Notulen ledenvergadering Schaakclub Westergoo d.d. 6-9-2011

1.Opening: om 20.02 uur opent voorzitter Gerrit Stornebrink de vergadering door 21 leden
welkom te heten. Anna Maja Kazarian , ons nieuwe lid!!
2. Ingekomen stukken en notuelen van sept. 2010: de notulen worden zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
3.Financiën: Hans Huizenga vraagt of de contributie volgend jaar omhoog moet en het
antwoord van penningmeester Eeltsje Boomsma is: neen! Gerrit refereert aan de 25 hou-
ten opbergdoosjes die door de broer van Tine Stapersma zijn gemaakt à raison van € 5,00
per doos, maakt € 125,00. Murk stelt een vraag naar aanleiding van de begroting van vorig
jaar. Taeke trekt zijn donatie terug als N.N. zijn contributie niet betaalt. Eeltsje zal hem 
weer achter de vodden!
4. Verslag kascommissie: De kascommissie, bestaande uit Hans en Mark verklaart bij 
monde van laatstgenoemde dat "alles OK " was zodat penningmeester Eeltsje ook nu 
weer décharge wordt verleend van zijn beheer.
5. Begroting nieuwe seizoen: Hidde stelt de vraag of de kleine zaal wat vaker gebruikt 
kan worden bij een lage opkomst? Eeltsje: is vorig jaar 2 x gebeurd; kan misschien vaker
maar vaak ontlokt dit ook hier en daar enige wrevel. 
Murk vraagt of Westergoo ook komend jaar weer het FK Snelschaken organiseert ( staat
namelijk niet op de begroting) Harm Jan Dijkstra merkt op dat deze aangelegenheid bud-
gettair neutraal hoort te zijn! hoeft dus niet persé op de begroting. Eeltsje: heeft aan FSB
voorgesteld om de volgende keer € 400,00 subsidie i.p.v. de toegekende € 200,00. 
Taeke vraagt of we al een klok ontvangen hebben voor het kampioenschap van ons eer-
ste team en Eeltsje zegt dat deze op de aanstaande jaarvergadering van de FSB zal wor-
den overhandigd.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Lambertus ( 1 x geweest) en Frans.
6.Interne competitie:Wedstrijdleider Jos Driessens kondigt aan dat we ook dit nieuwe 
seizoen hetzelfde (Keizer)systeem zullen hanteren. A-spelers zijn de eerste 10, B-spelers 
de volgende 10 (11-20 dus) en de rest is C-speler. Tussentijds toegetreden leden zullen
afhankelijk van hun rating worden ingedeeld. Dus: het Keizersysteem weer en gebaseerd 
op punten en niet op rating.
Een punt van discussie vormt de indeling van de eerste ronde, er zijn 3 alternatieven: in 
tweeën delen en dan 1 tegen 16, 2 tegen 17 enz.; mensen met een gelijk aantal punten
tegen elkaar en als derde mogelijkheid: loten en daarna 1 tegen 2, 3 tegen 4 enz. Dit 
geldt in principe voor slechts één ronde 
. Dit systeem wordt gekozen.
7. Externe competitie: Het eerste team wordt versterkt door Anna Maja!  Cees Banning 
was ook aangezocht maar heeft bedankt per e=mail. Sybolt wil nog even wachten alvo-
rens tot een besluit te komen (intussen heeft Sybolt 3 weken later toegezegd alsnog toe
te willen treden tot ons eerste! Wedstrijdleider Jos Driessens produceerde een lijst met
een voorstel voor de teamindelingen 2012, waaruit o.a. blijkt dat we met 3 teams kunnen
deelnemen aan de FSB- competitie. Het derde is een 4mansteam. Op 11 oktober spe-
len het eerste en tweede team beide tegen Sneek, nl. tegen resp. Sneek-2 en -4.
Taeke wil wel optreden als non-playing captain van het eerste, maar bij uitwedstrijden
alleen als die niet op dinsdag vallen.
8. Bestuursvergadering: Gerrit Stornebrink is aftredend als voorzitter, maar wil er nog
wel een periode van 4 jaar aan vastplakken bij leven en welzijn. Zijn voorstel wordt met
enthousiast applaus begroet.
9. Jubileum: We willen als bestuur nog iets doen ter afsluiting van ons jubileumjaar.
Iets speciaals doen met het Jeugdtoernooi in december bij voorbeeld. Financiering
d.m.v. het entreegeld van € 3,00 bij Rapid- en snelschaaktoernooien.
10. Bolswards Nieuwsblad:Voortaan in elk geval enig verslag doen van de externe 
wedstrijden en incidenteel iets over de interne competitie.
11. Grote Clubactie: Eeltsje: ieder lid krijgt een envelop met boekjes met loten thuis
gestuurd en probeert ten behoeve van de geslonken clubkas zoveel mogelijk loten te
verkopen. Als borg is al € 90,00 van de clubbankrekening adgeschreven. Een lot kost
€ 3,00 en daarvan is € 2,50 voor de club!
12. Algemene Ledenvergadering FSB: is op 21 september a.s. en wij kunnen daar 
een schaakklok in ontvangst nemen.
13. Jeugd en jeugdtoernooi: de jeugdschaaklessen worden 's maandags van 4 tot 5
uur gegeven in het gebouw van de BSO ( buitenschoolse opvang) aan de Brigade Irene-
laan. Lambertus, Rintje en Tine verzorgen de lessen en Eeltsje wil graag vervangen wor-
den. Het Jeugdtoernooi wordt  gehouden op 10 december a.s. Ook nu geldt weer de 
Grand Prixformule waarvoor het eerste toernooi in Gerkesklooster wordt gehouden.
14. Rondvraag: Mark vraagt of er weer een cursus komt. Gerrit zegt toe dat er ge-
zocht zal worden naar een eindspelcursusleider omdat o.a. Hans geconstateerd heeft
dat daar bij veel leden nog wel het een en ander aan schort.
Fokke Burggraaff vraagt of de contributie ook verhoogd gaat worden; dit is dit jaar niet 
het geval. Jos Driessens bedankt namens ons allen voor het heerlijke gebak waarop
de familie Kazarian ons vanavond trakteerde. Liefhebbers van snelschaken konden 
een tegenstander uitzoeken en hun gang gaan.
15. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Gerrit Stornebrink om 21.15
uur de vergadering, niet nadat hij eerst nog vermeldde dat de eerste consumptie voor 
rekening was i.v.m. het grootvaderschap dat hem onlangs ten deel mocht vallen!



