Ledenvergadering S.V. Pegasus
Notulen 03-09-2019
Notulist: Marcel Pol
Aanwezig: 17 leden.
Afwezig met kennisgeving: Gerard Trentelman, Gé van den Bovenkamp, Jos
Wegman, Han Jurriaans, Johan Bosscher, Peter de Reuver, Jan Mulder, Rudy Mulder.
Bestuur:
Voorzitter: Piet van der Wal
Penningmeester: Fred Wagter
Secretaris: Marcel Pol
Competitieleider: Bernard Holtrop
Bestuurslid: Menno ter Braak
1. Opening door de voorzitter.
Om 20:06 uur opent Piet de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 17 leden
aanwezig, inclusief het bestuur.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 september 2018.
Krine Faber vraagt of er wat toelichting kan worden gegeven op de overdracht naar de
nieuwe penningmeester. Piet vertelt dat de communicatie naar Michiel niet direct was
en wat verlaat. Uiteindelijk hebben Piet en Michiel de overdracht wel kunnen regelen.
De overdracht van lopende zaken is compleet. Het archief is nog niet over.
Krine geeft aan blij te zijn met de uitleg.
Leo vraagt naar de overstap op een andere bank. Is deze goedkoper? Fred vertelt dat de
Regiobank goedkoper leek dan de Rabobank, maar dat bleek toch niet zo te zijn. We
zijn nu bij de ING omdat Fred daar al meerdere dingen heeft lopen en het eenvoudig
werkt.
3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
Marcel: Vorig jaar tijdens de vergadering hadden we 33 leden, deze avond zijn dat er
31. Er zijn 2 aspirant-leden.
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Mike van Halm is voor het tweede jaar lid van de kascommissie. Krine is in de loop
van het jaar informeel gevraagd zich daarbij aan te sluiten. De kascontrole over
afgelopen jaar is nog niet gedaan vanwege gezondheidsredenen. Binnenkort wordt er
een afspraak gemaakt.
Volgend jaar is Krine voor het tweede jaar lid van de kascommissie, Raymond
Nagelmaeker is nieuw lid.

5. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
Fred stel voor de contributie op 75 Euro te houden. Volgend jaar wil Fred de
contributie verlagen.
Leo vraagt naar de simultaan die op de begroting staat. Deze staat als punt 10 op de
agenda onder 70-jarig jubileum.
Krine vraag naar de notatieboekjes, waar vorig jaar een groot bedrag voor genoteerd
staat. Bernard geeft aan dat het bedrag ook van het jaar ervoor was. Voorlopig zijn er
voldoende boekjes, maar mogelijk moet er dit seizoen weer een aanschaf gedaan
worden.
6. Interne competitie.
Bernard stelt zich beschikbaar als wedstrijdleider en wordt aangenomen.
Bernard vertelt dat bij de Schaaksoos de indeling van de eerste ronde tot stand komt
door loting. Bij ons was het altijd de bovenste helft tegen de onderste helft, wat erg
voorspelbaar is qua uitslagen.
Na discussie wordt er gestemd met 8 stemmen voor en 6 tegen, waarmee het voorstel
aangenomen is.
Peter de Reuver heeft een voorstel ingebracht om de competitie te verdelen in twee
groepen. Voordeel is dat er meer gelijke tegenstanders zijn en 2 kampioenen en een
promotie. Er volgt een discussie, waarna er gestemd wordt. Met 1 stem voor is het
voorstel niet aangenomen.
Gerard Trentelman heeft een voorstel ingebracht om een nieuwe competitie in te
stellen als vervanging van de knockout bekercompetitie. Een Zwitsers systeem in 8
rondes, waarbij de zwartspeler bij remise gewonnen heeft. Voordeel is dat er
spannender partijen gespeeld worden en dat alle spelers het hele seizoen betrokken
blijven.
Er volgt een discussie, waarna er gestemd wordt. Met 0 stemmen voor is het voorstel
niet aangenomen.
7. Externe competitie.
Indeling eerste team:
 Han Hubers
 Antal van Ravensteijn
 Krine Faber
 Mike van Halm
 Bernard Holtrop
 Menno ter Braak
 Piet van der Wal
 Boen Tan

Indeling tweede team:
 Marcel Pol
 Leo Stortelder
 Jos Wegman
 Gerard van Bussel
Boen Tan geeft aan voor de externe competitie graag van huis opgehaald te worden.
Mike geeft aan dat dit in orde komt.
Teamleider van het eerste team is Antal. Voor de verslagen wordt afgesproken dat
iedere speler zijn eigen partij beschrijft en dat inlevert bij Piet. 8 partijen is teveel om
allemaal goed te volgen.
Teamleider van het tweede team is Leo Stortelder. Verslagen worden gedaan door
Marcel.
8. Samenwerking met ZSG.
De voorzitter van ZSG stelde voor om elkaars competitie open te stellen voor elkaar,
net zoals bij ons eerder met Zwolle-Zuid gebeurd is. Er volgt een discussie waarbij het
vooral gaat over de ruimte in de zaal.
Er wordt gestemd en met 9 stemmen voor en 5 tegen is het voorstel aangenomen.
Het voorstel houdt in dat we een proef aangaan met ZSG voor een jaar. Na een half
jaar en een jaar wordt er een evaluatie gedaan. Ook wordt er een plafond ingesteld
voor het aantal aanmeldingen vanuit de andere clubs, is de zaal vol (17 borden) dan
kunnen niet-leden zich niet aanmelden. Na stemming is dit plafond ingesteld op 17
borden.
9. Uitje naar Tata Steel.
Fred geeft aan dit als penningmeester niet nogmaals te willen, er zijn 10 mensen die
mee gaan en 30 mensen die mee betalen.
Na een lange discussie geeft Menno aan dat de penningmeester duidelijk was met geen
bijdrage vanuit de club. Zijn plan is om het geheel goed voor te bereiden en andere
clubs erbij te betrekken om zoveel mogelijk inschrijvingen te krijgen en zo de kosten
laag te houden voor iedere deelnemer.
10. Jubileum van 70 jaar.
Op zondag 3 november bestaat de club 70 jaar. Op dinsdag 5 november houden we een
feestavond met een simultaan met de grootmeester Sipke Ernst. Alleen eigen leden
zijn hierbij uitgenodigd en we zullen kranten uitnodigen voor wat promotie. Het doel
is om een leuke avond te hebben met een sympathieke grootmeester. Meer ideeen
vanuit de leden zijn welkom.

11. Uitreiking bekers en prijzen.
Piet vertelt dat de Bekercompetitie voortaan de Stroomberg Cup heet.
De bekers worden door Piet uitgereikt:
 Topscorer tweede team: Boen Tan
 Topscorer eerste team: Bernard Holtrop
 Winnaar Stroomberg Cup: Hedzer Terpstra
 Winnaar interne competitie: Han Hubers
Krine maakte hier foto’s van.
12. Rondvraag en sluiting.
Krine vraagt of er nagedacht wordt over vernieuwing van materiaal, nu er meer budget
is. Piet geeft aan dat er over nagedacht wordt.
Leo geeft aan met het 4-tal graag op dinsdag thuis te spelen i.p.v. woensdag. Marcel
zal dit overleggen met de competitieleiding.
Raymond geeft een compliment aan de notulist, maar geeft aan dat het voortaan korter
mag.
Om 21:48 sluit Piet de vergadering.

