Ledenvergadering S.V. Pegasus
Notulen 06-09-2016
Notulist: Marcel Pol
Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz.
Aanwezig: 17 leden.
Bestuur:
Voorzitter: Piet van der Wal
Penningmeester: Michiel de Groot
Secretaris: Marcel Pol
Competitieleider: Bernard Holtrop
Bestuurslid: Menno ter Braak
1. Opening.
Om 20:10 uur opent Piet de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. Er zijn
zo'n 17 leden aanwezig, inclusief het bestuur.
2. Notulen.
De notulen worden akkoord bevonden.
Gerard Trentelman ziet dat er vragen waren gesteld over de contributie, en wil graag
dat daar in de vergadering op teruggekomen wordt.
3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
Ledenstand was tijdens de vergadering in september 2015 25, is nu 24.
Lid dat in het afgelopen seizoen er bij is gekomen: Peter Hendriks.
Leden eraf sinds vorige vergadering: Bert van Drongelen, Ido Bijl.
Het afgelopen seizoen zijn er 6 digitale klokken aangeschaft. We hadden er al 2. We
gebruiken deze in de externe competitie.
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Mike en Leo vormen dit jaar de kascommissie. Ze hebben de boekhouding
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Leo blijft in de kascommissie, Mike doet het nogmaals.
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.
We zijn verhuisd van zaal en betalen geen zaalhuur meer. Het saldo is gestegen van
437 Euro naar 946 Euro. Verder waren er nog enkele vragen waar Michiel op heeft
geantwoord.

Michiel doet een voorstel tot contributieverlaging, van 120 Euro naar 75 Euro per jaar.
De OSBO-afdracht is 51 Euro, en de 75 Euro zou voldoende moeten zijn.
Jos Wegman vraagt naar de post van Diversen, die met 1500 Euro wat hoog lijkt en of
dat niet beter in te schatten is. Michiel geeft aan dat het vooral bedoeld is als reserve,
het wordt niet allemaal uitgegeven.
Peter de Reuver vraagt wanneer dit in zou gaan. Michiel geeft aan dat het jaar van
september tot september loopt. De betaling per jaar heeft de voorkeur, per kwartaal
18,75 Euro kan ook.
Er wordt gestemd over de contributieverlaging. De meerderheid is voor en het voorstel
is aangenomen. Piet bedankt Michiel.
Piet doet het verzoek aan de leden de automatische overboekingen aan te passen. Is er
teveel betaald, dan graag met Michiel overleggen, dan kan een teveel betaald bedrag
teruggestort worden.
6. PR-activiteiten.
Deze zomer hebben we driemaal een XXL-schaken georganiseerd en daar mediaaandacht mee gekregen.
Gerard van Bussel geeft aan dat hij wel verslagen van OSBO-wedstrijden heeft
ingestuurd naar de Stentor, maar die was niet geinteresseerd.
Dick Pons geeft aan dat er ook berichtjes kunnen worden ingestuurd naar de lokale
krantjes over de start van het nieuwe seizoen. Marcel geeft aan dat dat al gebeurd is.
Peter Hendriks suggereert dat nieuwsberichten op Facebook een goed idee kan zijn.
Piet wil de mogelijkheden voor meer PR-activiteiten, budget en ideeën in de loop van
het seizoen overleggen.
Hij geeft aan, samen met enkele anderen, dat teveel leden ook een probleem kan zijn.
6a. Rondvraag
Fred Wagter brengt al een punt voor de rondvraag in, dat ook al gelijk behandeld
wordt. De 3 avonden dat we in de serre spelen wil hij niet mee laten tellen voor de
interne competitie en zou een wat informele avond kunnen zijn. Ook kunnen we
proberen zoveel mogelijk de speciale avonden hiermee te combineren.
Menno geeft aan dat er nog weinig competitie-avonden overblijven als je ook extern
en in de beker speelt. Piet geeft aan dat er 40 competitie-avonden zijn, wat hem
genoeg lijkt.
Het voorstel van Fred wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Roelof vraagt of de data al bekend zijn. Piet geeft aan van wel, dit komt op de website
te staan.
7. Interne competitie
a. benoeming wedstrijdleider interne competitie.

Bernard Holtrop stelt zich beschikbaar en wordt opnieuw gekozen als wedstrijdleider.
b. wedstrijdreglement interne competitie.
Bernard heeft een voorstel opgesteld voor wijzigingen aan de regels van de interne
competitie, en dan vooral over de berekening van de ranglijst. De software die hij nu
gebruikt is verouderd en werkt niet goed op nieuwere systemen. De software kan niet
meer bijgewerkt worden.
We willen nu gebruik maken van het standaard pakket Sevilla van de KNSB en het
Keizer-systeem gaan hanteren. Belangrijkste verschil is dat we niet meer met een
gemiddelde werken, maar dat het totaal aantal punten telt. Iedere avond telt dus; ook
bij afwezigheid, externe partij of bekerpartij.
Belangrijkste discussiepunt is de waardering van een afwezigheid. Bernard stelt 33%
van de eigenwaarde voor, de voorbeeld-ranglijst is opgesteld met 50%, en een aantal
mensen zou graag 20% gebruikt zien worden.
Mike vraagt wat verlies oplevert. Antwoord is 0%. Hij vraagt zich af of mensen dan
niet wegblijven. Bernard geeft aan dat de meeste mensen beter worden van
aanwezigheid, alleen onderaan de ranglijst kan dit spelen.
Piet bevestigt dit als hij kijkt naar de lijst.
Dick Pons geeft aan dat er toch wel grote verschillen zijn met de ranglijst van vorig
jaar en de voorbeeld/schaduwlijst. Bernard geeft aan dat in de huidige schaduwlijst
50% voor afwezigheid is gehanteerd. Hij zal een schaduwlijst opstellen met 33%.
Jos Wegman vindt de 33% ook te hoog. Dat OSBO en beker wordt gestimuleerd vindt
hij goed.
Leo stelt voor het systeem te gebruiken dat veel clubs ook gebruiken.
Fred stelt voor 100% van de eigenwaarde te geven om extern spelen te stimuleren.
Bernard en Piet vinden dit wel erg veel. Volgens Piet heeft het dan teveel invloed op de
ranglijst.
Gerard van Bussel vraagt naar de ratingverschillen op de schaduwlijst, maar Bernard
geeft aan dat het daar niet om gaat.
Leo vraagt of de OSBO-wedstrijden zijn meegenomen in de schaduwlijst. Antwoord is
ja.
Bernard stelt voor zijn opgestelde voorstel aan te nemen (met 33% bij afwezigheid).
Dit is na stemming met meerderheid aangenomen.
8. Speciale avonden.
Gewoonlijk zijn er 4 speciale avonden in een seizoen.. De ledenvergadering geeft aan
hier tevreden over te zijn. Dit wordt voortgezet voor dit seizoen.

Er is na de eerdere discussie nog wat discussie over de 3 avonden in de serre, de 4
speciale avonden, en de tweekamp met Kijk Uit.
Piet stelt voor deze avonden zoveel mogelijk te combineren. Dit wordt met
meerderheid van stemmen aangenomen.
9. Externe OSBO competitie
a. samenstelling OSBO-teams.
De OSBO-teams worden samengesteld:
1e team: Menno ter Braak, Mike van Halm, Gerard Trentelman, Piet van der Wal,
Bernard Holtrop, Hedzer Terpstra, Marcel Pol, Dick Metz.
2e team: Jos Wegman, Fred Wagter, Leo Stortelder, Gerard van Bussel, Ronald
Volmer, Peter Hendriks.
Krine Faber geeft aan liever reserve te zijn, hij wil niemand voor de voeten lopen,
mensen hebben toch gestreden voor hun plaats.
b. kiezen wedstrijdleiders OSBO-teams.
Bernard Holtrop is teamleider van het eerste.
Na wat discussie stelde Gerard van Bussel zich beschikbaar als teamleider van het
tweede. Dat is met applaus aangenomen.
10. Tweekamp Pegasus – Kijk Uit (Balkbrug).
Bernard heeft nog geen contact gehad met Kijk Uit, maar er was al wel overlegd dat
het voor herhaling vatbaar is.
Het aantal spelers is afhankelijk van het aantal opgaves.
Bernard neem contact met Kijk Uit op.
11. Voorstel proef gecombineerd lidmaatschap ZZS! en Pegasus.
Het afgelopen seizoen zijn een aantal spelers van ZZS bij ons wezen schaken. Ook zijn
er 4 spelers van ons bij ZZS wezen schaken bij ZZS.
Bernard geeft aan dat het voordeel is dat er een extra speelavond in de week is.
Gerard van Bussel en Dick Pons zijn beide geen voorstander van deze proef.
Jos vraagt hoe het zit met competitievervalsing. Bernard geeft aan dat dit wel bestaat.
Hij wil er wel op letten dat onze spelers maar eenmaal spelen tegen een ZZS-speler.
Piet stelt voor wel door te gaan met deze constructie. Dit voorstel is aangenomen met
10 stemmen, een meerderheid.
12. Uitreiking bekers.
De bekers zijn nog niet klaar om uitgereikt te worden. Ze worden deze week
weggebracht voor het graveren. (not: waarschijnlijk wordt er eerst geloot voor de
beker van het tweede team.)
13. Rondvraag en sluiting.
Gerard Trentelman:

Hij heeft gehoord dat in onze vorige zaal de Weijenbelt de toneelvereniging gratis
gebruik kan maken van de grote zaal, waar wij eerder voor betaalden. Hij stelt voor
om dit te overleggen met de Weijenbelt.
Michiel geeft aan dat in het vorige gesprek tussen hem, Piet en de voorzitter van de
Weijenbelt de opstelling aardig streng was, en dat er weinig kans is op gratis gebruik.
We kunnen wel informeren.
Roelof vraagt zich af of we wel terugwillen. Het is er wel ruimer en groter.
Piet geeft aan dat we alleen moeten overwegen terug te gaan als er toezeggingen zijn
voor de langere termijn.
Gerard stelt ook voor dat we een studententarief kunnen hanteren. Piet geeft aan dat
daar nu wel ruimte voor is.
Michiel doet het voorstel dat het gratis kan, excl. OSBO-lidmaatschap. Dit wordt in
stemming gebracht en met meerderheid van stemmen aangenomen.
Krine Faber:
Hij geeft aan dat hij in de externe competitie reserve is en vraagt wanneer hij het beste
officieel lid kan worden. Marcel geeft aan dat het pas in oktober nodig is.
Piet van der Wal:
Hij zal met ZZS overleggen over de opengestelde competitie.
Bernard Holtrop:
Er zijn veel oude klokken, deze kunnen we mogelijk verkopen.
Dick Pons geeft aan dat we eerst moeten inventariseren wat er over/oud is.
Piet: eerst inventariseren, daarna eventueel bepalen wat we weg gaan geven ter
stimulering van het schaken.
Rond 21:30 uur sluit Piet de vergadering af.

