
Verslag van de algemene ledenvergadering van de SC Oegstgeest '80 op  
donderdag 1 september 2022 in de Volksuniversiteit Oegstgeest 
 
Aanwezig: Noordijk (voorzitter), Boots (secretaris), van der Wulp (penningmeester), Leeuwenburgh, 
Wagemans, Evers, Verschoor, Volders, Aalbers, van der Bent, Telkamp, Goudriaan, de Niet  
Afwezig met kennisgeving: Piket, Bakker, van den Berg, Vinkenoog, Slingerland  
 
1. De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur.  
 
2. Mededelingen en ingekomen/ uitgaande stukken: 
Uitnodiging vergadering van de Leidse Schaakbond op dinsdag 13 september.  
 
3. Vaststelling agenda. Geen wijzigingen. 
  
4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 2 september 2021: goedgekeurd. Ed Noordijk wijst erop 
dat de 2 teams in de LeiSB uiteindelijk 1 team van 8 spelers zijn geworden. Een van de leden van de 
kascontrolecommissie, Mieremet, heeft als lid bedankt en is vervangen door Aalbers.   

 
5. Jaarverslag secretaris kort seizoen 2021/2022. Voorgelezen. Toevoeging: het veteranentoernooi is 
Harry Telkamp goed bevallen want hij won een prijs voor het eerst in zijn leven. 
 
6. Verslag kascommissie (Klaas Aalbers en Fred Slingerland): de penningmeester heeft het goed 
gedaan en er wordt decharge verleend. In de nieuwe kascommissie komen Aalbers en Telkamp. 
Voorschot voor drankrekening (alleen door Aalbers) moet afgesplitst worden van de contributie. 
Handhaving van de boete van 5 euro voor die leden die betalen na 1 januari. 
      
7. Exploitatierekening 2021/2022. In orde bevonden. Hogere huur vergeleken met vorige jaren 
(onduidelijk waarom, misschien minder lockdown maanden en daardoor restitutie). KNSB en LeiSB 
bijdrages anders dan vorige jaren, Maar het totaal maakt niet uit.   
  
8. Balans per 15 augustus 2022. OK 
 
9 Materiaal. In orde bevonden.  
 
10. Internetsite. Geen op- of aanmerkingen. De site wordt binnenkort ge-updatet met de agenda. 
 
11. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden. Johan Boots en Geert van der Wulp worden 
herkozen voor twee jaar.  
 
13. Begroting 2022/2023 en vaststelling contributie. De penningmeester legt uit dat hij nu wel een 
normaal jaar verwacht, maar er is onzekerheid over de huur i.v.m. de energiekosten. Het voorstel van 
een verhoging van 20 euro vergeleken met twee jaar geleden wordt aangenomen en de contributie 
wordt dan:  
senioren: € 175,-- 
dubbelleden: € 120,-- 
Bij betaling na 1 januari 2023 is zoals al een aantal jaren gebruikelijk € 5,- extra verschuldigd wat 
wordt gehandhaafd. De leden die dat kunnen en willen wordt verzocht 25 euro extra betalen (dus 200 
op jaarbasis). Geert zal een bericht naar de leden sturen. 
 
14. Externe competitie. We gaan in de KNSB 3e klasse met een team van 8 spelen en in de LeiSB 1e 
klasse met een team van 8 spelers spelen.   
 
15. Interne competitie, snel- en rapidschaak. Het voorstel is om in de interne competitie niets te 
wijzigen, maar wel dat we een kortere play-offs hebben van 4 spelers. Er volgt een discussie over een 
extra avond zoals doorgeefschaak, les, etc. Daar wordt nog naar gekeken. 
 
16. LeiSB vergadering. Deze zal plaatsvinden op 13 september en de voorzitter zal aanwezig zijn.  
Een punt is het voorstel om twee bekercompetities te spelen. Een voor de wat sterkere teams en een 
ander voor de zwakkere. 
 



17. Rondvraag.  
Ed Noordijk refereert aan schaakactiviteiten buiten de club zoals les in de Leo Kanner school, les aan 
kinderen via Okido, een mogelijke mini simultaan buiten en extra schaaklessen voor wat oudere 
inwoners van Oegstgeest in het kader van ‘Oegstgeest Ontmoet’. Klaas Aalbers bedankt het bestuur 
voor zijn inzet. 
 
18. Sluiting om 21:05 uur 


