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1. Opening.
Om 20.15 uur opent Piet de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. Er zijn zo'n 20 
leden, inclusief het bestuur.
Piet vraagt een moment stilte voor het overlijden van Jan van Dijk. Afgelopen december heeft
hij opgezegd als lid, en deze zomer is hij overleden.

2. Notulen.
De notulen worden kort doorgelopen door Piet.

3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
De KNSB heeft een nieuwsbrief verzonden. Er is een landelijke themadag op 19 september in 
Arnhem. Bernard en Marcel gaan hierheen. Het is een dag met workshops voor mensen die 
actief zijn binnen de vereniging.
De KNSB houdt een enquete naar hoe vitaal iedere schaakvereniging is. Het plan is om in 
2018 opnieuw deze enquete te houden om te kijken of er veranderingen zijn.

De inschrijving bij de KvK van de bestuursleden is afgelopen seizoen bijgewerkt en nu dus 
actueel.
Het archief van 1994 tot 2003 is er niet en is er ook nooit geweest, blijkt uit contact met de 
toenmalige secretaris.
Ledenstand was tijdens de vergadering in september 2014 25, is nu ook 25.
Leden die in dat jaar erbij zijn gekomen: Bert van Drongelen, Ronald Volmer.
Leden eraf: Herco Goedkoop, Jan van Dijk.
Leden erbij en er weer af: Han Hubers, Gerwin van de Belt.

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Mike en Menno vormen dit jaar de kascommissie. Ze hebben de boekhouding gecontroleerd 
en akkoord bevonden.
Er ontstond wat verwarring over wie zou blijven, en wie opgevolgd zou worden. Mike van 
Halm blijft nog een jaar in de kascommissie. Leo Stortelder komt nieuw in de kascommissie.

5. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
De penningmeester heeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar 
plus een begroting van het nieuwe seizoen rondgedeeld.



Extra inkomsten van afgelopen jaar waren de bijdrage vanuit het stimuleringsfonds van de 
OSBO. Dit geld is bedoeld voor aanschaf klokken. Ook was er een vergoeding vanuit de 
OSBO voor het organiseren van de slotronde.
Extra uitgaven zaten in de zaalhuur. Dit heeft te maken met meer avonden in het afgelopen 
seizoen, en het organiseren van de slotronde.

De begroting voor het volgende seizoen heeft een lager bedrag staan voor Nog te ontvangen 
contributie. Michiel zal de mensen die nog de oude contributie betalen hierop aanspreken.
De verwachte uitgaven hebben een lager bedrag staan voor de zaalhuur dan het afgelopen jaar.
Uitgaven voor de bank zijn iets lager geworden. Er is een bedrag van het stimuleringsfonds 
gereserveerd voor aanschaf klokken.

Michiel doet een voorstel tot contributieverhoging. De huidige begroting voorziet een buffer 
van 100 Euro, wat wel erg krap is. We lopen ieder jaar wat in op onze reserves. Er volgt een 
discussie met wat argumenten over en weer. Ido brengt bijvoorbeeld in dat we al de duurste 
schaakclub van Zwolle zijn.
Piet brengt de volgende 3 opties in stemming:
1. Contributie niet wijzigen. Mochten er in de loop van het jaar problemen ontstaan, dan 
wordt er een ledenvergadering belegd.
2. Contributie verhogen van 120 naar 130 Euro. Dit vormt een extra buffer en wordt niet 
direct uitgegeven.
3.  Contributie verhogen van 120 naar 130 Euro. Van dit bedrag worden extra klokken 
aangeschaft.
Bij de stemming blijken 11 mensen te stemmen voor voorstel 1, wat hiermee aangenomen is.

6. Aanschaf digitale klokken.
Vanuit het stimuleringsfonds van de OSBO is er 250 Euro beschikbaar voor klokken. Besloten
wordt om hier klokken van te kopen.

7. PR-activiteiten.
Gerard van Bussel geeft aan dat er vaker verslagen ingestuurd zouden worden naar de 
kranten. Dit is niet gebeurd. Piet vindt het wel een goed idee, maar er moet ook iemand zijn 
die dat doet. Dit punt wordt opnieuw ingebracht bij de externe competitie.

Er was een PR-commissie ingesteld. Ze zijn eenmaal bij elkaar gekomen, maar de uitvoering 
haperde.
Marcel Pol heeft de aankondiging van het nieuwe seizoen verstuurd naar de Peperbus en 
Swollenaer, deze zijn ook geplaatst. Ook heeft hij flyers opgehangen en neergelegd bij 
verschillende buurtcentra. Dick Pons geeft aan dat het ook opgehangen kan worden bij de 
bibliotheek. Hij zal nakijken of dat ook inderdaad kan.
Hebben mensen ideeen over PR, dan kan er contact gezocht worden met Marcel.

8. Interne competitie
a. benoeming wedstrijdleider interne competitie.
Bernard Holtrop wordt opnieuw gekozen als wedstrijdleider.

b. wedstrijdreglement interne competitie.
Bernard geeft aan dat het systeem van de interne competitie mogelijk volgend seizoen gaat 
veranderen. De software die hij nu gebruikt is verouderd en werkt niet goed op nieuwere 
systemen. De software kan niet meer bijgewerkt worden.



Volgend jaar komt dit punt op de agenda. Bernard zal voortijdig een voorstel rondsturen.

9. Speciale avonden.
Afgelopen seizoen waren er 4 ipv. 2 speciale avonden. De ledenvergadering geeft aan hier 
tevreden over te zijn. Dit wordt voortgezet voor dit seizoen.

10. Externe OSBO competitie
a. samenstelling OSBO-teams.
De OSBO-teams worden samengesteld:
1e team: Mike van Halm, Gerard Trentelman, Bernard Holtrop, Hedzer Terpstra, Piet van der 
Wal, Menno ter Braak.
2e team: Marcel Pol, Fred Wagter, Dick Metz, Leo Stortelder, Peter de Reuver, Gerard van 
Bussel.

b. kiezen wedstrijdleiders OSBO-teams.
Bernard Holtrop is teamleider van het eerste, Marcel Pol van het tweede.

c. slotavond 1e team april 2016.
Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst een slotavond georganiseerd. We hebben ons ook
dit jaar aangemeld om dit te organiseren voor het eerste team. Waarschijnlijk krijgen we dit 
ook toegezegd.

d. kiezen verslaggevers OSBO-teams (later ingebracht).
Centrale verslaggever is Gerard van Bussel. Hij zorgt ervoor dat verslagen bij de pers terecht 
komen en onderhoudt communicatie met hen.
Voor het eerste team wil Bernard Holtrop wel verslagen schrijven. Voor het tweede team wil 
Gerard van Bussel dat wel doen.
Dick Pons geeft aan dat een verslag van de slotavond ook goed zou staan in de Peperbus e.d.

11. Tweekamp Pegasus – Kijk Uit (Balkbrug).
Kijk Uit is een schaakvereniging in Balkbrug. Zij doen niet meer mee in de competitie van de 
SBO, en zouden graag wat meer afwisseling willen. Zij deden het voorstel om een tweekamp 
te houden tussen Pegasus en Kijk Uit. Er is een avond dat wij met een team naar hun toe gaan,
en een avond dat zij met een team naar ons toe komen. 
Hier bestaat animo voor, blijkt uit de ledenvergadering. 
Bernard zal afspraken maken met Kijk Uit.

12. Voorstel proef gecombineerd lidmaatschap ZZS! en Pegasus.
Menno heeft contact gehad met Karel Schoenmaker van Zwolle Zuid Schaakt. Karel deed een
voorstel om bij beide clubs de interne competitie open te stellen voor leden van beide clubs, 
zonder dat daar een financiele bijdrage tegenover staat.
Het eerste jaar zou dit als proef ingesteld kunnen worden.
Er volgt een discussie, waarbij het gaat over bedreigingen en kansen. Risico is bijv. dat 
huidige dubbelleden naar de goedkoopste club gaan om zo toch bij beide clubs te kunnen 
spelen. Ook raken we de inkomsten van huidige dubbelleden kwijt.
Ook zijn er zorgen over dat de interne competitie minder gezellig wordt als er mensen komen 
en gaan. Verder dat de ranglijst vervuild raakt wanneer tegenstanders niet aan hun minimum 
aantal partijen komen waardoor ze dalen en hun puntenwaarde afneemt. Bernard geeft aan dat
bye's hierin een oplossing kunnen zijn.



Gerard Trentelman en Bernard benadrukken dat het juist gaat om dat je meer kunt bieden aan 
de leden. Meer mensen in de vereniging geeft meer roering.
Er blijkt animo te zijn bij leden om ook bij ZZS! te gaan schaken.
Het voorstel is dat wij een uitnodiging doen aan de leden van ZZS! om bij ons te komen 
schaken zonder betaling.
Er wordt gestemd, en met 11 stemmen voor is het aangenomen om een jaar proef te draaien 
onder bepaalde voorwaarden. 
Menno zal dit verder met Karel Schoenmaker opnemen.

Gerard Trentelman brengt het idee in dat er gekeken kan worden naar een tarief voor minder 
daadkrachtigen, of een studententarief. Piet zegt dat het iets is om over na te denken, maar 
financieel is het krap.

13. Uitreiking bekers.
De bekers zijn nog niet klaar om uitgereikt te worden, dit gebeurt later.
Han Hubers heeft de beker gewonnen voor de interne competitie en ook van de 
bekercompetitie. Bernard Holtrop is topscorer in het eerste team. Herman Schreurs is 
topscorer in het tweede team.

14. Rondvraag en sluiting.
Dick Metz vraagt of er ook een kalender-overzicht toegevoegd kan worden aan de website. 
Marcel zal hiervoor zorgen.

Herman Schreurs vraagt of een dubbellid een ander tarief betaalt. Dit klopt, er is namelijk 
geen afdracht aan de OSBO voor een dubbellid. Deze afdracht is 50 Euro per jaar.

Gerard Trentelman doet het verzoek aan de leden om rond te kijken naar een andere lokatie. 
Jos Wegman vindt de post voor de zaalhuur een grote post op de begroting. Ido vindt de drank
ook duur op onze huidige lokatie.
De huidige zaal kost rond de 50 Euro per avond.
Een aantal jaar geleden hadden we een proefavond bij de Bolder in de Aalanden. Deze zaal 
was echter te klein bevonden.
Goede lokaties kunnen ingebracht worden bij het bestuur of bij Gerard.

Rond 22.00 uur sluit Piet de vergadering af.


