
Ledenvergadering  S.V. Pegasus
Notulen 04-09-2018
Notulist: Marcel Pol

Afwezig met kennisgeving: Gé van den Bovenkamp, Leo Stortelder, Michiel de Groot
Aanwezig: 20 leden.

Bestuur:
Voorzitter: Piet van der Wal
Penningmeester: Michiel de Groot (afwezig)
Secretaris: Marcel Pol
Competitieleider: Bernard Holtrop
Bestuurslid: Menno ter Braak

1. Opening door de voorzitter.
Om 20:04 uur opent Piet de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn zo'n 20 
leden aanwezig, inclusief het bestuur.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 5 september 2017.
De notulen van vorig jaar zijn geen opmerkingen over en worden akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
Marcel: Vorig jaar tijdens de vergadering hadden we 27 leden, deze avond zijn dat er 
33.
Er zijn geen opzeggingen geweest.
Nieuwe leden van afgelopen seizoen: Kees van Nieukerken, Raymond Nagelmaeker, 
Shahin Nadjari, Kees van Beukering, Arthur van Ittersum, Gijs Alberts.
Han Jurriaans is vanavond als aspirant-lid aanwezig.

Piet vertelt dat Michiel heeft aangegeven wel terug te willen treden als penningmeester
en vraagt of er iemand zich beschikbaar wil stellen. Fred Wagter biedt zich aan en 
wordt aangenomen als penningmeester.

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie .
Mike en Fred zitten in de kascommissie. Mike geeft aan dat hij ervanuit ging dat de 
kascontrole voor de vergadering zou gebeuren, maar Michiel is er niet.
Piet stelt voor de overdracht van penningmeesterschap en de kascontrole tegelijk 
plaats te laten vinden.



5. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
Michiel is afwezig en Piet doet verslag van de jaarrekening en begroting.
Deze zomer zijn er 10 nieuwe klokken gekocht met een goede regeling via de KNSB. 
Op materiaalvlak is er een stap voorwaarts gemaakt.
De jaarrekening ziet er op het oog goed uit.

Gerard van Bussel heeft afgelopen jaar teveel betaald en wacht nog op geld terug. Piet 
geeft aan dat dit overlegd wordt.

Raymond Nagelmaeker vraagt of het seizoen van september tot september loopt. Piet 
bevestigt dat dit zo is.

Mike vindt de kosten van de bank te hoog. Dit punt komt jaarlijks terug. Mike geeft 
ook aan dat de Regiobank stukken goedkoper is, incl. gratis boekhoudprogramma en 
incassoregeling. Fred zal er naar kijken.

Han Hubers ziet dat op de begroting bij de uitgaven 1650 Euro aan diversen staat. Dat 
is diversen plus eindsaldo? Piet geeft aan dat dit waarschijnlijk het geval is.

Dick Pons ziet een dubbele post voor schaakboekjes. Bernard zegt dat dit 
waarschijnlijk een boeking van een uitgave van het jaar ervoor is.

Piet stelt voor de contributie op 75 Euro te houden. Dit wordt aangenomen.

6. Locatie en ruimte in de zaal
Voorstel van het bestuur is om de externe competitie naar de woensdagavond te 
verplaatsen.
Dick Pons geeft aan dat er mogelijk mensen zijn die op woensdagavond niet kunnen 
en weggaan.
Peter de Reuver geeft aan dat een ledenstop ook een optie is. Herman Schreurs vindt 
dat het nog niet zover is.
Het voorstel van het bestuur wordt na stemmen aangenomen.
Mike is niet echt tegen, maar vindt dinsdag een mooie schaakavond. Antal komt het 
minder goed uit vanwege de eigen planning.

Het voorstel is om ook de serre-avonden naar de woensdag te verplaatsen.
Gerard van Bussel vraagt of deze planning al bekend is. Marcel zal daar deze week 
voor zorgen.
Fred geeft aan dat de mogelijkheid bestaat om deze woensdagavond geen officiële 
competitie te houden maar een informele avond.
Antal vindt het prettig ook zo nu en dan rust te hebben gedurende het seizoen.
Piet houdt een stemming. Met maar 3 stemmen voor is het voorstel niet aangenomen. 
De serre-avonden blijven zoals het is op dinsdag.



7. Interne competitie
Bernard stelt zich beschikbaar als wedstrijdleider en wordt aangenomen.

Voorstel van Bernard is om in de interne competitie voortaan met het OSBO-tempo te 
spelen. Dit is 1:40 minuten per partij plus 10 seconden per zet.
In de praktijk is een partij iets sneller afgelopen, maar een partij zal minder vaak door 
de klok beslist worden.
Dick Pons vraagt wat het voordeel is. Marcel geeft aan dat er nu soms partijen door de 
klok beslist worden, dat gebeurt dan minder. Bernard en Antal geven aan dat het een 
goede training is om met digitale klokken te spelen voor de OSBO-competitie. Piet 
geeft aan dat er voor de meeste spelers niets verandert.
Na stemming is dit voorstel aangenomen.

De remiseregeling van de bekercompetitie geeft wel eens aanleiding tot discussie over 
de finale. Er zijn spelers die de finale liever niet beslist zien met remise, maar bij 
remise zou er nog snelschaken moeten volgen.
Antal geeft aan dat voor een knock-out-toernooi de remiseregeling goed is.
In de verdere discussie lijkt er wel animo te zijn voor de snelschaak-optie. Piet vraagt 
hoe het snelschaken geregeld zou moeten worden. Krine zou graag twee 
snelschaakpartijen zien waarbij je met beide kleuren speelt. Bernard: Mogelijk nog een
derde partij.
Fred oppert dit ook voor de halve finale in te stellen. Krine geeft aan de 
bekercompetitie ook wel wat een geluksspelletje te vinden, dat mag zo blijven.
Er wordt voor snelschaken gestemd. Daarna volgt een discussie waarvoor nu eigenlijk 
gestemd is.
Bij een remise in de bekerfinale worden er twee 5-minutenpartijen gespeeld. Voor de 
eerste snelschaakpartij wordt er geloot om de kleur. Iedere volgende partij wordt er 
gewisseld van kleur. Is de stand na deze twee partijen gelijk, dan volgt er een derde 
partij. Eindigt die in remise, dan volgt er een vierde partij, enzovoort.

8. Externe OSBO-competitie
Bij het vormen van de teams zijn er precies twee achttallen mogelijk. Menno: volgend 
jaar moeten we evalueren hoe dat ging. Piet vindt dat we vertrouwen moeten hebben in
het goede verloop.
Gerard van Bussel geeft aan geen wedstrijdleider van het tweede team te willen zijn. 
Leo Stortelder gaat hiervoor gevraagd worden (not. Inmiddels heeft Leo toegezegd).
Raymond geeft aan als reservespeler beschikbaar te zijn voor uitwedstrijden.
Antal geeft aan graag in de KNSB-competitie voor Delft te spelen. Marcel: dat kan 
gewoon.



Samenstelling OSBO-teams:
1e team:

 Krine Faber
 Antal van Ravensteijn
 Mike van Halm
 Han Hubers
 Bernard Holtrop
 Piet van der Wal
 Marcel Pol
 Menno ter Braak

2e team
 Hedzer Terpstra
 Boen Tan
 Leo Stortelder
 Edgar Muradyan
 Fred Wagter
 Jos Wegman
 Gerard van Bussel
 Shahin Nadjari

Wedstrijdleiders OSBO-teams:
Teamleider 1e team: Antal van Ravensteijn.
Teamleider 2e team: Leo Stortelder.

Not: Het blijkt later dat we toch maar 7 spelers hebben voor het tweede team. We zijn 
in overleg om het tweede achttal terug te trekken en een viertal aan te melden.

9. Tweekamp Pegasus – Kijk Uit (Balkbrug).
Bernard vertelt dat er vorig jaar geen twee wedstrijden zijn geweest, de thuiswedstrijd 
is niet gespeeld. Krine vraagt wat de reden was. Bernard: Het is er gewoon niet van 
gekomen. Marcel: gewoonlijk is er een wedstrijd in het najaar en het voorjaar. Met een
wat druk en chaotisch najaar is de eerste wedstrijd pas in het voorjaar gespeeld.
Raymond vraagt hoeveel mensen er gewoonlijk aan meedoen. Krine: vaak 8, dat is 
afhankelijk van de tegenstanders.
Krine biedt zich aan als wedstrijdleider en wordt aangenomen.



10. Simultaan in Provinciehuis op 20 september (donderdag).
Piet is benaderd door een contact van het Provinciehuis. Er is een symposium op het 
Provinciehuis over nieuwe energie. Er is een spreker die voormalig jeugdkampioen is 
en een simultaan geeft. Er zijn 5 borden voor klanten en 5 borden voor een schaakclub.

Deelnemers van ons zijn:
 Antal van Ravensteijn
 Bernard Holtrop
 Gerard van Bussel
 Boen Tan
 Piet van der Wal

11. Uitje naar Tata Steel toernooi.
Tata Steel is een jaarlijks toernooi in Wijk aan Zee, het voormalige 
Hoogovenstoernooi. Vaak gaan er wel wat leden heen. Het bestuur vraagt de leden of 
er animo bestaat om hier een dag gezamenlijk heen te gaan. Er is de mogelijkheid om 
een bus te huren of met eigen auto’s te gaan. Op het toernooi is een amateurtoernooi 
en een toernooi voor topschakers inclusief analyses.
Er zijn 11 mensen die interesse hebben om te gaan. Piet geeft aan dat er mogelijk ook 
nog wat mensen mee willen die nu afwezig zijn.
Krine geeft aan dat de lokatie van Wijk aan Zee het leukst is.
Piet wil rond november/december echt inventariseren wie mee wil. Menno: Mogelijk 
met een intekenlijst.
Gerard van Bussel geeft aan dat een bus huren erg duur kan zijn en vindt met eigen 
auto’s reizen een beter idee. De zaterdag wordt benoemd als goede dag.

12. Uitreiking bekers en prijzen.
Piet vertelt dat het een unicum is dat alle bekers aanwezig zijn en gegraveerd zijn.

Clubkampioen: Krine Faber
Bekerwinnaar: Krine Faber
Topscorer 1e team: Krine Faber
Topscorer 2e team: Marcel Pol

Bernard voegt nog het grapje toe dat hij drie bekers wel erg inhalig vindt.



13. Rondvraag en sluiting.

Antal vraagt of het studententarief nog geldt. Marcel: Dat geldt nog. (not. 
Studententarief zonder bondslidmaatschap is 0 Euro. Studententarief inclusief 
bondslidmaatschap is 37,50 Euro).

Gerard Trentelman geeft aan wat ontevreden te zijn over de percentages die bij 
afwezigheid gelden in de interne ranglijst.
Er volgt een uitgebreide en ingewikkelde discussie.
Huidige situatie is dat bij afwezigheid 33% van de eigenwaarde telt. 
Ander discussiepunt is dat als je die week al extern hebt gespeeld en je wilt geen 
tweede (interne) partij spelen, dan ontvang je 50% van je eigenwaarde.
Discussie is of bij het eerste punt de beloning niet te laag is en bij het tweede 
discussiepunt ook niet te laag.
Belangrijk argument is hoe afwezigheid bij de interne competitie beloond wordt.
Bernard geeft aan dat het mogelijk is deze percentages te veranderen. Voor het eerste 
punt, afwezigheid, kan dat ook 40% of 50% worden. Voor het tweede punt kan het ook
66% worden.
Piet geef aan dat deze dicsussie ook al speelde bij de oude puntentelling, het is goed 
om dit te evalueren. Het is echter onmogelijk voor iedereen de ideale situatie te 
vinden. Aanwezigheid wordt in de huidige situatie beloond.
Han Hubers geeft aan dat het bij Zwolle Zuid ook een terugkerende discussie is.
Na een lange discussie wordt er gestemd.
De toegekende waarde voor een avond afwezigheid; er wordt gestemd voor 40%, dit 
wordt aangenomen.
De toegekende waarde voor “andere avond”, een avond OSBO spelen en intern 
afwezig; er wordt gestemd voor 66%, dit wordt aangenomen.

Om 22:04 sluit Piet de vergadering. Hij bedankt allen voor hun komst. Volgende week
beginnen we met de competitie.
Na de vergadering volgt nog de verloting voor de materiaalmarkt en boekenmarkt.


