
AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING D.D. 08 SEPTEMBER 2016, AANVANG 20.15 UUR.  
 
AANWEZIG:  

  

BERT SCHAEFERS, JOOST  VAN DONGEN (EXTERNE COMPETITIE), ELCO HAKVOORT 

(INTERNE COMPETITIE), ROB VAN DONGEN, ROELOF REINDERS, BEN DUIVENVOORDEN,
 JOHN PEX, HAN DIJSELBLOEM,  INGRID WINKEL-WIERINGA 

JOUKE VAN VEELEN (PENNINGMEESTER), DAVID KLEEMAN, DICK PAULIS, 
TJOELIONG KWEE, JOS TEN HACKEN, ALEJANDRO DE DIEGO, COR VAN DUSSCHOTEN. 

 

AFWEZIG MET  BERICHT: REMY HAKVOORT (VOORZITTER)  
 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Benno Drewes opent bij afwezigheid van de voorzitter de vergadering. Bij de opening wordt 
stil gestaan bij het overlijden van Jan Verleur en Piet Zwetsloot. Rob van Dongen vertelt over 
de oud-leden, tekst is bijgesloten als bijlage 1. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
● KNSB zaken: Volgend seizoen (2017/2018) is er een pilot voor een 4de klasse 

KNSB. Dit betekend dat ook wat minder sterke schakers op zaterdag in 
competitieverband kunnen spelen. Zodra bekend is wat de exacte plannen en 
voorwaarden zijn worden de leden hierover geinformeerd. 

● Website: Er is een nieuwe website:https://vasnieuws.wordpress.com/ . Er wordt nog 
gezocht naar een beheerder/mensen die graag een bijdrage willen leveren 

3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Financieel Jaarverslag 2015-2016 
Jouke van Veelen doet verslag van het afgelopen jaar. De huur voor het Cygnus blijft gelijk, 
wel vraagt de penningmeester aandacht voor het opruimen van de klaslokalen aangezien het 
tijdens afgelopen seizoen bijna zover was dat het huurcontract zou worden opgezegd. Het 
actuele saldo van de Robeco-rekening wordt nog achterhaald 

5. Verslag kascommissie 
Sietske is helaas vertrokken naar het buitenland, Dick heeft de controle uitgevoerd. Naast 
dat het actuele saldo op de Robeco rekening in beeld moet komen wordt opgemerkt dat de 
post overige uitgaven wat verder gespecificeerd mag worden. De financiele gegevens zijn 
akkoord bevonden. 1 of 2 nieuwe leden voor de kascommissie zijn nodig. 

6. Samenstelling bestuur: afscheid Elco Hakvoort 
Elco Hakvoort wordt bedankt voor zijn inzet met een fles wijn. 

7. Verkiezing bestuursleden, kandidaten: Jeugd: Ben Duivenvoorden; Secretaris: Benno 
Drewes; Externe competitie: Niels van Dam; Interne competitie: Joost van Dongen 
Voorzitter: Remy Hakvoort 

Er zijn geen tegenkandidaten en de nieuwe bestuursleden worden per acclamatie benoemd. 
8. Begroting 2016-2017 

Jouke van Veelen geeft een toelichting op de begroting. Er wordt iets ingeteerd op de 
algemene reserve maar die is vrij ruim. De ruime reserve is volgens de heer Scheaffers het 
gevolg van meevallers op de zaalhuur in de afgelopen jaren en niet het gevolg van een te 
hoge contributie. Er is voor dit jaar geld gereserveerd voor ledenwerving en een rapid 
toernooi. De heer De Diego geeft als tip om voor de opzet en uitvoering van een rapid 
toernooi te kijken naar het Jan Overbeek-toernooi. De heer Van Dam vraagt of er eventueel 
geld beschikbaar is voor het opzetten van de schaaktraining voor volwassenen. Hiervoor is 
geld beschikbaar vanuit de post ledenwerving of eventueel uit de overige uitgaven. 

9. Jaarverslag secretaris 
10. Verslag jeugdafdeling 2015-2016 



Er is kort aandacht besteed aan de deelname van Eline Roebers aan het EK en de goede 
prestaties van de jeugdleden op het NK 

11. Verslag interne competitie 2015-2016 
Start van het seizoen verliep goed, in het loop van het jaar nam het aantal deelnemers 
helaas af. 

12. Verslag externe competitie 2015-2016 
Het 2de en 7de zijn kampioen geworden. De overige teams hadden het zwaar, VAS 1 wist 
zich wel te handhaven. 
 
Na een korte pauze met versnapering nemen de nieuwe bestuursleden plaats. 
 

13. Concept teamindeling externe competitie 2016-2017  
De nieuwe extern-wedstrijdleider (Technisch Directeur), Niels van Dam, geeft een toelichting 
gegeven op de concept indeling. De doelstelling voor de teams is strijden voor promotie. 

14. Commissies viering lustrum en 200-jarig bestaan 
Er is gereserveerd om het komende lustrum (2017) en het 200-jarig bestaan (2022) te 
kunnen vieren. Het bestuur is op zoek naar leden die daar een bijdrage aan willen leveren. 

15. Opzet Interne Competitie Champions League 
Joost van Dongen vraagt om input op het voorstel en de afgelopen jaar geintroduceerde 
Grand Slam opzet. De heer Ten Hacken merkt op dat er eventueel ook gedacht kan worden 
aan een systeem met herkansingen (zoals in het Judo), dit om mensen langer in het toernooi 
te houden. De heer Diego doet een verzoek voor rapid/snelschaak avonden, dit wordt 
meegenomen in de jaarplanning. 

16. Rapid toernooi 
Wordt niet verder besproken. 

17. Bar/vrijwilligers: vrijwilliger strippenkaart 
De club heeft vrijwilligers nodig voor de volgende werkzaamheden: 
De Bar: er kan worden ingetekend op de lijst.  
Trainers en een coordinator van de trainingen: er kan contact worden opgenomen met Ben 
Duivenvoorden 
Leden Jeugdcommisie: het vertrek van Enrico heeft een flink gat gelaten dus alle hulp is 
welkom, er kan contact worden opgenomen met Ben Duivenvoorden 
Ledenwerving: er zijn plannen om meer aan ledenwerving te doen, hiervoor zou 
ondersteuning gewenst zijn. 

18. Rondvraag 
Geen vragen 

19. Sluiting 
Om 21:45 sluit de secretaris de vergadering 
 
, 
 

 


