Verslag van de algemene ledenvergadering van de Schaakclub Oegstgeest '80, gehouden op
donderdag 1 september 2016 in het Denksportcentrum te Leiden
Aanwezig: Noordijk (voorzitter), Boots (secretaris), van der Wulp (penningmeester), Leeuwenburgh,
Wagemans, Slingerland, v.d. Bent, Veldhuyzen, Telkamp, Brandt, Evers, L. van Gunsteren, Van
Brussel, Scherpenisse, Goudriaan, Koymans, De Niet, Piket, Weiland, Hermans.
Afwezig m.k.: Binnendijk, Groenendijk, Volders, v.d. Berg, K. Jansen.

1. De voorzitter opent om 20:05 de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen / uitgaande stukken. Afgezien van folders, zijn er geen inkomende
stukken.
3. Vaststelling agenda. Punt 16 over de LSB vergadering ontbreekt.
4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 3 september 2015
(notulen te vinden op de Oegstgeest homepage: http://www.sco80.leisb.nl/ ).
De voorzitter vertelt dat er op dinsdagochtend in het Dorpscentrum van Oegstgeest wordt geschaakt.
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2015/2016. De secretaris leest voor en maakt kleine correcties.
6. Verslag kascommissie (Harry Telkamp en Wim Evers), benoeming nieuwe kascommissie.
Harry Telkamp en Wim Evers brengen verslag uit. De financiële zaken zijn in goede orde bevonden,
de commissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen vervolgens
gebeurt. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren Evers en Slingerland.
7. Exploitatierekening 2015/2016. Het ledental is vorig jaar licht toegenomen. Bovendien heeft elk lid
betaald (hulde aan de penningmeester). Daardoor was het tekort heel licht. Voorstel is om volgend
jaar 12.50 i.p.v. 10 euro te vragen voor het senioren kampioenschap omdat de vereniging toch elke
keer een beetje bijlegt.
8. Balans per 15 augustus 2016. Niet alleen de eerste LSB bijdrage maar ook al een half jaar huur
moeten vooruit worden betaald. Dit heeft effect op de balans.
9. Materiaal is in orde en er zijn voldoende nieuwe klokken voor het Fischer tempo.
10. Internetsite. Geen bijzonderheden.
11. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden. Geert van der Wulp en Johan Boots worden
herkozen voor een volgende periode van twee jaar.
12. Begroting 2016/2017 wordt geaccepteerd en de penningmeester verduidelijkt dat de hogere LSB
bijdrage komt doordat er vorig jaar meer leden zijn bijgekomen
De contributie wordt voor het komend seizoen vastgesteld op:
senioren:
€ 120,-dubbelleden: € 65,-Bij betaling na 1 januari 2017 is zoals al een aantal jaren gebruikelijk € 5,- extra verschuldigd.
Pauze
13. Externe competitie. Er worden 3 teams van 24-27 leden gemaakt. Als je niet in het eerste speelt,
speel je automatisch in de promotieklasse. Er is helaas geen ruimte voor een recreatieteam.
14. Interne competitie, Snel- en rapidschaak. Verschillende wijzigingen van het nieuwe systeem de
Niet/Piket komen ter tafel. Een vierkamp voor alle leden, een dubbelrondige vierkamp. Een winter- en
zomerkampioen met de nummers twee, een best of the rest kampioenschap. Besloten is om op een
bepaalde peildatum in mei de vier besten in een enkelrondige vierkamp te laten spelen. Dit wordt
volgend jaar geëvalueerd.

15. Voorstel om in de interne competitie hetzelfde tempo te gebruiken als bij de LSB (Fischer tempo,
begin 1h35m en increment van 10s/zet, geen tussentijdse tijdcontrole meer) wordt aangenomen
16. LSB vergadering (9 september):
- Nieuwe voorzitter en competitie leider. OK
- Ratingregel van +40 voor invallers. Leden zijn het er mee eens
- Indien opgegeven, minstens twee keer in een team spelen. Leden zijn het er mee eens
- Discussie over een gescheiden KNSB en LSB competitie. Leden vinden het een
sterfhuisconstructie voor de LSB.
17. Rondvraag. Joop Piket stelt een aantal boeken van RAG de Graaff beschikbaar als prijs.
18. Sluiting om 10h15.

Johan Boots

