NOTULEN VAN DE 91E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 AUGUSTUS 2017
Aanwezig:

29 senioren
2 junioren
Afwezig met bericht: 6 leden
Afwezig zonder bericht: 23 senioren
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter geeft aan, dat voor de
nieuwe speellokatie de Pannenkoe, een overeenkomst is afgesloten voor 5 jaar. De teruglopende service
van de catering in de Crimpenaar heeft het bestuur doen besluiten over te gaan tot de genoemde nieuwe
speellocatie.
Met een enkel woord staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons erelid Henk Verver en de ernstige
ziekte van Henk Greevenbosch.

2.

Notulen
De notulen van de 90e ALV, worden goedgekeurd. De notulen zijn gepubliceerd op de website, alsook in
het laatste clubblad OGG nr. 225.

3

Ingekomen stukken
Een schrijven van de heer E.H. Singeling m.b.t. de huishoudelijk competitie van de C-groep, komt aan de
orde bij het bestuursvoorstel wijziging huishoudelijke competitie.

4

Jaarverslagen
De jaarverslagen worden op een enkel detail na goedgekeurd. Enkele opmerkingen:
a.
André Tukker, lid van de kascontrolecommissie geeft een korte toelichting. De heer Tukker zal
wederom een plaats in nemen in de commissie kascontrole. Theo Heukels zal samen met de heer
Tukker de kascontrole in 2018 uitvoeren.
b.
Joop Huizer is van mening dat de toekenning van de Barend Brus trofee beter moet worden
beoordeeld. Het bestuur zal hiervoor, per e-mail, een nieuw plan aan de leden voorleggen.
c.
Het bekend maken van niet-promoverende leden is de wens van Peter de Weerd. Zulks zal
worden gehonoreerd.
d.
Theo Heukels meent dat het woordje “concept” voor de nieuwe statuten moet worden
verwijderd. De statuten en regelementen zullen openbaar op de website staan. Het is niet
noodzakelijk de nieuwe statuten te laten bekrachtigen bij de notaris.
e.
Het bestuur zal invulling geven aan het beveiligde deel van de website.
f.
Het bestuur streeft erna voor het einde van dit kalenderjaar een nieuw 5 jaren plan te publiceren

5

Bestuursverkiezing
De voorzitter wijst op de mutatie van materiaalcommissaris. De vergadering draagt geen alternatieven
aan, zodat, als noodoplossing, dit tijdelijk wordt ondergebracht bij de secretaris.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden, Adri van der Waal,
Harold van Dijk en Dick van Buuren.

6

Prijsuitreiking
Jan Sluiter verzorgt de prijsuitreiking.

7.

PAUZE
Na de pauze heropent voorzitter Peter Glissenaar de vergadering.

8.

Begroting
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de begroting, waarna de vergadering akkoord
gaat met de voorgestelde begroting.
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De voorzitter geeft aanvullende informatie m.b.t. de sponsorcommissie, die gevormd wordt door Peter
Glissenaar en Arjen Postma. De voorzitter geeft aan dat het donateurschap nieuw is voor onze vereniging.
Ries Jansen heeft zijn lidmaatschap beëindigd, maar wil betrokken blijven met de schaakvereniging als
donateur. Het voorstel van het bestuur is om niet leden, die de vereniging met een jaarlijks bedrag
steunen, te belasten met minimaal € 35,00. Artikel 5 van de Statuten verwoordt meer over het
donateurschap. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het donateurschap.
9.

Programma seizoen 2017-2018
De interne wedstrijdleider geeft een heldere uitleg over het voorgestelde nieuwe speelsysteem voor de
huishoudelijke competitie.
Theo Heukels maakte een terechte opmerking over het reglement van de huishoudelijke competitie. Dat
moet worden vernieuwd en vervolgens op de website publiceren. Ook het rapid reglement moet worden
herzien.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Een grote meerderheid stemt vóór het nieuwe systeem in
de huishoudelijke competitie. 4 stemmen neutraal, 27 stemmen voor.
De externe wedstrijdleider ondervindt grote problemen met het samenstellen van 4 achttallen voor de
RSB-competitie. Een en ander is het gevolg van de recente afmeldingen als lid van de vereniging.
Dit alles brengt de slotsom om slechts met 4 achttallen en 1 viertal deel te nemen aan de RSBcompetities. Harold van Dijk zal ruim 1 week na de ALV alle teams bekend maken.
Het team van Krimpen 1 is als volgt:
Harold van Dijk
Dolf Meijer
Peter Glissenaar
Marcel Glissenaar
Arne Pols
Wiggert Pols
Lucas Nguyen
Diederick Castelijn

10.

Investering
Het voorgestelde investeringsplan wordt door de vergadering goed gekeurd. De investering zal
plaatsvinden na 30 september 2017 als de huidige reserves in de begroting van het 90-jarig jubileum nog
toereikend zijn voor genoemde investeringen.

11.

Verloting verkoop schaalvelden
De verloting van de schaaksponsorvelden heeft plaatsgevonden.
Bord 1
Bord 2
Veld c1 van Frans en Gayl Burggraaf (Canada) Veld h3 van Nico van Walsum
Veld e2 van Henk Verver
Veld c8 van Nico van Walsum
Veld b2 van Henk Verver
Veld a7 van Adri van der Waal
12.
Rondvraag
Vooralsnog hangt de prijzenkast in de Tuyter. Het overleg met de eigenaar van de Pannenkoe, over
plaatsing van de prijzenkast, is nog niet afgesloten.
Joost van der Valk oppert een intern toernooi. Het bestuur komt hierop terug in de komende ALV van
2018. Peter de Weerd geeft aan dat de KNSB een extra landelijke klasse (4e) gaat invoeren met ingang van
volgend seizoen (proefperiode van 2 jaar). Hij spreekt zijn zorg uit dat Krimpen niet een 2e team voor de
landelijke KNSB-klasse kan inschrijven gezien de huidige ontwikkelingen van het ledenaantal. Het bestuur
deelt die zorg niet aangezien het spelen in dit team gecombineerd kan worden met het spelen door de
weeks.
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