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Notulen Algemene Ledenvergadering Schaakvereniging ’t Paardje 

dd 1 september 2020 
 

Aanwezig: René Gosens, René Stadhouders, Bart van der Ven, Frits Vink, Bas van Wijk,  

Kesley Bul, Hans Kuijpers, Henk Verbrugge, Peter van den Hout, Johan Lips,  

Henk Pieterse, Pierre Jaspers, William van den Bosch, Jean Brenders, Daan Pals, 

Marc Govers, Remco Buskens, Richard Groenenberg 

Verslag: Bart van der Ven 

Aan: Alle leden van Schaakvereniging ‘t Paardje 

 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

 
 

1. Opening  
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV `t Paardje wordt door de voorzitter om 20:05 uur geopend.  
 

2. Vaststelling agenda  
Agendapunten 9 en 10 worden samengevoegd, bij punt 11 worden 2 wijzigingen gemeld i.p.v. 1. Agendapunt 10 
komt vrij en wordt nu 10. “Wijziging Wedstrijdreglement”.  De agenda wordt door de leden goedgekeurd. Er 
worden geen agendapunten toegevoegd.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  
De voorzitter verwijst naar het “Protocol verantwoord schaken”, en voegt hieraan toe dat afstand bewaren en het 
invullen van het coronaformulier aan het begin van de schaakavonden op dinsdag in acht genomen dienen te 
worden. Rene Gosens wordt aangewezen als coronaverantwoordelijke. Hij heeft nauw contact met ‘t Trefpunt en 
is verantwoordelijk namens schaakvereniging `t Paardje voor het naleven van de corona regels. In een toelichting 
meldt Rene Gosens dat de leden aan dezelfde tafel dienen te blijven zitten, niet door de zaal mogen lopen 
behalve voor toiletbezoek. Als de partij afgelopen is worden zij als toeschouwer beschouwd. De bar is gesloten 
tijdens de schaakavonden en drank mag niet zelf gehaald worden.  

 

4. Evaluatie seizoen 2018-2019  
Door de coronacrisis is het schaakseizoen na 25 ronden afgebroken. Hiervóór was het jaarlijkse Trefpunt Toernooi 
al afgelast door SV `t Paardje. Enige tijd later trok ook de KNSB de stekker uit de het nog lopende schaakseizoen. 
Voor `t Paardje betekende dit geen promotie/degradatie voor resp. de zaterdag- en avondteams. Door het 
afbreken van de interne competitie was de eindstand na 25 ronden gespeeld te hebben bekend. Traditiegetrouw 
wordt ook dit jaar tijdens de ALV de prijsuitreiking gehouden. Kampioen van seizoen 2019-2020 is Pierre Jaspers, 
zilver is voor Peter van den Hout en brons voor Robbert de Wijs. Doordat er door de crisis geen snelschaak- en 
bliksemtoernooi is gehouden is hier geen prijsuitreiking van. Ook de simultaanavond is niet doorgegaan.  
Het digitaal aanmeldformulier is een succes en wordt doorgezet. Een papieren versie blijft echter ook mogelijk. 
De penningmeester voegt hieraan toe dat de betaling van de contributie door dit digitaal aanmeldformulier een 
stuk makkelijker is.  
 

5. Verslag kascontrole  
De kascontrole is uitgevoerd door de kascontrolecommissie welke bestond uit Henk Pieterse en Henk Verbrugge. 
De kascontrolecommissie meldt geen bijzonderheden en voegt hieraan toe dat alles prima in orde was. De 
aanwezige leden verlenen de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde beleid afgelopen 
seizoen.  
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6. Samenstelling kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie voor seizoen 2020-2021 zal bestaan uit Pierre Jaspers en Henk Pieterse. De 
samenstelling van deze commissie wordt goedgekeurd door de leden.  
 

7. Financieel Jaarverslag  
Penningmeester William van den Bosch overhandigt het financieel jaarverslag aan de leden. William voegt 
hieraan toe dat er bij het jaarverslag een balans is opgenomen, deze is toegevoegd naar aanleiding van de ALV 
van seizoen 2018-2019. 
 

8. Contributie bepaling  
Gemeld wordt dat de Bond geen contributieverhoging doorvoert. Ook bij SV `t Paardje blijft de contributie voor 
seizoen 2020-2021 ongewijzigd. Het bestuur meldt dat zij een financiële buffer wil opbouwen om in geval van 
calamiteiten over voldoende financiële middelen te beschikken. Daartoe wordt de contributie voor volgend 
seizoen (2021-2022) en het seizoen daarna (2022-2023) elk met 10 euro verhoogd. De contributie voor 
jeugdleden zal naar verhouding ook verhoogd worden. Het contributievoorstel wordt met meerderheid 
aangenomen door de leden. Een van de leden adviseert een Rechtsbijstands- en WA verzekering af te sluiten. Dit 
zal komend seizoen onderzocht worden. Een ander lid heeft een klacht m.b.t. het afbreken van de competitie, 
terwijl er toch contributie betaald is. Het bestuur meldt dat er volgend seizoen geen inschrijfgeld gevraagd wordt 
door de bond voor competities? 
 

9. Schema aftredende bestuursleden  
René Gosens en René Stadhouders zijn aftredende bestuursleden. Zij zijn beide herkiesbaar tijdens de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering op 1 september 2020 en krijgen hiervoor instemming van de leden. René en René 
danken de leden voor de steun.  
 

10. Wijziging wedstrijdreglement  
De voorgestelde toegevoegde tekst in het reglement is: 
“Indien de competitie niet verder uitgespeeld kan worden binnen de geplande competitieperiode (32 wedstrijden) 
dan wordt de ranglijst op dat moment ook de eindstand, mits er meer dan 50% van de wedstrijden is gespeeld 
(hetgeen betekent indien er 17 wedstrijden of meer is gespeeld).”. 
Deze wijziging wordt met ruime meerderheid aangenomen. 
Het tweede voorstel om de speeltijd aan te passen naar het Fisher systeem luidt als volgt: 
“De speeltijd bedraagt voor elke speler 40 zetten in 75 minuten en daarna 15 minuten extra bedenktijd.  Bij elke 
zet vanaf de start krijgt elke speler 30 seconden extra bedenktijd.”. 
Dit Fisher systeem is het systeem wat ook wordt gebruikt bij vrijwel alle KNSB-wedstrijden. Ook dit voorstel wordt 
met ruime meerderheid aangenomen. Eén van de leden vraagt of er genoeg klokken zijn met mogelijkheid tot 
deze instelling. Het bestuur geeft aan dat SV `t Paardje over voldoende materiaal beschikt.  
 

11. Rabobank clubactie  
Iedereen die lid is van Rabobank Amerstreek mag stemmen voor de Rabobank Clubactie. Hiermee kan SV `t 
Paardje extra geld in kas krijgen. Henk Verbrugge geeft aan na te vragen of leden uit regio Breda ook lid kunnen 
worden van Rabobank Amerstreek.  
 

12. Jeugd subsidie  
De Penningmeester meldt dat er 723 euro jeugdsubsidie is ontvangen. Een deel hiervan zal besteed worden aan 
de jeugdleden, er volgt nog overleg hoe. Een van de leden vraagt of er door de gemeente nog gekeken wordt hoe 
het geld besteed wordt. De voorzitter geeft aan dit na te gaan. Voor seizoen 2020-2021 is de subsidie weer 
aangevraagd en deze is goedgekeurd.  
 

13. VOG status  
Bestuurslid Kesley Bul heeft voor het bestuur, de jeugdtrainers en de vertrouwenspersoon een VOG status 
aangevraagd. Deze zijn goedgekeurd. De betreffende leden moeten wel zelf via DigID een korte digitale vragenlijst 
invullen. 
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14. Jubileum commissie 50-jarig bestaan SV `t Paardje  
Voor bovengenoemde mijlpaal is 500 euro gereserveerd. De feestcommissie zal bestaan uit 1 bestuurslid, te 
weten Kesley Bul, en worden versterkt door 3 leden. Bas van Wijk, Frits Vink en Pierre Jaspers stellen zich 
beschikbaar voor deze commissie.  
 

15. Activiteiten seizoen 2019-2020 
Zoals gebruikelijk zullen de volgende activiteiten worden georganiseerd het komende seizoen:  

• Interne Competitie 

• Externe Competitie (avond-, zaterdag- en bekercompetitie) 

• Trefpunt Toernooi 

• Snelschaak Competitie 

• Bliksemschaak Competitie 

• Simultaanschaak seance 
De Interne Competitie telt 33 leden.  
Het avondteam zal bestaan uit Peter van den Hout, Marc Govers, René Stadhouders en René Gosens. Teamleider 
is René Stadhouders. 
Het zaterdagteam zal worden geleid door René Gosens.  
Schaakvereniging `t Paardje heeft zich voor zowel de Beker A als de Beker B competitie ingeschreven. Deze is voor 
leden met resp. ELO +1700 en ELO -1700. 

 

16. Rondvraag 

• René Gosens meldt dat de schaaknotatieboekjes ook dit seizoen weer worden gesponsord door Maron Gosens 
van Schipper Accountants. Er is een nieuwe foto te vinden op de achterkant van de boekjes. 

• Marc Govers vraagt of er animo is bij de leden om te blijven schaken op Lichess. Hij denkt aan een schaakavond 1x 
per maand bijvoorbeeld. Hij zal zelf een mail sturen aan alle leden om de animo hiervoor te peilen.  

• Peter van den Hout vraagt of er animo is bij de senioren leden om Stap 3 van het Stappenplan te volgen. 
Nagegaan zal worden of er leden geïnteresseerd zijn en of ‘t Trefpunt ruimte heeft.  

• Marc Govers vraagt of de uitslagen van de interne competitie ook voor de ELO rating van de KNSB gebruikt 
kunnen worden. Gemeld wordt dat deze leden dan wel lid van de KNSB moeten zijn en dat dus een probleem is.  

• Kesley Bul vraagt of er door het gegroeide aantal leden houten schaakborden bijbesteld moeten worden. Indien 
blijkt dat er structureel tekort is zal dit worden overwogen. 

 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur en dankt de aanwezige leden voor de aandacht.  


