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Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2022-2023 
Datum: Dinsdag 13 september 2022 
Aanwezig: Rene Stadhouders, Bart van der Ven, Michiel van Gils, Henk Verbrugge, Peter van den Hout, Henk Pieterse, 
Pierre Jaspers, Sjaan Brenders, Remco Buskens, Klaus Pfaffenhöfer, Jeroen Bax, Jeroen van Gils, Jasper van Oosterhout, Kesley 
Bul, Johan Lips, Peter François Sr., Peter François Jr., Imri van der Linden, Jesse Joosen 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van SV `t Paardje (ALV) om 20.15u.  
 

2. Vaststelling agenda 
De voorzitter voegt één agendapunt toe; afmelden. Zie agendapunt 11. De leden hebben geen agendapunten toe 
te voegen en keuren de agenda goed.  
 

3. Mededelingen en ingekomen post 
De secretaris meldt dat er geen ingekomen post te bespreken is.  
Het bestuur deelt de ALV mede dat de sluitingstijd van Het Trefpunt in de toekomst 23:00 uur zal zijn. Dit heeft 
gevolgen voor de schaakpartijen en niet op de laatste plaats het nabespreken in het bargedeelte, iets wat het 
bestuur ook zeer belangrijk acht. Na deze mededeling volgt een levendige maar positieve discussie met de 
aanwezige leden en de volgende twee maatregelen worden aangenomen:  

• De aanvangstijd voor de senioren leden wordt met een half uur vervroegd naar 19:30 uur. De jeugdlessen 
zullen om 18:30 uur beginnen. 

• De speeltijd wordt aangepast, te weten naar 75 minuten per speler voor de eerste 40 zetten en na 40 zetten 
komen er 15 minuten per persoon bij. Over de gehele partij een increment van 30 seconden per zet.  

 
4. Evaluatie seizoen 2021-2022 

De interne competitie welke gespeeld werd op de dinsdagavond telde 26 ronden. Dit zijn 6 ronden minder dan de 
gebruikelijke 32. Eind 2021, begin 2022 was er een korte lockdown door Corona, waardoor er dus 6 ronden 
minder gespeeld zijn. Volgens protocol moeten er minimaal 50 procent van alle ronden gespeeld worden om een 
kampioen aan te wijzen. Dit aantal van 50 procent is dus ruimschoots gehaald. Voor alle uitslagen zie agendapunt 
13. In februari is het jaarlijkse Trefpunt Toernooi weer gehouden nadat dit het vorige seizoen niet mogelijk was 
door de Coronacrisis. Dit jaar stond het toernooi in het teken van het zilveren jubileum, dit gaf het toernooi een 
extra feestelijk tintje en is spreker Karel van Delft uitgenodigd die een mooie toespraak hield over “Het oudere 
schaakbrein” en “Strategisch denken”. Dankzij sponsoring door Schipper Accountants heeft iedereen een boek 
aangeboden gekregen. Ook zijn het jaarlijkse Bliksemschaak- en Snelschaaktoernooi gehouden. Uitslagen zie 
agendapunt 13. Het seizoen werd traditiegetrouw afgesloten door een simultaanschaakseance door Hein Piet van 
der Spek.  
 

5. Verslag kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd door de kascontrolecommissie welke bestond uit Pierre Jaspers en Johan Lips. De 
kascontrolecommissie meldt geen bijzonderheden en voegt hieraan toe dat ook het banksaldo sluitend was. De 
penningmeester meldt dat er kritisch is gekeken naar de jaarcijfers wat hij als bijzonder prettig ervaarde. Zowel de 
ALV als het bestuur verlenen de Penningmeester decharge voor het afgelopen seizoen.  
 

6. Samenstelling kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie voor seizoen 2022-2023 zal bestaan uit Remco Buskens en Johan Lips. Kascontrole is 
altijd voor twee jaar (voor elk lid van de kascontrolecommissie) en zal uitgevoerd worden door een eerstejaars 
commissielid en een tweedejaars.  De samenstelling van deze commissie wordt goedgekeurd door de leden.  
 

7. Financieel jaarverslag 
De voorzitter overhandigt het financieel jaarverslag aan de leden. Ook dit seizoen is er net als voorgaande jaren 
een balans opgenomen in het financieel jaarverslag. Gevraagd wordt of de afschrijvingen niet ieder jaar moeten 
plaatsvinden. Nu zijn deze niet aangepast. Dit punt zal besproken worden binnen het bestuur. Er zijn geen  
verdere bijzonderheden te melden. 
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8. Contributiebepaling 

Het bestuur meldt dat de contributie voor het komende seizoen ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de contributie 
voor een senior lid 80 Euro blijft en voor de jeugdleden 40 Euro. Als een jeugdlid ook lid van de bond wil zijn 
bedraagt de contributie 50 Euro per seizoen. Het bondslidmaatschap geeft een jeugdlid toegang tot het spelen 
van jeugdtoernooien. 
 

9. Schema aftredende bestuursleden 
Dit seizoen zijn aftredende bestuursleden William van den Bosch (penningmeester) en Bart van der Ven 
(secretaris). Beiden stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen verdere kandidaten vanuit de leden. De ALV gaat akkoord 
met een nieuwe bestuurstermijn van drie jaar voor beide heren.  

 
10. Jubileum 

De jubileumcommissie bestaat uit Pierre Jaspers, Bas van Wijk en Frits Vink. Woordvoerder van de commissie 
Pierre meldt dat de voorbereidingen voor een feestavond in volle gang zijn en dat er al een datum bekend is, te 
weten vrijdagavond 9 december. De avond begint om 19:00 uur voor de jeugdleden en om 20:00 uur voor senior 
leden met partner, oud leden en ereleden. Vanuit de leden wordt wel opgemerkt dat wanneer de feestavond in 
Het Trefpunt gehouden wordt, ook hier waarschijnlijk ook een sluitingstijd van 23:00 uur geldt.  
 

11. Activiteiten seizoen 2022-2023 
Protocol van afmelden voor interne competitieavonden blijft ongewijzigd, dit betekent dat er voor 18:00 uur 
telefonisch afgemeld dient te worden bij René Gosens. (Zie agendapunt 2) 
De activiteiten voor het komende seizoen zijn als volgt: 

• Interne competitie van 32 ronden  

• Jubileum feestavond op 9 december 

• Trefpunttoernooi 

• Bliksemschaaktoernooi 

• Snelschaaktoernooi 

• Simultaan schaken 

• Zaterdagcompetitie met één team 

• Avondcompetitie met één team 

• Beker A (≥ 1700 ELO rating) en Beker B (< 1700 ELO rating) 
De nieuwe schaak notatieboekjes zijn wederom gesponsord door Schipper Accountants. 
 

12. Rondvraag 
Bestuur: De Rabo Clubactie is weer gestart, iedereen die lid is van de Rabobank kan 3 stemmen uitbrengen op een 
vereniging uit gemeente Drimmelen. Uiteraard kan er ook weer op SV `t Paardje worden gestemd.  
Henk Pieterse: Wie schrijft dit seizoen de artikelen voor het Carillon?  Deze taak zal René Gosens nog steeds op 
zich nemen.  
 

13. Prijsuitreiking 2021-2022 
Traditiegetrouw wordt de ALV afgesloten met de prijsuitreiking van de diverse competities van het vorige seizoen. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt de aanwezige leden voor de aandacht.  


