
 

 

Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 2 september 2011,  

De Boed te Zaandijk. 

 

De presentielijst is getekend door 10 leden. In alfabetische volgorde zijn dat: Jaap de 

Berg, Jan Brink, Ko Buntsma, Joop Dragstra (vice voorzitter), Paul Groot, André Meester 

(voorzitter, wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris, penningmeester a.i., wedstrijdlei-

der extern), Chris de Saegher (jeugdleider), Piet van Tellingen en Wouter de Vries. 

 

  1. Opening. 

Om 20.23 uur opent André de vergadering met de constatering dat er één lid meer aan-

wezig is dan vorig jaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

  2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Drie leden hebben laten weten de vergadering niet te kunnen bijwonen: Hans van 

Heems, Robin Mandersloot en Piet Zegers. 

Het enige ingekomen stuk dat interessant is voor deze vergadering is het verslag van de 

kascommissie. Het zal bij agendapunt 5 aan de orde komen. 

In de loop van het seizoen heeft de secretaris ruim 100 stukken ontvangen, voornamelijk 

toernooiaankondigingen, berichten over de ledenadministratie en mededelingen van 

NHSB en KNSB. Wat voor de leden van belang kon zijn heeft op de leestafel gelegen. 

In de rubriek “diversen” bevonden zich o.a. het bericht van de geboorte van Jan Roebers’ 

dochter Bregje en 26 schaakboeken, aan de club geschonken door de heer Langenburg. 

Een lijst met titels van deze boeken komt op de website te staan. 

 

  3. Verslag jaarvergadering van 3 september 2010. 

In de tekst hoeft niets te worden gewijzigd en naar aanleiding van het verslag zijn er 

geen vragen of opmerkingen. 

 

  4. Jaarverslag secretaris. 

Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld onder agendapunt 3. 

  

  5. Verslag van de kascommissie. 

Secretaris leest het verslagje voor dat commissielid Robin Mandersloot aan zijn afmelding 

voor de vergadering heeft toegevoegd. Hij en Ko Buntsma hebben de balans, resultaten-

rekening, bankafschriften en facturen grondig bekeken en de boekhouding met een ruime 

voldoende beoordeeld. 

Voorzitter leidt hieruit af dat de penningmeester a.i. wordt gedechargeerd voor zijn be-

heer in 2010/2011. De leden zijn het daarmee eens. 

 

  6. Financieel verslag 2010/2011 en begroting 2011/2012. 

Penningmeester a.i. geeft een korte samenvatting van het financiële overzicht. Terwijl 

een tekort was begroot van € 180 is er een overschot uit de bus gekomen van € 68. 

Vooral het gevolg van de ongeveer € 400 hogere opbrengst contributie en donaties door 

meer leden en donateurs. Dit maakte de hogere lasten (ongeveer € 150) ruimschoots 

goed. 

Over de uitgebreide toelichting in Haver zijn verder geen vragen. 

Voor het nieuwe seizoen zijn de vooruitzichten minder positief. Hogere “zaalhuur” voor 

De Boed ( per lid moet nu € 4,50 per maand worden betaald tegen € 4,00 vorig seizoen) 

en meer kosten voor de wedstrijden van het 1e team maken een contributieverhoging 

nodig om te voorkomen dat we gaan interen op ons vermogen. 

Piet van Tellingen en Paul Groot doen enkele suggesties om uit te zien naar een andere – 

goedkopere – speellocatie. Genoemd worden De Stolp (bij de Koger kerk) en De Vuister 

(Westerkoog). Discussie levert meer argumenten contra dan pro op. De ruimte in De 

Stolp is beperkt, de omgeving is er niet prettig. De Vuister ligt gunstig voor de jeugd, 

herinneringen aan het verleden (weliswaar bijna 20 jaar geleden) wekken twijfels. Zal 

het daar goedkoper zijn? 



 

 

Voorzitter stelt dat het niet zinvol is er nu verder over te discussiëren. Het bestuur zal de 

mogelijkheden onderzoeken. De contributieverhoging wordt door niemand afgewezen 

(dus aangenomen); de mogelijkheid van betaling in twee termijnen wordt overwogen. 

 

  7. Verslag interne wedstrijden. 

Over het verslag zijn geen vragen. 

 

  8. Verslag externe wedstrijden. 

De opstellers (teamleiders) hebben er weinig aan toe te voegen. Chris heeft het kort ge-

houden omdat hij het knappe resultaat van het 1e al uitgebreid heeft belicht met versla-

gen op de website. Jan heeft de ondergang van het 2e wat uitvoeriger weergegeven. Er 

zijn geen vragen over. 

 

  9. Verslag jeugdleider. 

Ook dit uitgebreide overzicht geeft weinig aanleiding tot vragen. André: komen alle 

jeugdleden in het nieuwe seizoen weer? Chris: er hebben er 2 bedankt. Piet: zijn er “ta-

lenten” die mogelijk kunnen doorstromen naar de senioren? Chris: helaas (nog) niet 

echt. 

 

N.B.: Alle bij bovengenoemde agendapunten behandelde verslagen kregen de 

goedkeuring (soms zelfs applaus) van de vergadering en werden dus ongewij-

zigd vastgesteld, met dank aan de samenstellers ervan.  

 

10. Bespreking seizoen 2011/2012. 

      a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

Voorzitter verwijst naar de toelichting in Haver. Jaap de Berg geeft aan ook wel in het 2e 

te willen spelen maar op grond van de argumenten van André (speelt liever niet op za-

terdag) en Jan (wil als teamleider toch bij de wedstrijden van het 2e zijn) behoudt Jaap 

zijn plek in het 1e. De basisopstelling van het 2e bestaat uit de 8 spelers met de hoogste 

rating. Hiertegen worden geen bezwaren ingebracht. Zie echter onder b. 

      b. Interne competitie 

De intern wedstrijdleider heeft in Haver 4 voorstellen gelanceerd.  

Voorstel 1 betreft handhaving van de competitie om het clubkampioenschap volgens 

systeem Keizer met één partij per avond. Deze zal 12 à 14 ronden tellen. Externe wed-

strijden tellen niet mee, wat betekent dat er op de avonden dat het 2e speelt en op de 

avonden voorafgaand aan een wedstrijd van het 1e een alternatief programma is. Dat 

zou wel eens om 14 vrijdagavonden kunnen gaan. Het “Keizer dubbel” was geen succes 

en wordt niet geprolongeerd. Piet van Tellingen denkt dat er op avonden voor de KNSB-

zaterdagen soms wel zo’n 10 leden komen, die dan toch moeten kunnen schaken. Paul 

Groot wil ook kunnen spelen op de avonden dat het 2e speelt. Naar aanleiding hiervan 

wordt nog even teruggekomen op de opstelling van het 2e. Besloten wordt om een rou-

leersysteem toe te passen waarbij Paul en Piet ook regelmatig aan bod komen. Wouter, 

Joop en Ko kunnen leven met een rol als reserve. De wenselijkheid om iedereen zoveel 

mogelijk op te stellen heeft prioriteit boven het streven naar promotie. Het inschrijven 

van een viertal in de NHSB-competitie wordt niet overwogen. 

Voorstel 2 en 3 grijpen min of meer in elkaar. De integratie tussen jeugd en senioren 

moet worden bevorderd en dat zou onder meer kunnen door de jeugd mee te laten doen 

aan een rapidcompetitie. Als er 4 partijen op een avond worden gespeeld kan de jeugd 

aan de eerste twee daarvan meedoen. Hiertegen heeft niemand bezwaar. 

Voorstel 4 gaat over het open Chess960 toernooi aan het eind van het seizoen. Hoewel 

niet iedereen daarover zo enthousiast is als Joop viel er bij de tweede editie, vooral van 

niet-leden, een toenemende belangstelling te constateren. Besloten wordt het opnieuw 

op de agenda te zetten. 

De precieze data van alle evenementen (zie ook onder c.) zal André bekend maken zodra 

het programma van het 2e bekend is. 

      c. Overige activiteiten 



 

 

Ook hierbij speelt de integratie tussen senioren en jeugd een rol. Bij het sinterklaassnel-

schaak en duoschaak kunnen beide categorieën elkaar ontmoeten. Ook op 30 september 

zou dat kunnen, als er voor de jeugd in De Boed het Zaans snelschaakkampioenschap 

wordt gehouden. Chris doet de suggestie dat seniorleden dan als groepsleider optreden. 

Degenen die daarvoor voelen kunnen zich melden, maar er gaan stemmen op om op die 

avond ook “gewoon” te kunnen schaken. 

Verder is er voor de senioren weer paassnelschaak en clubkampioenschap snelschaken. 

 

 

11. Bestuursverkiezing. 

De aftredende bestuursleden (voorzitter en intern wedstrijdleider André en algemeen 

bestuurslid Joop) worden met algemene stemmen herbenoemd en danken de vergade-

ring voor het in hen gestelde vertrouwen. 

 

12. Verkiezing kascommissie. 

Piet van Tellingen is bereid om de plaats van aftredend commissielid Ko Buntsma in te 

nemen. Jaap de Berg blijft reserve, de rol die hij vorig jaar noodgedwongen op zich nam 

omdat er geen andere in aanmerking komende leden aanwezig waren. 

 

13. Prijsuitreiking. 

Het blijft opvallend dat veel prijzen in handen vallen van bestuursleden. Joop reikt de 

bekers voor het club- en het snelschaakkampioenschap uit aan Chris. André ontvangt de 

prijs voor het winnen van groep 2 in zowel Keizer 1 als 2. De winnende niet-

bestuursleden ontbreken op het appel. Dus gaan de ratingprijzen voor Keizer 1 (Hans 

van Heems), Keizer 2 (Piet Zegers) en Chess960 (Robin Mandersloot), evenals de presta-

tieprijzen voor topscores in het 1e (Paul van Haastert en Jan Roebers) nog even in de 

kast. 

 

14. Rondvraag. 

Paul vindt dat de club wat meer aan reclame moet doen en wijst op de mogelijkheid om 

een banner te plaatsen op de website van voetbalclub KFC. Hij zal nadere informatie in-

winnen. 

Jaap dankt, mede namens de andere leden, het bestuur voor zijn activiteiten in het be-

lang van de club. 

Piet zou graag zien dat het bestuur pogingen doet om tot fusie/samenwerking met ande-

re Zaanse clubs te komen en zodoende een breder draagvlak voor interne en/of externe 

competitie te krijgen. André herinnert eraan dat zoiets al eens is geprobeerd maar op 

niets is uitgelopen. Toch zal het bestuur zich er opnieuw op beraden. 

 

15. Sluiting. 

Om 21.35 uur dankt voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

Wormer, 9 september 2011  

Jan Rot, secretaris. 


