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Wie wat waar bij Schaakclub Santpoort
Schaakclub Santpoort is opgericht op 7 september 1937
Secretariaat
adres

Hogemaad 63, 1991 CJ Velserbroek

bank

Rabobank 143969021 ten name van de penningmeester Schaakclub Santpoort

Bestuur
voorzitter

Wim Gravemaker (023-7522785) wimgravemaker@zonnet.nl

secretaris

Leo Kruisselbrink (023-5381590) leokruisselbrink@zonnet.nl

penningmeester

Stefan Fokkink (023-5378281) stefan.fokkink@gmail.com

algemeen
jeugd

Epco van der Lende (023-5376267) epco.van.der.lende@morganstanley.com

Commissies
kas

Rob Buschman (023-5382519) en Rob de Roode (023-5385187)
Ouker de Jong (0255-517796)

materiaal
jeugd

Ton Haver (023-5491149)en Robin Looijer (023-8924091)

evenementen
sponsoring

Epco van der Lende , Gerard Swier en Rob de Roode

teamindeling

Gerard Swier, Xander Schouwerwou en Ton Haver

Website en clubblad
redactie

Rob de Roode
Rob de Roode (023-5385187)

kopij

e-mail: robderoode@hotmail.com

adres website

http://www.schaakclubsantpoort.nl (online clubblad)
Xander Schouwerwou (023-5387166)

webmaster

e-mail: panni@panni.nl

Aanmelden en opzeggen
Aanmelden: Altijd mogelijk.

hoe

Opzeggen: Schriftelijk vóór 1 augustus.

waar

Bij de secretaris: Hogemaad 63, 1991 CJ Velserbroek

contributie

Senioren (18+) €95, jeugdleden €70,-.

donateurs

Vanaf €15,- per jaar bent u donateur en ontvangt u het clubblad.

Speellocaties
Polderhuis (023-5374218) en De Veste (023-5388830), beide op Vestingplein in Velserbroek
Groep

Speeldag/tijd

Locatie

Trainer / Competitieleider

Jeugd 1

di 17:45-18:45

De Veste

Robin Looijer (023-8924091) en Robin Anne Gravemaker

Jeugd 2

di 18:45-19:45

De Veste

Gijsbert de Bock (023-5491820) en Wim Laurens Gravemaker

Jeugd 3

di 19:00-20:00

Het Polderhuis

Rob Buschman (023-5382519) en Epco van der Lende

Jeugd 4

di 19:00-20:00

Het Polderhuis

Nathalie van der Lende (023-5376267)

Jeugd 5

wo 17:45-18:45

De Veste

Wim Gravemaker (023-7522785) en Ilias van der Lende

Jeugd 5+

wo 18:45-19:45

De Veste

Wim Gravemaker (023-7522785) en Ilias van der Lende

di 20:00-23:30

Het Polderhuis

Interne
competitie
Jeugd
Senioren
competitie

Martijn de Roode (023-5385187 / martijnderoode@hotmail.com)
Afmelden uiterlijk zondag 12:00 uur.
Ton Haver (023-5491149)

vr 19:00-22:00

Het Polderhuis

Afmelden uiterlijk vrijdag 17:00 uur.
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Jaarverslag Schaakclub Santpoort seizoen 2008/2009
Mijn 5e jaarverslag als secretaris. Ook dit jaar is er een team
kampioen geworden. Het bekerteam heeft ervoor gezorgd
dat ook in mijn 5e bestuursjaar
een seniorenteam van Santpoort kampioen is geworden.
Welk team houdt komend jaar
deze “traditie” in ere?
.
In dit jaarverslag zal ik (verder)
enkele feiten en gebeurtenissen
weergeven.
.
externe competitie
.
Het bekerteam heeft dit seizoen de beste prestatie geleverd. Zij heeft de beker van
Noord-Holland gewonnen. Het
team wist alle rondes te winnen, soms nipt (in de eerste
ronden) soms met ruime of
zelfs de maximale score (in de
(halve) finale). Diverse leden
hebben een aandeel gehad in dit
succes. Komend seizoen mag
Schaakclub Santpoort als gevolg
van dit succes een team voor
de landelijke beker (van de
KNSB) inschrijven. Daarnaast
kunnen we uiteraard ook weer
binnen de NHSB pogen het
resultaat te herhalen.
.
Het eerste team is net geen
kampioen geworden. Er is
slechts 1 wedstrijd verloren
(Met 4.5-3,5). Deze wedstrijd is
verloren van de kampioen die
(voor Santpoort helaas) al haar
wedstrijden won. Was afgelopen seizoenen handhaving in de
promotieklasse nog het doel,
nu is het streven van Santpoort
kampioen worden en promotie.
Volgend seizoen is er een nieuwe kans waarin het hopelijk
gaat gebeuren.
.
De keuze om de thuiswedstrijden (weer) in Velserbroek te
spelen heeft geleid tot meer
aanwezigheid van Santpoortse
clubleden bij thuiswedstrijden.
Ook komend seizoen worden
de thuiswedstrijden in Velserbroek gespeeld.
.
Het 2e team speelde haar wedstrijden in de 2e klasse. Dit
team had te maken met veel
wisselende samenstellingen. Zij
4

draaiden mee in de middenmoot. Enkele wedstrijden werden met duidelijke cijfers verloren maar er zijn ook voldoende
wedstrijden gewonnen.
.
Een vijfde plaats was hun eindrangschikking. Het komend
seizoen kan hopelijk met vastere samenstelling een hoger
resultaat bereikt worden.
.
Het 3e team speelde afgelopen
seizoen in de 3e klasse. Onreglementaire inzet van spelers
heeft in het seizoen ervoor tot
degradatie geleid. De hoop was
erop gevestigd dat het team
kampioen zouden worden. Het
verloop in de competitie was
grillig. Allerlei teams (ook Santpoort 3) verloren of wonnen
onverwacht. Uiteindelijk kon bij
de laatste competitieronde
Santpoort 3 nog het kampioenschap of promotie behalen.
Daarvoor moest echter wel de
laatste wedstrijd gewonnen
worden. Dat is niet gebeurd.
Volgens jaar zijn er nieuwe
kansen.
.
Het 4e team is na de promotie
in het seizoen ervoor weer
gedegradeerd. De 3e klasse was
een maat teveel. Met 1 gewonnen wedstrijd was het resultaat
pover. Gezien de ratingverschillen is het niet onverwacht maar
het blijft jammer. In de 4e klasse
kan er hopelijk weer vaker
gewonnen worden. Komend
seizoen zullen nieuwe jonge
jeugdspelers in het team opgenomen worden.
.
Komend seizoen zal er ook
weer een 5e team (van 4 personen) ingeschreven worden voor
een externe competitie. De
best presterende Santpoorter
in de externe competitie was
dit seizoen Piet Peelen. Zijn
partijen wist hij op 1 na alle in
winst om te zetten. Hij is winnaar van de Schweitzerbeker.
Ledental
.
Het ledental in het seizoen
ongeveer gelijk gebleven. Per
15 augustus 2008 heeft de club
64 (31 senioren en 36 junioren)

geregistreerde leden. Per 15
augustus 2009 telt de club 71
leden (28 senioren en 43 junioren). Extra leden blijven uiteraard welkom.
.
interne competitie
.
De interne competitie is dit
seizoen qua opzet gewijzigd. Er
was een groep 1 van 8 man
bestaande uit (voornamelijk)
Santpoort 1 spelers en een
groep 2 met de overige leden.
Beide groepen speelden een
eigen competitie. Deze indeling
had ten doel leden ook in de
interne competitie vaker partijen tegen tegenstanders van
(ongeveer) gelijk niveau te kunnen laten spelen en daarmee
ook betrokken te houden bij de
interne competitie. Met deze
opzet wordt komend seizoen
doorgegaan.
.
De interne competitie stond
voor het eerst onder leiding

van Martijn de Roode.

.

Na een seizoen met zeer jonge
kampioenen zijn dit jaar weer
(wat) ouderen kampioen. De
namen van de winnaars per
groep: De eindstand in groep 1:
1. Peter de Roode, 2. Martijn
de Roode en 3.Ilias van der
Lende
.
De eindstand in groep 2: 1.
Ouker de Jong, 2. Rob
de Roode en 3. Rob Buschman.
Peter de Roode heeft een dubbelslag geslagen door ook de
interne bekercompetitie te
winnen. Vermeldenswaard is
verder dat Nicolaí Drel de
verliezend bekerfinalist was.
Overige bijzonderheden .
Het beleid van de club is met
betrekking tot senioren specifieker geworden. Verbetering
van de prestaties is meer op de
voorgrond gekomen. Voor het
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eerste team is een speler/
trainer, Piet Peelen aangetrokken in de hoop dat promotie
naar hogere (KNSB) klassen
bereikt wordt. Daarnaast is de
hoop dat (betere) jeugdspelers
hierdoor (langer) bij de club te
blijven. Na 1 seizoen kan gesteld worden dat deze doelen
gedeeltelijk al bereikt zijn (zie
o.a. resultaten bekerteam en 1e
team). Het beleid vraagt echter
wel de nodige (financiële) inspanning.
.
Leden van lagere teams kunnen
lessen volgen bij Jop Delamarre.
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Dat geldt ook komend seizoen
- In het voorjaar is het tweede
Ichthus Collega Schaaktoernooi
georganiseerd. Dankzij subsidies waren opbrengst en kosten met elkaar in evenwicht.
Dankzij inzet van vele vrijwilligers die vooraf, tijdens en na
het toernooi hun steen(tje)
hebben bijgedragen is het een
succes geworden. Er zijn uiteraard wel verbeterpunten.
Het streven is door te gaan
met deze toernooien.
.
- De jeugd heeft ook dit seizoen weer veel goede resulta-

ten behaald. Dat is te lezen in
het afzonderlijk verslag van het
jeugdbestuur.
.
- Nieuw waren de Scharttoernooien, een combinatie van
schaken en darten.
.
- Velen hebben zich weer ingezet voor jeugdactiviteiten, evenementen en de organisatie (al
dan niet als lid van een commissie). Zonder vrijwilligers kan de
vereniging niet draaien.
.
Het bestuur dankt een iedvoor
zijn inzet.
.
Tot Slot
Al 71 jaar geldt:

Koning, koningin, loper, paard,
toren en pion. Dat is waar het
bij Schaakclub Santpoort om
begon.
.
Dat moeten we met aller inspanning zo houden.
.
Namens het bestuur,

.

Leo Kruisselbrink

.
.

Notulen 71e jaarvergadering schaakclub Santpoort 26 augustus 2008
Aantal aanwezige leden: 13
geen bericht van afmelding
1. Opening
Om 20u15 opent de voorzitter de vergadering en hij heet iedereen
welkom.
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Ingekomen zijn de verslagen van de diverse commissies en bestuursleden, welke in het vervolg worden behandeld bij de afzonderlijke
punten.
Het bestuur deelt mede dat een ieder na de vergadering 1 drankje
voor rekening van de vereniging mag nuttigen.
3. Vaststellen notulen 70e Algemene Leden Vergadering
De notulen worden vastgesteld.
Gijsbert vraagt aandacht voor hetgeen bij punt 5, het verslag van de
materiaalcommissie is vermeld: het verschil in de aantallen plastic
speelborden. Er zouden er 30 moeten zijn.
Wim merkt hierover op dat de materiaalcommissie (d.w.z. Ouker)
wederom een inventarisatie heeft gehouden. Haar bevindingen staan
in haar overzicht.
Er was weer 1 plastic speelbord meer als vorig jaar. Er is verder
geen verklaring voor deze verschillen.
Gijsbert wijst ook op de zin van het schrijven van stukjes in de
krant. Het bestuur onderschrijft dat belang. Er is echter niemand die
dat op vaste basis kan of wil doen. Hoe meer de naam van de club
positief in de krant komt hoe beter. Elke bijdrage voor publicatie is
welkom.
4. Jaarverslag secretaris
Het volledige jaarverslag staat in de eerstvolgende Caïssa. Leo heeft
het wel geschreven maar niet voorgedragen. Gijsbert heeft het gelezen en gewezen op een aantal onjuistheden. De secretaris dankt
Gijsbert voor zijn kritische op- en aanmerkingen en zal ze verwerken.
Over het verslag zijn er (verder) geen opmerkingen.
De secretaris meldt dat de club per 15 augustus 2007 65 leden (26
senioren en 39 junioren) heeft. Per 15 augustus 2008 heeft de club
64 leden (30 senioren en 34 junioren).

5. Verslag materiaalcommissie
Ouker de Jong heeft het materiaal van de vereniging in de kast geïnventariseerd. Hij stelt vast dat er 1 klok en 1 set stukken ontbreekt.
Ook zijn er volgens hem 2 klokken onbruikbaar. Het bestuur zal
zich buigen over vervanging van materiaal.
Ouker is inmiddels in zijn eentje de materiaalcommissie. Hij wordt
bedankt voor de inzet.
6. Verslag jeugdcommissie
Het jaarverslag staat in Caïssa 1 van 2008. Epco benoemt de belangrijkste punten.
7. Jaarverslag penningmeester (jaarrekening)
De jaarrekening van het seizoen 2007/2008 is afgesloten met een
positief resultaat van 562 Euro.
Dat is het eerste jaar waarin Hans Kors penningmeester is geweest.
Inkomsten zijn in totaal € 11.070. Uitgaven bedragen € 10.508.
De belangrijkste feiten voor de jaarrekening 2007/2008 waren:
- inkomsten uit acties en contributieopbrengst waren groter dan
begroot (de belangrijkste reden van het positieve resultaat);
- voor de trainingen van Jop is met ingang van dit seizoen een kostendekkende bijdrage gevraagd;
- voor trainingskosten is een eenmalige subsidie ontvangen
- in het boekjaar zijn 2 bijzondere activiteiten georganiseerd: het 70
jarig jubileum van de club en het eerste Ichthus schaaktoernooi;
- deze activiteiten hebben dankzij subsidies voor de vereniging
slechts geringe kosten met zich mee gebracht.
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per augustus 2008 €
5.534.
8. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie stelt vast dat de jaarrekening een juiste weergave
is van het door het bestuur gevoerde financiële beleid. Wel is de
overdracht van stukken en kennis naar de nieuwe penningmeester
volgens de commissie niet optimaal geweest.
De commissie heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld die als
bijlage bij haar verslag is gevoegd.
De kascommissie stelt de leden voor het bestuur van Schaakclub
Santpoort decharge te verlenen voor het gevoerde beleid voor het
5
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seizoen 2007/2008. Het voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen.
9. Begroting 2008-2009
Na behandeling van de jaarrekening gaat Hans verder met de begroting voor seizoen 2008/2009. Daarbij wordt het beleid dat aan de
begroting ten grondslag ligt toegelicht door Wim
Belangrijkste punten zijn als volgt.
- Het eerste team gaat haar thuiswedstrijden op zaterdag (weer) in
het Polderhuis spelen. Dat betekent een toename van huur.
- Het bestuur verwacht hiermee dat de teamleden meer het
“thuisgevoel” zullen hebben en dat meer clubleden de wedstrijden
zullen bezoeken.
- Voor het eerste team wordt een aparte trainer speler/
aangetrokken. De kosten van deze speler worden zo veel mogelijk
uit subsidies betaald.
- Doelstelling is dat het eerste team promoveert.
- De vrijdagavond wordt een avond waarop ook interne competitie
kan worden gespeeld. De standaardhuur wordt verlengd tot 11.00
uur.
- Op de dinsdagavond wordt de gehele zaal gehuurd. Dat betekent
geen rumoer vanwege verhuur van het andere deel aan derden en
aparte gelegenheid voor analyse.
- Het ingezette beleid voortzetten maar minder afhankelijk worden
van subsidies.
- Huur en bondsafdracht nemen toe.
Hans heeft een begroting opgesteld waarbij inkomsten en uitgaven
in evenwicht zijn. Hij is daarbij uitgegaan van een contributieverhoging van € 10. Voor seniorleden wordt de contributie € 95 en voor
juniorleden € 70. De verhoging is mede nodig om de extra huur te
betalen maar ook ivm de hogere kosten ivm extra zaalhuur en inhuur van een arbiter voor het eerste team.De begroting wordt
aanvaard.
Wim stelt de contributie als apart punt aan de orde. Het voorstel is
de contributie te verhogen tot en vast te stellen op € 95 voor seniorleden en € 70 voor juniorleden. Niemand is tegen. Daarmee is de
contributieverhoging aangenomen en vastgesteld volgens het voorstel.
10. Groenstichting
Leo Kruisselbrink doet verslag. De ABN/AMRO wil uit het bestuur.
De KNSB is bezig met een voorstel tot wijziging van de statuten van
de Groenstichting om dat te bereiken. Geld is risicomijdend belegd.
De maximale belastingvrije uitkering wordt jaarlijks gedaan. Er zijn
geen opmerkingen.
11. Bestuursverkiezing
Wim Gravemaker, Epco van der Lende en Leo Kruisselbrink zijn
aftredend. Ze stellen zich alle herverkiesbaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Ze worden alle herbenoemd.
12. Benoeming commissies
Kascommissie: Gijsbert de Bock stapt eruit. Rob Buschman stelt
zich beschikbaar en wordt benoemd. Samenstelling: Stefan Fokkink
en Rob Buschman
Evenementencommissie: Deze wijzigt niet samenstelling Xander
Schouwerwou, Rob Buschman en Hans Kors
Jeugdcommissie: Epco van der Lende, Rob de Roode en Paul van
Zon maken geen deel meer uit van de commissie.Robin Looijer is
bereid in de commissie te gaan. Ton Haver en Robin zoeken eventueel een derde lid.samenstelling: Ton Haver en Robin Looijer
Materiaalcommissie: Rob de Roode en Henk Swier waren alleen
6

papieren leden. Zij gaan formeel uit de commissie. Ouker gaat het
materiaal alleen beheren. samenstelling; Ouker de Jong.
Redactie: Xander Schouwerwou en Rose An Gravemaker gaan
stoppen met het redactiewerk. Er worden nieuwe redactieleden
gezocht.samenstelling: nog niet bekend
Er worden 2 nieuwe commissies benoemd
Sponsorcommissie: Gerard Swier, Hans Kors, Rob de Roode en
Epco van der Lende. Sponsorwerving gaan zij coördineren.
Indelingscommissie: Gerard Swier, Xander Schouwerwou en
Ton Haver. Zij delen de teams voor de externe competitie in.
Niemand heeft op- of aanmerkingen op de commissies
(amenstellingen). Wim vraagt nadrukkelijk aan de aanwezige leden
om in de redactie van Caïssa plaats te nemen.
13. Rondvraag
Rob Buschman: Is Peter Reinders nog beschikbaar als speler?
Volgens Gerard is hij beschikbaar en kan hij gebeld worden met de
vraag of hij wil invallen.
Gijsbert de Bock: Moet de taak van wedstrijdleider niet ingepland
worden?
Voor het 1e team is Joost Out wedstrijdleider. Bij andere teams is
de teamleider daarvoor verantwoordelijk.
Velen: Kan de interne competitie niet (beter) op vrijdag?
Er ontstond veel discussie over. In maart 2009 gaat het bestuur de
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interne competitie evalueren en nadenken over het volgend seizoen.

Hans Kors: Er komen een paar nieuwe digitale klokken

Cees Heeremans: Is het Chinees restaurant de plaats om prijzen uit
te reiken?
Slotactiviteit moeten we voortzetten maar wellicht op een andere
manier. Prijzen voor bepaalde prestaties zijn goed maar niet in de
vorm van geld. Stefan stelt dat prijzen nodig zijn maar alleen symbolisch. Hij stelt voor geen geld meer als prijs uit te reiken.
Stefan Fokkink suggereert leden specifiek te benaderen voor bepaalde
acties.
Direct persoonlijk vragen werkt beter dan een algemene. Het bestuur zal de standpunten en suggesties meenemen bij haar discussie
over prijzen, slotactiviteit en activiteiten.

Wim Gravemaker: De schaakclub kan lid worden van SSIJ. Wim
gaat in het bestuur van SSIJ. In november is er een vergadering over
verdeling van eventueel sponsorgeld. Daarmee gaat het bestuur van
SSIJ naar Corus voor een subsidieverzoek. De activiteiten voor
eventuele subsidie mogen niet clubgebonden zijn. Wel externe activiteiten mits streekgebonden.

Gijsbert de Bock: Kan ik de ledenlijst ontvangen?
Alle teamleiders zullen periodiek de ledenlijst gemaild krijgen.
Gerard Swier: Ouker is (bijna) 50 jaar lid. Gerard overhandigt hem
een beker en houdt een speech.
Kan er een link naar sponsors komen op de webside?
Xander neemt de suggestie mee.

Hans Kors: Het Ichthus toernooi is 3, 4 en 5 april 2009.
Epco van der Lende: De website is zonder overleg veranderd.
Een aantal zaken zijn daarbij niet meegenomen. Een aantal afspraken
zijn niet nagekomen. Dat gaat aandacht krijgen
Gijsbert de Bock: Hij bedankt het bestuur voor alle inzet.
14. Sluiting
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering

Verslag Jeugdcommissie seizoen 2008/2009
Lessen: In seizoen 2008-2009
werd op dinsdag les gegeven in
stap 1 t/m 5 door Wim, Jeronimo, Navarone, Ilias, Rob en
Gijsbert. Deze lessen werden in
totaal door 45 kinderen gevolgd. Daarnaast werden door
Wim en Miguoel op vrijdag nog
een tiental themalessen gegeven
voor kinderen die stap 4 al
behaald hadden. Een aantal
jeugdspelers volgen de lessen
van Jop Delemarre.
.
Sportpasproject: Dit is een
project waarbij basisschoolleerlingen proeflessen in een aantal
sporten kunnen volgen. Bijna 20
kinderen maakten op deze
wijze voor het eerst kennis met
schaken, ongeveer de helft
hiervan werd zo enthousiast
gemaakt dat ze lid werden.
.
GrandPrix: In het begin van
het seizoen werd de GrandPrix
van Santpoort met 98 deelnemers in het Soli Muziekcentrum
gespeeld. Dit toernooi is de
eerste in een cyclus van 10 GP
toernooien.
.
In totaal 29 leden van SC Santpoort hebben aan één of meerdere van deze toernooien deelgenomen. Het resultaat was
altijd goed: soms was er een
beker, soms ook niet, maar
altijd was er plezier!
.

Schoolschaak: Samen met SC
Kijkuit is wederom het basisscholen kampioenschap van
Velsen georganiseerd, dit jaar in
het Soli Muziekcentrum. Helaas
was het aantal deelnemende
teams (12) niet zo groot, het
niveau was aan de top wel
hoog: twee van de deelnemende teams wisten via het NHSB
kampioenschap zelfs de landelijke finales te halen. De kampioen van Velsen was voor de
derde achtereenvolgende keer
ook de kampioen van de NHSB.
Jeugd-Seniorencompetitie:
Robin Looijer en Ton Haver
verzorgden dit jaar de JeugdSenioren competitie. Een competitie waarin jeugd van stap 4+
zoveel mogelijk tegen senioren
speelt, en hierbij kan wennen
aan een langere partijduur en
een ander type spel. Wij bevelen de deelname van harte aan
bij de senioren. Ook de nieuwe
lichting jeugd komt er weer
aan, de partijen worden steeds
beter, menig senior hoopt dat
ze van de volgende lichting
kinderen wél zullen kunnen
winnen.
.
Teamtoernooien / Competities: In de eerste helft van
het seizoen werden de landelijke teamkampioenschappen van

2008 gespeeld.
.
- Het A/B team, met 4 2e jaars
B-spelers, kwam uit in de promotieklasse NW. Op de spannende slotdag werd het team
uiteindelijk kampioen waardoor
het komend seizoen op het
hoogste landelijke niveau, de
meesterklasse) mag spelen.
Het C team werd 2e (23 deelnemers) in de meesterklasse, en
het D-team werd keurig 12e (23
deelnemers).
.
Vijf teams hebben aan de NHSB
kampioenschappen deelgenomen.
.
- Het C-team en het 1e D-team
werden kampioen en het 2e Dteam werd 3e. Het 1e E-team
werd net als vorig jaar 2e, het 2e
E- team werd 2e van alle 2e
teams. In elke categorie mag SC
Santpoort daarom voor 2009
een team in de hoogste landelijke klasse inschrijven.
.
Het Nederlands kampioenschap
voor E teams is inmiddels gespeeld. In Groningen wist dit
team de 23e plaats te behalen in
een veld van 40 teams.
Individuele prestaties: In
september 2009 namen Ilias en
Miguoël deel een het individueel EK in Montenegro. Beide
presteerden daar heel goed
waarbij Ilias met 6 uit 9 en een

gedeelde 10e plaats een fantastische prestatie leverde. Ook
individueel werd er aan NHSB
kampioenschappen deelgenomen. Voor sommigen was dit
een fijn toernooi waarin je je
met sterke leeftijdgenoten mag
meten, voor anderen een verplichte tussenstap op weg naar
een NK. In de top 3 eindigden
Nathalie (1e meisjes A), Cheryl
(2e meisjes D, 1e algemeen/
meisjes F), Thomas (1e G),
Daan (2e C), Ilias (1e B). Door 7
jeugdleden werd aan individuele
Nederlandse kampioenschappen deelgenomen (Ilias - B,
Miguoël - B, Daan - C, Maurits
en Dave - D, Cheryl - D, E en
F!!, Thomas - G). Het hoogst
eindigde Cheryl. In het laatste
van haar 3 NKs werd ze 2e
meisje in de F-categorie.
.
Opleidingen: Om ook de
toekomst van onze jeugdopleiding veilig te stellen organiseerden
we
de
cursus
"Schaaktrainer 1". Ilias en Wim
Laurens zijn hiervoor geslaagd. .
Epco van der Lenden
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Concept notulen 72e jaarvergadering schaakclub Santpoort 8 september 2009
Dit zijn de concept notulen. Indien er veranderingen aangebracht worden, zullen de definitieve notulen in het eerste clubblad
worden gepubliceerd.
Aantal aanwezige leden: 11
een bericht van afmelding was er van Xander Schouwerwou
1. Opening
Om 20u15 opent de voorzitter de vergadering en hij heet iedereen
welkom.
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Ingekomen zijn de verslagen van de diverse commissies en bestuursleden, welke in het vervolg worden behandeld bij de afzonderlijke
punten. Het bestuur deelt het volgende mede:
- een ieder mag na de vergadering 1 drankje voor rekening van de
vereniging nuttigen.
- Hans Kors heeft in April 2009 zijn taak als penningmeester en
bestuurslid neergelegd. Op dat moment is niet in de bestuursvacature voorzien. Wel is Stefan Fokkink gevraagd om de taken van de
penningmeester uit te voeren. Dat heeft Stefan ook gedaan. Het
bestuur is echter verantwoordelijk voor het financiële beleid en
resultaat. Stefan is dat formeel niet (zie punt 10).
- Xander is op vakantie. Hij treedt af als bestuurslid. Bij een andere
gelegenheid zal hij nog worden bedankt voor al zijn werk voor de
vereniging.
- Stefan Fokkink was lid van de kascommissie. Zijn bemoeienis met
de penningen was niet te combineren met zijn lidmaatschap van de
kascommissie. Zijn taak is overgenomen door Rob de Roode.
- Na afloop van de vergadering is de prijsuitreiking van bekers van
afgelopen seizoen.
- 20 september 2009 organiseert Santpoort weer de jeugdgrandprix. Er wordt nog hulp gezocht. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden.
3. Vaststellen notulen 71e Algemene Leden Vergadering
De notulen worden vastgesteld.
Rob Buschman vraagt naar Peter Reinders. Hij heeft zich niet afgemeld als lid. Hij is een paar keer gevraagd om te spelen maar heeft
geen enkele keer meegedaan.
4. Jaarverslag secretaris
Het volledige jaarverslag staat in de eerstvolgende Caïssa. Leo heeft
het wel geschreven maar niet voorgedragen.
De secretaris meldt dat de club per 15 augustus 2009 telt de club
71 leden (28 senioren en 43 junioren). Per 15 augustus 2008 had de
club 64 leden (30 senioren en 34 junioren).
Hij sluit af met de opmerking dat al 71 jaar geldt: Koning, koningin,
loper, paard, toren en pion, dat is waar het bij Schaakclub Santpoort
om begon. Dat moeten we met aller inspanning zo houden.
5. Groenstichting
Alle partijen binnen de Groenstichting hebben ingestemd met opheffing. Het geld kan door een wetswijziging zonder schenkingsrecht
naar de 3 deelnemers: NHSB, Schaakclub Kijk Uit en Schaaklcub
Santpoort overgemaakt worden (ieder naar rato). De perikelen met
de stichting zijn dan ten einde. Het Santpoortse deel komt op een
rekening van de club. Het geld (of de opbrengsten daarvan) moet
worden aangewend in de geest van de stichting.
8

6. Verslag jeugdcommissie
Het jaarverslag staat in de eerstvolgende Caïssa. Epco benoemt de
belangrijkste punten.
Gijsbert de Bock oppert om in het verslag op te nemen dat jeugdspelers aan de externe competitie meedoen. Dat kan door het noemen van namen of vermelden in welke teams jeugdspelers (met
vermelding van aantal) hebben meegedaan. De suggestie wordt
overgenomen.
7. Verslag materiaalcommissie
Ouker de Jong heeft het materiaal van de vereniging in de kast geïnventariseerd. Hij stelt vast dat er (nog steeds) 1 digitale klok en 1
set wedstrijdstukken ontbreken. Het bestuur zal nogmaals onderzoeken waar dat aan kan liggen. Het is de bedoeling nieuw materiaal
te kopen. De omvang is afhankelijk van subsidies.
9. Bestuur
Xander Schouwerwou treedt af en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Zoals bij de mededelingen reeds is vermeld is Hans Kors in
April afgetreden. Het bestuur dient volgens de statuten uit minimaal
5 personen te bestaan zodat er 2 nieuwe bestuursleden gezocht
worden.
10. Bestuursverkiezing
Het bestuur draagt voor Stefan Fokkink als bestuurslid. Hij is gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen. Stefan wil deze
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taak aanvaarden. Er zijn geen andere kandidaten. Ook zijn er geen
bezwaren tegen de benoeming. Het voorstel is daarmee aangenomen. Stefan is benoemd. Voor de andere vacature heeft het bestuur
nog geen kandidaat gevonden. Het bestuur roept de leden op een
kandidaat aan te melden of zichzelf aan te melden als kandidaat.
11. Benoeming commissies
Het bestuur stelt voor om commissieleden voor een periode van
twee jaar te benoemen met ingang van deze jaarvergadering (8 september 2009). Dit voorstel wordt aangenomen. Wel wordt opgemerkt dat niet alle commissies gelijk af zouden moeten treden, sommige in even jaren, andere in oneven jaren. Het bestuur zal deze
suggestie nader uitwerken.
Personele invulling van de commissie is als volgt.
- Materiaalcommissie
- Enig lid is Ouker de Jong
- Jeugdcommissie
- De samenstelling blijft ongewijzigd.
Leden: Ton Haver en Robin Looijer.
- Kascontrolecommissie
- Het bestuur stelt voor Rob de
Roode te benoemen als lid van de
commissie. De samenstelling wordt
Rob Buschman en Rob de Roode (zie
ook punt 2 mededelingen)
- Evenementencommissie
- Xander Schouwerwou, Rob Busch
man en Hans Kors waren lid maar
stappen uit de commissie. Voor de
commissie zoekt het bestuur nieuwe

- Indelingscommissie

- Sponsorcommissie

leden.
- Aftredend zijn Xander Schouwer
wou, Ton Haver en Gerard Swier. Het
bestuur stelt voor Epco van der Len
de, Peter de Roode en Robin Looijer
te benoemen. De commissie dient
tenminste te bestaan uit een bestuurs
lid, de teamleider van het 1e team en
een lid van de jeugdcommissie
- De samenstelling blijft ongewijzigd.
Leden zijn Epco van der Lende, Ge
rard Swier en Rob de Roode.
Niemand heeft bezwaar tegen de nieu
we benoemingen.

Rob de Roode blijft de redactie van Caïssa verzorgen.
13. Rondvraag
14. Sluiting
Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering

Samenstelling teams externe competitie 2009/2010
De samenstelling van de teams is rond. De indelingscommissie heeft zich hierover gebogen en heeft de teams als volgt samengesteld:

Santpoort 1

Promotieklasse NHSB

Teamleider Peter de Roode
Speler

Rating

Piet Peelen

2357

Ilias van der Lende

2109

Rob Lathouwers

2204

Peter de Roode

2174

Xander Schouwerwou

2059

Martijn de Roode

2050

Wim Eveleens

2014

Wim Laurens Gravemaker

1824
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Santpoort 2

2e klasse NHSB

Santpoort 3

3e klasse NHSB

Teamleider

Tom Spits

Teamleider

Gerard Swier

Speler

Rating

Speler

Rating

Stefan Fokkink

1932

Hans Kors

1855

Wim Gravemaker

1869

Ronald Hoekstra

1787

Bas Haver

1812

Henk Swier

1783

Nathalie van der Lende

1786

Ouker de Jong

1773

Jeronimo van der Star

1710

Gerard Swier

1722

Navarone van der Star

1676

Wim Dijkman

1637

Daan Haver

1666

Rob Buschman

1635

1564

Rob de Roode

1629

Gijsbert de Bock

Santpoort 4

4e klasse NHSB

Santpoort 5

4,5e klasse NHSB

Teamleider

Douwe van Rees

Teamleider

Leo Kruisselbrink

Speler

Rating

Speler

Rating

Dave Looijer

1605

Paul van Zon

1473

Kevin Dekkers

1459

Leo Kruisselbrink

1415

Maurits van Rees

1423

Aad Zandvliet

1414

Sjoerd Haver

1394

Nico Schumacher

1303

Bastiaan Eisses

1337

Mick Mulder

1292

Robin Anne Gravemaker

980

Sander Raphaël

000

