
Verslag van de algemene ledenvergadering van de SC Oegstgeest '80 op  
donderdag 2 september 2021 in de Volksuniversiteit Oegstgeest 
 
Aanwezig: Noordijk (voorzitter), Boots (secretaris), van der Wulp (penningmeester), Leeuwenburgh, 
Wagemans,  Bakker, Evers, Verschoor (veel later), Volders, Aalbers, v/d Berg, Mieremet 
Afwezig met kennisgeving:  Binnendijk, v/d Bent, v/d Spek, Rams, Slingerland, Telkamp 
 
1. De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en refereert aan de afwezigheid (met of zonder 
kennisgeving) van de vele leden. Vorig jaar was het veel drukker.  
 
2. Mededelingen en ingekomen/ uitgaande stukken: 

• Uitnodiging vergadering van de Leidse Schaakbond op dinsdag 14 september.  
 
3. Vaststelling agenda. Geen wijzigingen behalve een toevoeging aan punt 9 over COVID-19.  
 
4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 3 september 2020: goedgekeurd. Ed Noordijk wijst erop 
dat de toiletten zijn verbouwd/verbeterd.   

 
5. Jaarverslag secretaris kort seizoen 2020/21. Voorgelezen. 
 
6. Verslag kascommissie (Gideon van der Bent en Fred Slingerland): de penningmeester heeft het 
goed gedaan en er wordt decharge verleend. In de nieuwe kascommissie komen Slingerland en 
Mieremet.  
      
7. Exploitatierekening 2029/2021. In orde bevonden. Er waren onverwacht goede cijfers wegens het 
korte schaakseizoen (minder huurkosten en geen KNSB kosten, ondanks minder inkomsten door 
beperkte drankomzet).   
  
8. Balans per 15 augustus 2021. In orde bevonden. De aangeschafte koelkasten staan niet op de 
balans en de afschrijving van het materiaal zal over een jaar of vijf op nul staan. 
 
9. COVID-19: We blijven de KNSB-regels volgen, dus spelers en tafels op 1,5 meter afstand, handen 
bij binnenkomst wassen en het liefst een mondkapje op als je gaat wandelen. Het allerbelangrijkste is 
echter thuisblijven als er verkoudheidsklachten zijn. Er ontstond een discussie over vaccinatie. 
Aangeven of je wel of niet gevaccineerd bent (en waarom wel of niet) wordt niet door het bestuur 
gevraagd, maar leden mogen het wel vragen/zeggen. Men vertrouwt op de leden. 
 
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. Ed Noordijk, Ed Wagemans en Evert 
Leeuwenburgh worden herkozen voor drie, respectievelijk twee jaar.  
 
13. Begroting 2020/2021 en vaststelling contributie. De penningmeester legt uit dat hij een normaal 
jaar verwacht en stelt voor om i.v.m. het overschot van vorig jaar een eenmalige korting op de 
contributie te geven. Het voorstel wordt aangenomen en de contributie wordt dan:  
senioren: € 115,-- 
dubbelleden: € 75,-- 
Bij betaling na 1 januari 2022 is zoals al een aantal jaren gebruikelijk € 5,- extra verschuldigd. 
 
14. Externe competitie. We gaan in de KNSB met een team van 8 spelen, in de LeiSB met een team 
van 6 en misschien met een team van 4 spelers.   
 
15. Interne competitie, snel- en rapidschaak. Het voorstel is om in de interne competitie niets te 
wijzigen. 
 
16. LeiSB vergadering. Deze zal plaatsvinden op 14 september en de voorzitter zal aanwezig zijn.  
 
 



17. Rondvraag.  
Wessel Volders vraagt het bestuur over de status van het oude en mogelijk nieuwe denksportcentrum 
(aan de Vliet). De status is zeer onduidelijk en het bestuur weet het niet.  
Ed Noordijk refereert aan de komst van schaaktafels aan de Irislaan. 
Klaas Aalbers bedankt het bestuur voor zijn inzet. 
 
18. Sluiting om 21:10 


