
Verslag van de algemene ledenvergadering van de SC Oegstgeest '80 op  
donderdag 3 september 2020 in de Volksuniversiteit Oegstgeest 
 
Aanwezig: Noordijk (voorzitter), Boots (secretaris), van der Wulp (penningmeester), Leeuwenburgh, 
Wagemans,  Binnendijk, Telkamp, Evers, Goudriaan, de Niet, Verschoor (later), Weiland, Volders, 
Aalbers, v/d Bent, v/d Berg, de Korte, Slingerland 
 
Afwezig met kennisgeving: Mieremet, v/d Spek, Piket, Bakker 
 
1. De voorzitter opent de vergadering om 20:00  in een COVID-19 opstelling.  
 
2. Mededelingen en ingekomen / uitgaande stukken: 

 Uitnodiging vergadering van de Leidse Schaakbond op 18 september.  

 Veel COVID-19 e-mails 
 
3. Vaststelling agenda. Geen wijzigingen behalve een deel van punt 9 over externe competitie verhuist 
naar na de pauze. 
 
4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 5 september 2019: goedgekeurd  Ed Noordijk en Wim 
Evers hebben de sleutels van het pand en de speelzaal, die op slot gaat als je de deur achter je 
dichtdoet. Interne bekerwedstrijden zijn niet doorgaan wegens te weinig animo en de COVID-19 
perikelen. Het nieuwe tempo (1.15 uur plus 30 seconden per zet) is geëffectueerd.   

 
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2019/20. Voorgelezen. 
 
6. Verslag kascommissie (Gert-Michiel de Niet en Gideon van der Bent): Goed gedaan en duidelijk 
geschreven door de penningmeester. Zorgpunten: ledenaantal,  een wanbetaler, onduidelijkheid over 
de zaalhuur. In verband met de drank is Ed Noordijk een tweede penningmeester geworden. Hulde 
aan de penningmeester en er wordt décharge verleend. In de nieuwe kascommissie komen van der 
Bent en Slingerland.  
      
7. Exploitatierekening 2019/2020. In orde bevonden  Er is nog een verduidelijking in verband met de 
afspraken met de verhuurder de Volksuniversiteit (wij zijn onderhuurder). Uiteindelijk wordt de huur 
ongeveer 100 euro minder. Er is nog een extra koelkast aangeschaft en een reeks notatiebiljetten.  
  
8. Balans per 15 augustus 2019. In orde bevonden. Johan Boots maakt een opmerking dat de 
aangeschafte koelkasten eigenlijk op de balans moeten. De penningmeester zal nadenken of dat wel 
handig is omdat het lompslomp oplevert. 
 
9. COVID-19: Vanaf midden maart zijn alle schaakactiviteiten gestopt. Besloten is dat er geen 
kampioenen (en bekers) zijn, maar Fred Slingerland is voor de interne competitie de beste is en Gert-
Michiel de Niet voor de rapid-competitie. De voorzitter toont de tafelschikking en daarmee is er 
voldoende ruimte voor een externe wedstrijd of interne competitie voor 10 spelers, maar niet allebei. 
Er is een mogelijkheid om in een andere zaal (intern) te spelen als die vrij is. Er zijn nieuwe, 
verrijdbare tafels van anderhalve meter (niet op zitten a.u.b.). De drank zal zich altijd in de zaal 
bevinden. Koffie/thee moet nu uit een automaat (de kwaliteit is ruim voldoende). Er is twee keer per 
uur ventilatie, de deuren moeten openblijven en er zijn op diverse plaatsen ontsmettingsmiddelen. De 
toiletten zijn een zorgenkindje, maar ook daar geldt: hygiëne.  
 
10 Materiaal. In orde bevonden.  
 
11. Internetsite. Geen op- of aanmerkingen. De site wordt binnenkort ge-updatet met de agenda. 
 
12. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden.  Johan Boots en Geert van der Wulp worden 
herkozen voor twee jaar.  
 
13. Begroting 2020/2021 en vaststelling contributie. De penningmeester legt uit dat wegens de 
afname van koffie/thee uit de automaat er minder winst op de drank zal zijn. De contributie blijft dan:  
senioren: € 155,-- 
dubbelleden: € 100,-- 



 
Bij  betaling na 1 januari 2021 is zoals al een aantal jaren gebruikelijk € 5,- extra verschuldigd. 
 
14. Externe competitie,  Het bestuur betoogt dat men graag extern KNSB wil blijven spelen. Er zijn 
een aantal oude, vaste krachten die i.v.m. coronamaatregelen/reizen met mondkapje niet KNSB 
extern willen spelen. Een ander aantal wat jongere, vaste krachten wil wel graag spelen. Er wordt 
gevraagd wie er überhaupt extern willen spelen en dat blijken maar 9 leden te zijn, waarvan een paar 
om diverse redenen niet op zaterdag wil of kan spelen. Dit is te weinig voor een team (en zeker zijn er 
geen spelers van voldoende sterkte bij). Het voorstel om misschien in de derde klasse te spelen wordt 
verworpen wegens enerzijds te weinig spelers en het gebrek aan animo van vooral de sterkere 
spelers. Voorstel is om een jaar niet in de KNSB te spelen, maar wel te bekeren. Dat wordt 
aangenomen en Johan Boots zal Koos Stolk e-mailen of dat kan. Er zijn ruim genoeg spelers voor een 
team in de LSB competitie, maar te weinig voor twee teams. We gaan dan met een team in de 
hoofdklasse spelen. Ed Wagemans gaat uitzoeken of je nog rechten kan behouden (in de eerste 
klasse) en een team aanmelden bij Eric Fraikin. Een tweede (regionale) lockdown kan invloed hebben 
op de competitie.       
 
15. Interne competitie, snel- en rapidschaak. Het voorstel is om alleen interne competitie met play-offs 
en interne bekerwedstrijden (succes in Noordwijk) te doen (dus geen rapid tijdens het seizoen en aan 
het einde van het seizoen). Misschien komt aan het einde van het seizoen een snelschaaktoernooi 
 
16. LeiSB vergadering. Deze zal plaatsvinden op 18 september en de voorzitter zal aanwezig zijn.  
 
17. Rondvraag.  
Wessel toont een artikel in het Leidsch Dagblad waarin staat dat het nieuwe denksportcentrum 
mogelijk aan de Vliet komt (bijna in Voorschoten). Wij zijn blij dat we nu in Oegstgeest zijn. 
Klaas Aalbers bedankt het bestuur voor de beslissing om terug te gaan naar Oegstgeest. 
 
18. Sluiting om 21:45 


