
Ledenvergadering  S.V. Pegasus
Notulen 03-09-2013
Notulist: H.J. Goedkoop

Afwezig met kennisgeving: Jos Wegman, Leo Stortelder, Dick Metz, Hans de Vries

1. Opening
Piet heet iedereen welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van de club en staat een 
moment stil bij het beëindigen van het lidmaatschap van Bertus van Zuuk, een van onze 
oudste en meest trouwe leden. Zijn opzegging kwam in augustus binnen. Een aantal leden 
van het bestuur zullen binnenkort een keer bij hem langs gaan met een kleine attentie 
namens de club.

2. Notulen 02-09-2012
Er wordt een vraag gesteld door Hedzer hoe het zit met de aanschaf van  8 nieuwe 
klokken voor de externe wedstrijden. En waarom dit er 8 moeten zijn i.p.v  6?
Antw. Er wordt geld vrijgemaakt om tenminste 6 klokken aan te schaffen voor de  externe 
competitie.

Hedzer stelt een vraag over de folder/flyer waarover in de vorige notulen wordt 
gesproken. Is deze al op plekken neergelegd.
Antw. Nee nog niet, het zit nog in de planning.

De notulen worden goedgekeurd.

3. Notulen op de side van de schaakclub
Er is op de vergadering in 2012 bezwaar gemaakt tegen het plaatsen van de notulen  op de 
schaakside. Hierover is ‘wat commotie’ ontstaan tijdens de vakantieperiode onder de 
bestuursleden. Daarom is besloten dit punt op de agenda te zetten.
Het punt wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.
Volgend jaar zullen de notulen en agenda op de site van de schaakclub te lezen zijn.

4. Ingekomen stukken
Er is een bericht van Sportservice Zwolle binnengekomen om de vereniging op te laten 
nemen in de sport en beweegwijzer. Dit is een zoekmachine voor de inwoners van Zwolle.

Door de KNSB is de vereniging gevraagd om mee te denken over een Nationale 
Schaakweek in 2014.



5. Kascommissie
De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. De kascommissie voor 
volgend jaar zal bestaan uit Menno en Mike.

6. De penningmeester heeft het verslag uitgereikt en geeft uitleg.

7. Bestuursverkiezing: terugtreden van secretaris Herco Goedkoop en het benoemen van 
een nieuwe secretaris.
Herco Goedkoop treedt terug als secretaris van de vereniging. Alleen Marcel Pol heeft 
zich aangemeld als mogelijke opvolger. Hij wordt als nieuwe secretaris benoemd van de 
vereniging.

8. Benoeming wedstrijdleiders.
a) interne competitie : Benard Holtrop
b) OSBO-teams  1e Piet van der Wal   2e Marcel Pol

9. Spelers externe teams
1e: Mike vd Halm, Bernard Holtrop, Piet van der Wal, Hedzer Terpstra, Menno ter Braak, 
en Michiel de Groot.
2e: Marcel Pol, Ido Bijl, Jos Wegman, Fred Wagter, Leo Stortelder en Herman Schreurs.
(reserves: Hans de Vries en Dick Metz)

10. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.


