
Ledenvergadering  S.V. Pegasus
Notulen 02-09-2014
Notulist: Marcel Pol

Afwezig met kennisgeving: Jos Wegman, Leo Stortelder, Herco Goedkoop

1. Opening
Om 20.10 uur opent Piet de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. Er zijn zo'n 17 
mensen, inclusief het bestuur.

2. Notulen
Hedzer vraagt wanneer de Nationale Schaakweek van de KNSB is. Marcel zegt dat deze 
afgelopen april was, maar dat wij daar niet aan meegedaan hebben.

Peter geeft aan dat hij aandacht wil voor het overlijden van Bertus van Zuuk afgelopen zomer.
Piet is het hiermee eens en er wordt een minuut stilte gehouden.

Gerard Trentelman vraagt hoe het staat met flyers. Marcel antwoord dat we flyers besteld 
hebben bij de KNSB (not.: zijn inmiddels binnen).
Gerard vraagt wat er verder nog aan promotie gedaan wordt. Marcel geeft aan dat we aan het 
begin van het seizoen in de stadskranten een klein artikel plaatsen, net als op Weblog Zwolle.
De discussie gaat verder en er komt een concreet voorstel om een PR-commissie van 3 
personen op te richten. Gerard, Roelof en Peter vormen deze commissie. Idee is bijvoorbeeld 
om een schaakdemonstratie in de binnenstad te houden tijdens een groter evenement.

De notulen van 3-9-2013 zijn akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken
De KNSB heeft een nieuwsbrief uitgegeven en vraagt om dit in te brengen in de vergadering. 
Wat voor ons interessant is, is dat we folders en flyers kunnen bestellen bij de bond.

Ido Bijl is op dit moment ziek. We sturen hem een kaart.

Het ledental is vergeleken met vorig jaar afgenomen. Gerard Trentelman is er bijgekomen, 
Gerrit van Lochem, Harm Sterk en Han Jurriaans hebben opgezegd. We hebben nu 25 leden.

De inschrijving van de bestuursleden bij de KvK wordt bijgewerkt voor de nieuwe 
bestuursleden.

De statuten zijn bijgewerkt naar een digitale tekstversie. De inhoud is dus niet gewijzigd, 
alleen de opmaak. Deze staat inmiddels op de website.

We staan deze maand in de gemeentegids. De sport- en beweegwijzer van Sportservice 
Zwolle willen we ook in komen, maar dat is nog niet rond.

Een deel van het secretariaatsarchief van de vereniging mist. De map met papieren tussen 
1995 en 2003 is er niet meer, en de verblijfplaats is onbekend.



Volgens de statuten zijn bestuursleden iedere 3 jaar aftredend en herkiesbaar. Wij laten dat 
echter stilletjes doorlopen. Vraag aan de leden is of zij hier akkoord mee zijn. De vergadering 
geeft aan dat een formele herverkiezing niet nodig is. Dit hoeft dus voortaan ook niet op de 
agenda.

5. Kascommissie
Menno en Mike hebben als kascommissie de kas gecontroleerd en goed bevonden. Menno is 
nog een jaar langer lid van de kascommissie, Mike wil weer een nieuwe ronde meedoen.

6. Verslag penningmeester
Michiel geeft aan dat er op de begroting 400 Euro staat voor nog te ontvangen contributie. De 
verwachting is dat dit in orde komt. Het is geen structureel probleem.

Er zijn 2 begrotingen. Eén met een contributie van 110 Euro per jaar, en één met een 
contributie van 120 Euro per jaar. Dit jaar komen we nog wel rond, maar daarna wordt het 
lastig. Michiel heeft als voorstel om de contributie te verhogen naar 120 Euro of meer. Na wat
discussie wordt er gestemd en de vergadering gaat akkoord met de verhoging.
De leden wordt gevraagd de automatische betaling te wijzigen. De 2,50 Euro van deze 
september kan het volgende kwartaal erbij overgemaakt worden, of contant bij Michiel 
betaald worden.
Rick vraagt over welke periode van het jaar het lidmaatschap loopt. Michiel geeft aan van 
september tot september.

Gerard van Bussel vindt de kosten voor de bank hoog. Menno en Michiel geven aan dat deze 
inderdaad hoog zijn, maar dat er niets aan te doen is.

Peter brengt het onderwerp van de locatie in. De zaalhuur is redelijk hoog en zou nog verder 
verhoogd worden.
Michiel geeft aan dat hij niet gehoord heeft dat deze verder wijzigt.
De locatie is inderdaad duur, en het is iets om ooit naar te kijken.

4. Aanschaf digitale klokken
Michiel stelt de vraag of het wel noodzakelijk is om nu klokken te kopen. Het kan namelijk 
wel, maar dan hebben we geen reserves meer wegens de terugloop van leden. 
Bernard geeft aan dat de OSBO het wel verplicht stelt, tenzij we geen klokken hebben.
Mike ziet graag een fonds opgericht om zo te sparen voor materiaal.
Hedzer geeft aan dat er vorig jaar wel besloten is om 6 klokken te kopen.
Michiel geeft aan liever flexibel te blijven in de financiën en volgend jaar opnieuw te kijken. 
Dit laatste wordt akkoord bevonden.

7. Wedstrijdleider interne competitie
Bernard wordt gekozen als wedstrijdleider voor de interne competitie.

8. Externe OSBO competitie
Voor het seizoen 2015-2016 staan er veranderingen op stapel. Voor dit seizoen betekent het 
dat de promotie- en degradatieregeling nog niet een duidelijke vorm hebben.

Mike wil graag dat de vertegenwoordiging van onze vereniging bij de OSBO inbrengt dat we 
de huidige regels gehandhaafd willen hebben. Bernard geeft aan dat we aanwezig zijn op 
iedere ledenvergadering. Wanneer het als onderwerp wordt ingebracht zullen we reageren.



De teams worden samengesteld.
1e team: Mike, Menno, Piet, Bernard, Hedzer, Michiel.
1e team reserves: Gerard T., Johan.
2e team: Gerard T., Leo, Ido, Fred, Marcel, Jos, Gerard v. B.

Teamleiders zijn Menno (1e) en Marcel (2e).

We hebben ons aangemeld om de slotavond te organiseren voor het eerste team. Materiaal 
zullen we kunnen lenen.
Piet geeft aan dat we eerst maar moeten afwachten of we het toegewezen krijgen. 

9. Uitreiking bekers
De bekers voor afgelopen seizoen worden uitgereikt.
Topscorer in het tweede team OSBO is Ido Bijl.
Topscorer in het eerste team is Michiel de Groot.
De bekercup is gewonnen door Mike van Halm.
De nieuwe beker voor de interne competitie is ook gewonnen door Mike van Halm.

10. Rondvraag
Gerard Trentelman vindt dat er in het seizoen teveel nadruk ligt op de gewone competitie. Hij 
zou graag zien dat er meer avonden zijn met een andere opzet, zoals een simultaan.
Piet vindt het een goed voorstel, de vergadering vindt dat ook.
Het bestuur komt de eerstvolgende clubavond met een voorstel.

Mike zou een analyse-avond een leuke activiteit vinden. Dit kan klassikaal met een 
demonstratiebord.
Michiel geeft aan dat dit goed te combineren valt met simultaan of een andere activiteit.

Fred stelt een vraag over een eerdere opmerking, maar dat bleek een grapje te zijn.

Ido is niet aanwezig, maar wilde graag als punt inbrengen dat de zaal bij de bar gebruikt kan 
worden voor analyse. Er kunnen iedere avond 2 borden geplaatst worden. Het wordt zo stiller 
in de speelzaal en het is goed voor het sociale aspect.
Piet geeft aan dit een goed idee te vinden.

Hierna sluit Piet de vergadering af.


