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Notulen Algemene Ledenvergadering Schaakvereniging ’t Paardje 

dd 5 september 2017 
 

Aanwezig: 

 

Bart van der Ven, Bas van Wijk, Cees Prinse, Frits Vink, Henk Dubbelman, Henk 

Pieterse, Henk Verbrugge, Herman Maas, Jan Heijne, Johan Embregts, Johan Lips, 

Kesley Bul, Marc Govers, Peter Francois, Peter van den Hout, René Gosens, René 

Stadhouders, Robbert de Wijs, William van den Bosch 

Afmelding: - 

Afwezig: Bert van Seters, Frank van Spaandonk, Jan Diepstraten, Peter de Waard, Peter Kastelijns, 

Remco Buskens, Sjaan Brenders 

Verslag: Bar van der Ven 

Aan: Alle leden van Schaakvereniging ‘t Paardje 

 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

   

 

1. Opening  

   

● De vergadering wordt geopend om 20:15 uur.  

   

2. Vaststelling agenda  

   

● De agenda van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Er worden geen agendapunten 

toegevoegd tijdens de vergadering. 

 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

   

● Mededelingen  

 De herindeling van de competitie gaat door. De Zaterdagcompetitie van de NBSB wordt in het 

seizoen 2018-2019 samengevoegd met de overige bonden en gaat onder de nationale 

schaakbond vallen. Dit voor een proefperiode van twee jaar. 

 

 

 

4. Evaluatie seizoen 2016-2017  

   

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

Er wordt teruggekeken op een sportief en fijn schaakseizoen. Daarnaast heeft het Zaterdagteam 

zich knap weten te handhaven in de 1e klasse. En het Avondteam is zelfs kampioen geworden 

door de gewonnen onderlinge wedstrijd (punten en bordpunten waren gelijk). 

 

Gemeld wordt dat de jeugdafdeling van schaakclub D4 uit Oosterhout wordt opgeheven en dat 

zij SV ’t Paardje aanbeveelt bij haar huidige jeugdleden. Ook wordt gemeld dat alle leden van 

SV ’t Paardje stukjes kunnen aandragen voor de website. Om e.e.a. in goede banen te leiden zal 

dit wel via één contactpersoon gaan. 

 

Er wordt een opmerking geplaatst over het “oneven” zijn tijdens de schaakavonden. Helaas kan 

niet voorkomen dat er een oneven aantal spelers is op een dinsdagavond en er dus 1 lid niet mee 

kan spelen die avond. Het computersysteem geeft hier uitsluitsel over, altijd vanaf onderaan de 

ranglijst naar boven. Hierbij wordt niemand uitgezonderd en het oneven zijn kan tot en met de 
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● 

laatste speelronde voorkomen. Het voorstel om tijdens de laatste ronde niet de eerste twee 

spelers op de ranglijst oneven te laten zijn wordt niet aangenomen. 

 

De vereniging heeft van de gemeente via het project “Samen aan de slag” een donatie 

ontvangen waarmee 8 nieuwe schaakklokken in een mooie koffer zijn aangeschaft. Dit type 

klok is nodig als komend jaar overgegaan wordt naar een landelijke Zaterdagcompetitie. 

   

5. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017  

   

● De prijzen voor de volgende competities van het afgelopen seizoen worden uitgereikt: interne 

competitie, snelschaken (poule A en poule B) en bliksemschaken. 

 

   

6. Financieel Jaarverslag  

   

 Gemeld wordt dat momenteel onderzocht wordt of de contributie per automatische incasso 

geïnd kan worden.  

 

   

7. Kascontrole en commissiesamenstelling  

   

● Kesley Bul en Peter van den Hout vormden de kascontrolecommissieleden voor seizoen 2016-

2017 en hebben de financiën gecontroleerd. Zij verlenen ”Decharge aan het bestuur voor het 

gevoerde beleid”. 

Johan Lips en Bas van Wijk zijn kascontrolecommissieleden voor seizoen 2017-2018.  

 

   

8. Vaststelling contributie  

   

● De contributie voor senioren bedraagt €60,-. Voor jeugdleden is dit €30,-. Deze bedragen zijn 

per seizoen en blijven onveranderd. 

 

   

9. Bestuurssamenstelling  

   

● Het bestuur van SV ’t Paardje ziet er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Voorzitter (René 

Stadhouders), Penningmeester (William van den Bosch), Secretaris (Bart van der Ven), 

Wedstrijdleider (René Gosens) en Bestuurslid (Bert van Seters).  

Zoals in de statusten bepaald moet het bestuur in een roulatie schema aftreden. Daarom treden 

dit jaar René Stadhouders en René Gosens af. Maar zij stellen zich ook weer per direct 

herkiesbaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden René Stadhouders en René Gosens 

herkozen voor een nieuwe termijn en komen in dezelfde functie terug. Hiermee ziet het bestuur 

er voor seizoen 2017-2018 hetzelfde uit als het vorige seizoen.  

 

 

10. Activiteiten seizoen 2017-2018 

● De interne competitie bestaat uit 26 personen. René Gosens wordt wedstrijdleider van het 

Zaterdagteam, het Avondteam en het team dat voor de beker gaat spelen. 

De overige activiteiten zijn: het eigen ‘Trefpunt’-toernooi in februari of maart, snelschaken, 

bliksemschaken en simultaan schaken.  

 

 

11. Rondvraag 

● 

 

 

● 

 

Gevraagd wordt wanneer een lid van ’t Paardje geen lid van de Schaakbond is, er dan meer geld voor 

SV ’t Paardje overblijft. Dit wordt bevestigd. 

 

Er wordt opgemerkt dat drankbonnen van bottelier Laurijssen ingeleverd kunnen worden bij William 

van den Bosch. “De Bottelier” sponsort een gedeelte van het aankoopbedrag.  
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● 

 

Er wordt het idee geopperd om een BBQ of zo te organiseren met de vereniging. Dat is altijd leuk 

maar dan moeten er wel gegadigden zijn die dit willen organiseren. 

 


