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Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2021-2022 
Datum : Dinsdag 7 september 2021 
Aanwezig : René Gosens, René Stadhouders, Bart van der Ven, William van den Bosch, Peter de Waard, Michiel van Gils,  

  Frits Vink, Bas van Wijk, Henk Verbrugge, Peter van den Hout, Pierre Jaspers, Daan Pals, Marc Govers,  
  Remco Buskens, Robbert de Wijs,   Klaus Pfaffenhöfer, Jasper Willemsen, Jeroen Bax, Johan Embregts 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV `t Paardje (ALV) om 20.05 uur.  
 

2. Vaststelling agenda 
De leden keuren de agenda goed.  
 

3. Mededelingen en ingekomen post 
In april heeft René Gosens een koninklijk lintje (lid in de Orde van Oranje-Nassau) ontvangen voor o.a. zijn 
verdiensten bij SV `t Paardje. René bedankt het bestuur en de leden voor het vertrouwen en het voordragen. De 
voorzitter deelt mede dat René Gosens vanaf het volgende seizoen erelid van SV `t Paardje zal zijn, wat onder 
meer inhoudt dat hij geen contributie hoeft te betalen.  

 
4. Evaluatie seizoen 2019-2020 

Door de coronacrisis is het schaakseizoen na 6 ronden afgebroken. Ook werd het jaarlijkse Trefpunt Toernooi 
afgelast, evenals het jaarlijkse simultaan schaken. Door het afbreken van de interne competitie was de eindstand 
na 6 ronden gespeeld te hebben bekend. Volgens het protocol kon er geen kampioen worden aangewezen. Dit 
kan pas als er 50% van de speelronden gespeeld is. In juni 2021 is wel het snelschaaktoernooi gehouden. 
Traditiegetrouw is hiervan de prijsuitreiking tijdens de ALV. Goud in seizoen 2020-2021 was er voor Marc Govers, 
zilver voor Peter van den Hout en brons voor Pierre Jaspers. 
 

5. Verslag kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd door de kascontrolecommissie welke bestond uit Pierre Jaspers en Henk Pieterse. De 
kascontrole commissie meldt geen bijzonderheden en voegt hieraan toe dat ook het banksaldo sluitend was. 
Zowel de ALV als de aanwezige leden verlenen de Penningmeester en het bestuur decharge voor het afgelopen 
seizoen.  
 

6. Samenstelling Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie voor seizoen 2021-2022 zal bestaan uit Pierre Jaspers en Marc Govers. 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. Zie hiervoor de 
bijlage. William voegt hieraan toe dat er bij het jaarverslag ook een balans is opgenomen, net als vorig seizoen.  
 

8. Contributiebepaling 
Gemeld wordt dat de schaakbond geen contributieverhoging doorvoert. SV `t Paardje verhoogt de contributie 
voor jeugd- en seniorenleden met 10 euro; zoals vorig jaar is besloten. Contributie voor jeugdleden is nu 40 euro 
en voor senioren 70 euro per seizoen. Het bestuur meldt dat zij een financiële buffer wil opbouwen om in geval 
van calamiteiten over voldoende financiële middelen te beschikken. Om deze reden is vorig jaar een 
contributieverhoging doorgevoerd. Volgens seizoen (2022-2023) zal dan de contributie 80 Euro zijn voor senioren 
en 40 Euro voor jeugdleden. Voor jeugdleden die ook lid van de schaakbond willen worden komt er 10 Euro extra 
bij. 
 

9. Schema aftredende bestuursleden 
Kesley Bul is aftredend bestuurslid. Hij is herkiesbaar tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 7 
september 2021. Marc Govers stelt zich eveneens verkiesbaar als bestuurslid. Na stemming door de leden wordt 
Marc Govers bestuurslid.   
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10. Wijziging Privacy Statement 
Papier wordt digitaal, dit wil zeggen dat de papieren registratieformulieren komen te vervallen en dit voortaan 
digitaal aangeboden wordt. Deze administratieve wijziging zal worden doorgevoerd in het “Privacy Statement”.  
 

11. Wijziging wedstrijdreglement 
Op de speelavonden van de interne competitie zal als speeltijd de nieuwe standaard van de KNSB ingevoerd 
worden bij SV `t Paardje. Dit houdt in dat de klok op 75 minuten gezet wordt en er na 40 zetten 15 minuten bij 
komen. Bovendien wordt vanaf het begin van de partij na elke zet 30 seconden toegevoegd (increment).  
De wijziging wordt met meerderheid van de leden aangenomen. De aanvangstijden voor zowel jeugd als senioren 
blijft ongewijzigd. Wel wordt gemeld, dat op last van `t Trefpunt, SV `t Paardje tot maximaal 23.00 uur toegang 
heeft tot `t Trefpunt. Om die reden wordt tijdelijk (tot dit tijdstip van 23:00 uur weer wordt teruggedraaid) andere 
speeltijden gehanteerd. Namelijk: 60 min. p.p. voor de eerste 40 zetten, daarna 10 min. erbij. Vanaf zet 1 ook 15 
sec. increment per zet.  
 

12. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Komend seizoen gaat het bestuur zich verdiepen in de WBTR.  
 

13. Jeugdsubsidie 
SV `t Paardje heeft 679 Euro jeugdsubsidie ontvangen. Ook voor dit seizoen is er weer jeugdsubsidie aangevraagd. 
Het bestedingsdoel is het jeugdtoernooi wat in hetzelfde weekend zal worden georganiseerd als het jaarlijkse 
Trefpunt toernooi.  
 

14. Protocol verantwoord schaken 
De voorzitter doet een beroep op de leden om bij vermeende coronaklachten thuis te blijven.  

 
15. Activiteiten seizoen 2020-2021 

• Interne competitie 

• Externe competitie (avond- en zaterdagcompetitie) 

• Trefpunt toernooi 25ste editie 

• Snelschaak competitie 

• Bliksemschaak competitie 

• Simultaan schaken  
De interne competitie telt vooralsnog dit seizoen 32 leden.  
Het avondteam zal bestaan uit Peter van den Hout, Marc Govers, René Stadhouders en René Gosens.  
Het zaterdag team wordt vertegenwoordigd door René Gosens, Robbert de Wijs, William van den Bosch, René 
Stadhouders, Marc Govers, Johan Lips, Jasper Willemsen, Daan Pals en Jan Diepstraten. Met als Teamleider René 
Gosens. Reserves zijn Peter van den Hout, Frits Vink, Jean Brenders en Klaus Pfaffenhöfer. 
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. 
Gemeld wordt dat het zaterdagteam in `t Trefpunt speelt en niet meer in het gebouw van het Dongemond 
College.  

 
16. Rondvraag 

Pierre Jaspers geeft aan dat er een online sessie m.b.t. de btw-plicht voor schaakverenigingen zal worden 
gehouden. De penningmeester is hiervan op de hoogte. 
Henk Verbrugge vraagt vanwaar de corona subsidie verstrekt wordt. Dit is een tegemoetkoming van de gemeente. 
Marc Govers vraagt of SV `t Paardje tijdelijk het lidmaatschap van de schaakbond kan opzeggen. Het antwoord is 
nee. Vooraf kan nooit ingeschat worden hoelang een coronacrisis duurt en bovendien heeft de bond zelf ook 
kosten en vaste lasten.  

 
17. Sluiting 

De Voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt de aanwezige leden voor de aandacht.  


