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Notulen Algemene Ledenvergadering Schaakvereniging ’t Paardje 

dd 4 september 2018 
 

Aanwezig: 

 

Remco Buskens, Bert van Seters, Bas van Wijk, Cees Prinse, Frits Vink, Henk Pieterse, 

Henk Verbrugge, Herman Maas, Johan Embregts, Kesley Bul, Marc Govers, 

Peter Francois jr., Peter Francois sr., Peter van den Hout, René Gosens, 

René Stadhouders, Robbert de Wijs, Peter de Waard, Sjaan Brenders, Jan Versteeg 

Afmelding: Bart van der Ven, William van den Bosch, Jan Heijne, Jan Diepstraten, Johan Lips 

Afwezig: Peter Kastelijns, Henk Dubbelman 

Verslag: René Stadhouders 

Aan: Alle leden van Schaakvereniging ‘t Paardje 

 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

   

 

1. Opening  

   

● De vergadering wordt geopend om 20:10 uur.  

   

2. Vaststelling agenda  

   

● De agenda van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Er wordt één agendapunt 

toegevoegd door René Gosens, dit punt wordt ingepland net voor de rondvraag. 

 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

   

● De voorzitter meldt dat Robbert de Wijs en zijn vriendin op 1 juli jl. samen een dochtertje 

hebben gekregen. Het bestuur en de aanwezige leden feliciteren hem. 

 

 

 

4. Evaluatie seizoen 2017-2018  

   

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

Er wordt teruggekeken op een uiterst sportief en fijn schaakseizoen. Het Zaterdagteam heeft 

zich weer knap weten te handhaven in de 1e klasse. En het Avondteam heeft zich ook uitstekend 

verweerd en blijft in de 1e klasse. 

 

De jeugdafdeling doet het uitstekend en het aantal jeugdleden groeit gestaag. Dit aantal 

jeugdleden is momenteel al 11. Zij worden begeleid door Peter van den Hout, René Gosens en 

Frits Vink. 

 

Het bliksemschaken en snelschaken waren wederom drukbezocht. Helaas viel het aantal 

deelnemers bij de simultaan nog steeds tegen. Met name onder de eigen leden was de opkomst 

laag. 
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5. Financieel Jaarverslag  

   

● 

 

 

 

 

● 

De voorzitter geeft nadere uitleg over het financiële jaarverslag dat door de penningmeester is 

opgesteld. Er zijn geen bijzondere zaken te melden en de vragen kunnen eenvoudig worden 

beantwoord. Enige vermelding is dat er nog een paar leden hun contributie van het vorige 

seizoen nog niet betaald hebben. De penningmeester zal deze leden persoonlijk benaderen. 

 

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

geïnd kan worden. Hiermee zouden achterstanden in contributies kunnen worden voorkomen. 

 

   

6. Kascontrole en commissiesamenstelling  

   

● Johan Lips en Bas van Wijk zouden de kascontrole uitvoeren. Echter door omstandigheden kon 

Johan niet. Robbert de Wijs heeft Johan vervangen in de deze commissie. 

Deze kascontrolecommissieleden voor seizoen 2017-2018 hebben de financiën gecontroleerd en 

hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen. De leden verlenen ”Decharge aan het bestuur 

voor het gevoerde beleid”. 

Henk Verbrugge en Bas van Wijk zijn kascontrolecommissieleden voor seizoen 2018-2019.  

 

   

7. Vaststelling contributie  

   

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

per seizoen en blijven onveranderd. 

 

   

8. Bestuurssamenstelling  

   

● Het bestuur van SV ’t Paardje zag er in seizoen 2017-2018 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 treedt 

dit jaar Bert van Seters af. Maar hij stelt zich ook weer per direct herkiesbaar. Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering wordt Bert van Seters herkozen voor een nieuwe termijn en komt 

in dezelfde functie terug. Hiermee ziet het bestuur er voor seizoen 2018-2019 hetzelfde uit als 

het vorige seizoen.  

 

 

9. Stappenplan jeugd en volwassenen 

   

● 

 

● 

De lessen volgens het stappenplan voor de jeugd verlopen uitstekend. 

 

Er wordt vanuit het bestuur gevraagd of er interesse is voor lessen volgens hetzelfde systeem 

voor de volwassenen. Deze lessen zullen dan op hetzelfde tijdstip als de jeugd moeten 

plaatsvinden. Remco Buskens heeft interesse en Herman Maas wil die wel begeleiden. Zij 

spreken gezamenlijk de data af en overleggen verder met René Gosens. 

 

 

10. Status VOG 

   

● Vorig jaar is de voorzitter gestart om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te 

vragen voor de trainers die de jeugd begeleiden. Daarbij komt meer kijken dan in eerste 

instantie werd gedacht. Er moet een reglement zijn waarop de jeugdleden (en hun ouders) 

kunnen terugvallen. En afhankelijk van het reglement moet er wellicht ook een 

vertrouwenspersoon aangesteld worden. De voorzitter gaat dit nog verder onderzoeken en 

uitwerken komend seizoen. 
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11. Activiteiten seizoen 2018-2019 

   

● De interne competitie bestaat uit 27 personen. René Gosens wordt teamleider van het 

Zaterdagteam.  René Stadhouders wordt teamleider van 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. 

 

   

12. Prijsuitreiking seizoen 2017-2018  

   

● De wedstrijdleider reikt de prijzen 1e, 2e, en 3e prijs uit voor de interne competitie van het vorige 

seizoen. Daarnaast zullen de winnaars van het bliksemschaken en snelschaken ook hun prijs nog 

ontvangen. Zij waren niet aanwezig. 

 

 

13. Rondvraag  

   

● 

 

● 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur 

 

 


