Verslag van de algemene ledenvergadering van de Schaakclub Oegstgeest '80,
gehouden op donderdag 7 september 2017 in het Denksportcentrum te Leiden
Aanwezig: Noordijk (voorzitter), Boots (secretaris), van der Wulp (penningmeester), Leeuwenburgh,
Wagemans, Slingerland, Binnendijk, v/d Berg, Telkamp, Brandt, Evers, Goudriaan, Koymans, De Niet,
Verschoor, Weiland.
Afwezig m.k.: v.d. Bent, Volders, Hermans, Van Brussel

1. De voorzitter opent om 20:05 de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen / uitgaande stukken. Afgezien van folders en de stukken van de
LeiSB, zijn er geen inkomende stukken.
3. Vaststelling agenda. De voorzitter begint met ons eraan te herinneren dat het afgelopen jaar qua
schaken van de club desastreus was vanwege het feit dat alle drie de teams gedegradeerd waren.
Echter qua volwassen ledenaantal is de club de vierde in de LeisB en alhoewel het ledenaantal
afneemt gaat het niet sneller dan bij de meeste andere verenigingen. Dat is dus een wat minder
pessimistische kijk op de toekomst.
4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 1 september 2016 (notulen te vinden op de Oegstgeest
homepage: http://www.sco80.leisb.nl/ ). Geen correcties.
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017. De secretaris leest voor en maakt een tweetal kleine
correcties.
6. Verslag kascommissie (Wim Evers en Fred Slingerland), benoeming nieuwe kascommissie.
Wim Evers en Fred Slingerland brengen verslag uit. De financiële zaken zijn in goede orde bevonden
ondanks dat er weer een tekort is (ongeveer 400 euro) maar het vermogen is nog voldoende. Men
vraagt zich af of er een contributieverhoging moet komen om een mogelijk 40-jarig lustrumfeest te
financieren en/of volgend jaar minder tekort te verkrijgen (zie ook begroting onder punt 12). De
commissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen vervolgens
gebeurt. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren Slingerland en Telkamp.
7. Exploitatierekening 2015/2016. Het ledental is vorig jaar helaas licht afgenomen.
8. Balans per 15 augustus 2017. Binnendijk: moeten we alvast wat kapitaal reserveren voor het
lustrumfeest? (antwoord zie verder).
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. Leeuwenburgh en Wagemans worden herkozen
voor een volgende periode van twee jaar.
12. Begroting 2017/2018 wordt geaccepteerd. De grootste kostenpost is de zaalhuur. Een kleinere
zaal en dus dito huur in het DSC is niet mogelijk op donderdagavond omdat de damclub dan in die
zaal speelt en tevens is het dan behoorlijk krap. Vervolgens ontstaat er een discussie over het
lustrumfeest van 2020. Mogelijkheden zijn: een toernooi in de zomer, extra sponsoring voor het LCT,
een feest/boottocht voor alleen leden, een strand schaaktoernooi zoals Katwijk dat in het verleden
heeft georganiseerd, een boek over 40 jaar Oegstgeest’80. Een feest commissie wordt gevormd van
de volgende leden: Harry Telkamp, Wim Evers, Jan Brandt en Ed Noordijk, die als eerste taak hebben
om te inventariseren. Men gaat er voorlopig van uit dat voor de kosten van het lustrumfeest er een
beperkte bijdrage van de vereniging komt en een hoge eigen bijdrage. Er wordt dus nu nog niks
gereserveerd. Na hoofdelijke stemming wordt besloten om de contributie alvast te verhogen met 5
euro voor alle type leden (ook de 3 slapende)..
De contributie wordt voor het komend seizoen vastgesteld op:
senioren:
€ 125,-dubbelleden: € 70,--

Bij betaling na 1 januari 2018 is zoals al een aantal jaren gebruikelijk € 5,- extra verschuldigd.
13. Externe competitie. Er worden 3 teams van 24-27 leden gemaakt (derde klasse KNSB en eerste
klasse LeiSB). Pas vanaf volgend jaar geldt het gescheiden systeem, en kan er niet meer
gedegradeerd worden naar de LeiSB of gepromoveerd worden naar de KNSB. Er komt misschien een
vierde klasse KNSB.
14. Interne competitie, Snel- en rapidschaak. De play-offs waren spannend en goed bevallen en we
gaan er mee door. De rapid toernooien blijven ongewijzigd. Afbellen bij Ed Wagemans: nu tot 18:30
uur.
15. LSB vergadering (15 September):
- Een kleine wijziging in het rapid reglement..
16. Rondvraag. De Niet vraagt over een mogelijke verhuizing. De voorzitter antwoordt dat er geen
nieuws is voor de verhuizing richting Oegstgeest en ook weinig voor de verhuizing van het DSC zelf,
alhoewel er gekeken is in een pand bij de Lammenschansweg.
Een tweede vraag: Verder is er ook geen nieuws over een mogelijke fusie, zie ook de inleiding bij punt
3.
De Niet bedankt het bestuur
17. Sluiting om 21h30.

Johan Boots

