris SV Wassenaar
Bijlages:

- Ledenlijst per 28-08-2017 (gegevens uit OLA)
- Verslag Kascommissie 2016-2017

Bijlage 1:

Ledenlijst SV Wassenaar 28 augustus 2017
Nr.

Naam

Plaatsnaam

Lid sinds

1

Bayrak, M. (Miki)

Wassenaar

30/09/2015 (J)

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

Bottema, T. (Timo)

Den Haag

06/01/2001

6

Brederode, A. (Aart)

Wassenaar

13/04/2016

7

Choe, J. (Jeeho)

Wassenaar

06/05/2016 (J)

8

Claushuis, M. (Michael)

Wassenaar

01/03/2003

9

Coste, P.A.L. (Pierre)

Wassenaar

16/05/2016

10

Cvetkovic, D. (Dusan)

Den Haag

25/09/2013 (J)

11

Dillen, E. van (Ed)

Voorburg

05/05/2014

12

Ellmann, G. (Gabor)

Wassenaar

26/09/2014

13

Fehér, T. (Tomás)

Den Haag

24/11/2013

14

Gijsen, C. (Carel)

Den Haag

17/08/2013 (d)

15

Groothuis, W. (Willem)

Wassenaar

10/10/1976

16

Ham, A. van der (Alex)

Wassenaar

28/05/2016

17

Helfferich, G. (Gert)

Wassenaar

25/01/2015 (d)

18

Kingman (Robert)

Wassenaar

01/09/2016

19

Kingman (Shawn)

Wassenaar

01/09/2016 (J)

20

Lawrence (Jens)

Wassenaar

17/12/2015 (J)

21

Marel, E.J. van der (Eric)

Wassenaar

01/01/1980

22

Meijer, G. (Gerard)

Wassenaar

26/10/1998

23

Samuels de Wilde, B.H. (Bernard)

Wassenaar

09/10/2001

24

Schuyer, E.H. (Eddy)

Wassenaar

06/06/1987

25

Sluimers, R. (Rogier)

Wassenaar

24/02/2015

26

Vleuten, R. van (Ronald)

Voorschoten

05 / 02 / 2017 (d)

27

Vogelaar, F. (Floris)

Wassenaar

13/04/2016

28

Zijlstra, J. (Jasper)

Voorschoten

25/10/2012

*

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

Bijlage 2: Verslag kascommissie SV Wassenaar

