Verslag van de algemene ledenvergadering van de SC Oegstgeest '80 op
donderdag 6 september 2018 in het "Denksportcentrum" te Leiden
Aanwezig: Noordijk (voorzitter), Boots (secretaris), van der Wulp (penningmeester), Leeuwenburgh,
Wagemans, Slingerland, Bakker, Binnendijk, Telkamp, Evers, Goudriaan, de Niet, Verschoor,
Weiland, Lex van Gunsteren
Afwezig met kennisgeving: v/d Berg, v/d Bent, Brandt, van Brussel, Hermans, Koymans, Volders
1. De voorzitter opent de vergadering om 20:06 en memoreert dat in het afgelopen jaar alle drie teams
zijn gepromoveerd, we zoals vanouds de bollencup hebben gewonnen en dat het ledental stabiel is.
2. Mededelingen en ingekomen / uitgaande stukken:
 Uitnodiging vergadering van de Leidse Schaakbond.
 Verzoek Koymans voor verduidelijking van het reglement van de play-offs
 Verzoek Binnendijk om de speelavond te vervroegen (zie punt 15)
3. Vaststelling agenda. Geen wijzigingen.
4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 7 september 2017: goedgekeurd en geen correcties.
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2017/2018. Voorgelezen.
6. Verslag kascommissie (Fred Slingerland en Harry Telkamp): Perfect gedaan door de
penningmeester en er was geen verlies mede door de verhoging van de contributie en de extra
bijdrage van de LeiSB voor het seniorentoernooi. Bovendien zijn er ook geen wanbetalers. Hulde aan
de penningmeester en de leden. In de nieuwe kascommissie komen Telkamp en de Niet. We gaan
niet sparen voor het komende jubileum (in 2020) in verband met de onzekerheid van de zaalhuur.
7. Exploitatierekening 2017/2018. In orde bevonden. Vanwege het winnen van het senioren- en
veteranenkampioenschap mogen de winnaars als ze spelen voor het landelijk kampioenschap een
bijdrage van 125 euro van de LeiSB verwachten. Dit jaar werd er niet geclaimd. Men oppert het idee
om deze bijdrage toe te voegen aan het prijzengeld van het toernooi. Dit zal worden besproken bij de
komende LeiSB vergadering.
8. Balans per 15 augustus 2018. In orde bevonden.
e

9. Materiaal. Okay. We hebben twee extra klokken gekregen in verband met het kampioenschap 3
e
klasse KNSB en 1 klasse LeiSB. Er zijn voldoende batterijen.
10. Internetsite. Geen op- of aanmerkingen

11. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden. Voorzitter Ed Noordijk is herkozen voor een
volgende periode van drie jaar en secretaris Johan Boots en penningmeester Geert van der Wulp zijn
herkozen voor twee jaar.
12. Begroting 2018/2019 en vaststelling contributie. In orde bevonden. De contributie blijft hetzelfde te
weten:
senioren:
€ 125,-dubbelleden: € 70,-Bij betaling na 1 januari 2019 is zoals al een aantal jaren gebruikelijk € 5,- extra verschuldigd.
13. Externe competitie, nieuwe opzet KNSB- en LeiSB-competities. De voorzitter legt uit dat voorlopig
voor twee jaar de KNSB en LeiSB competitie geheel worden ontkoppeld (dus geen promotie meer van
e
promotieklasse naar 3 klasse KNSB en vice versa). Wij gaan met één team in de tweede klasse
KNSB, één in de hoofdklasse LeiSB en één in de eerste klasse LeiSB spelen. Spontaan melden
Slingerland en de Niet zich aan om samen met Koymans in de hoofdklasse LeiSB te spelen en zo het
tweede (Oegstgeest A geheten) te versterken. Na afloop bleken er net te weinig leden te zijn voor een
mogelijk vierde team.

14. Interne competitie, snel- en rapidschaak. Voorstel van Binnendijk om een play-offs met de beste 6
van de interne competitie te spelen wordt aangenomen. De eerste vier van de play-offs kunnen
rechten claimen om in het eerste te spelen. Het reglement komt op de site. Voor het open
rapidtoernooi aan het einde van het seizoen zal er reclame worden gemaakt (en misschien een klein
prijsje beschikbaar worden gesteld). De Niet vroeg naar de mogelijkheden van een speelavond met
doorgeefschaak. Het idee wordt verworpen, maar men mag na afloop aan de bar wel doorgeven. De
Niet vraagt of in het systeem Binnendijk voor het interne rapid we naar twee in plaats van drie klassen
zouden kunnen, zodat er geen extreem tijdsverschil tussen spelers van groep A en groep C is. Het
idee wordt verworpen.
15. Voorstel vervroeging aanvangstijdstip clubavond naar 19:30 uur. Binnendijk verdedigt zijn voorstel
en er wordt gestemd. Het voorstel wordt echter niet aangenomen. Ook het voorstel om de
aanvangstijd te handhaven op 20:00 wordt niet aangenomen. Het voorstel om rond 19:45 te starten
wordt echter wel aangenomen met dien verstande dat net als in de oude situatie de eerste 15 min
aanlooptijd is (nu tot 20:00) en dan pas de klok mag worden aangezet als de tegenstander er nog niet
is. Het voorstel om dit ook in de externe competitie van de LeiSB voor te stellen wordt verworpen. Dit
betekent dat externe wedstrijden wel om 20:00 starten (maar die zouden geen aanlooptijd mogen
hebben).
Pauze
16. Privacy wetgeving (ledenlijst). Er komt een privacy formulier op de site (voor nieuwe leden). Wij
plaatsen geen foto’s op de site. Wel is er een ledenlijst, die niet op de site staat, maar in het begin van
het seizoen aan alle leden via bcc wordt verstuurd. Verzocht wordt om deze ledenlijst nooit naar
anderen buiten onze club door te sturen!
17. LeiSB vergadering. Deze zal plaatsvinden op 14 september en de voorzitter zal aanwezig zijn.
18. Denksportcentrum: huidige situatie en toekomst. De voorzitter schetst de situatie dat het
denksportcentrum verkocht is en dat per augustus 2019 de 9 spelende verenigingen een andere
speellocatie gevonden moeten hebben. De gebruikers zijn al een half jaar in niet helemaal
harmonieuze samenwerking met het bestuur op zoek naar andere locaties. Wel is er gekozen om alle
9 samen naar een nieuwe locatie te gaan. Er zijn drie redelijke locaties in Leiden gevonden, elk met
voor- en nadelen (kopen/huren, met/zonder (externe) bar, parkeergelegenheid, etc.) Eind deze maand
wordt er een keuze gemaakt door afgevaardigden van de gebruikers. De voorzitter krijgt het mandaat
om een zo goed mogelijke keuze te maken. We gaan bijna zeker niet terug naar Oegstgeest.
19. Rondvraag.
Binnendijk. Is er een mogelijkheid dat de clubkampioen een simultaan geeft om zo nieuwe leden te
trekken? De voorzitter memoreert dat een paar jaar geleden dit al eens gebeurd is in Oegstgeest.
Telkamp: Wat zijn de plannen voor het jubileum? Voorzitter: Op het moment is de commissie nog niet
bij elkaar geweest en wellicht gebeurt dit in verband met de onzekerheid helemaal niet.
20. Sluiting om 22:06

