
Ledenvergadering  S.V. Pegasus
Notulen 05-09-2017
Notulist: Marcel Pol

Afwezig met kennisgeving: Gerard Trentelman, Mike van Halm, Dick Pons, Jos 
Wegman, Gerard van Bussel, Han Hubers.
Aanwezig: 18 leden.

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

1. Opening door de voorzitter.
Om 20:03 uur opent Piet de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn zo'n 18 
leden aanwezig, inclusief het bestuur.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 6 september 2016.
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 24 leden, deze avond zijn dat er 
28.
Peter Hendriks heeft opgezegd.
Nieuwe leden van afgelopen seizoen: Krine Faber, Antal van Ravensteijn, Gé van den 
Bovenkamp, Boen Tan, Han Hubers.
Shaun Creed heeft besloten geen lid te worden. Van Bas Prins is nog niet bekend of hij
lid wil worden.

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie .
Leo Stortelder heeft de kascontrole gedaan. Mike van Halm is ook lid van de 
kascommissie maar was afwezig. Leo heeft de kas akkoord bevonden en verzoekt de 
ledenvergadering decharge te verlenen.
Leo is aftredend. Mike is volgend jaar terugkerend. Fred Wagter is volgend jaar nieuw 
lid van de kascommissie.

5. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
Michiel: We betalen geen zaalhuur meer en hebben nu een kleine buffer opgebouwd. 
Voorstel voor de contributie is dat deze 75 Euro blijft. Deze bestaat uit 50 Euro 
OSBO-afdracht en er blijft 25 Euro over voor de club.
Michiel geeft aan dat er verder geen bijzonderheden zijn.



Antal vraagt wat het studententarief is. Michiel geeft aan dat dit tarief heel schappelijk 
is en in het kader is van verjonging van de club. Vorig jaar was besloten dit op 0 te 
houden, excl. OSBO-lidmaatschap. Antal is echter bondslid. Voorstel is dat de helft 
van de contributie geldt, 37,50 Euro. De ledenvergadering gaat akkoord.

Gé vraagt hoe het zit met dubbellidmaatschap. Michiel geeft aan dat alleen de 
contributie voor de club betaald moet worden, zonder de bondsafdracht.

Boen vraagt naar het bankrekeningnummer om de contributie over te maken. Michiel 
geeft deze door.

Peter vraagt of er nog wanbetalers zijn. Michiel geeft aan dat het afgelopen seizoen 
goed is gegaan, met complimenten aan de leden. Het gaat heel prettig.

6. Interne competitie
a. benoeming wedstrijdleider interne competitie.
Bernard heeft er wel zin in en is dit jaar opnieuw competitieleider.

b. wedstrijdreglement interne competitie.
Vorig jaar ging de nieuwe puntentelling in.
Piet: Het valt positief uit voor mensen die veel spelen, ze staan hoog in de ranglijst. 
Dat is ook wat we willen.
Bernard vult aan: Mensen die veel OSBO spelen of lang in de beker blijven staan ook 
hoog.
Leo: Er is niks mis met de huidige puntentelling.
Herman vraag of bij afwezigheid 33% van de eigenwaarde telt. 
Bernard antwoord: klopt. Bij OSBO en beker is dat 66% van de eigenwaarde.
Krine: Plaats in de ranglijst correspondeert goed met de speelsterkte.
Piet: We houden de puntentelling zoals die is.

7. Externe OSBO-competitie
a. beleid ten aanzien van indeling teams.
Marcel: Afgelopen voorjaar was er discussie hoe strikt of vrij de teamleiders moeten 
omgaan met de opstelling van hun team.
Leo: Er moeten eerst teamleiders zijn voordat ze kunnen indelen.
Menno: Soms moet je tactisch indelen. In de loop van het seizoen moet de teamleider 
vrij kunnen opstellen.
Gé: Binnen een team schuiven snap ik, maar ook tussen de teams? Er zit een grens 
aan. Het tweede team wil ook een sterk team opstellen.
Leo: De twee teamleiders moeten goed afstemmen.
Krine: mensen hebben zich ook in een team gevochten. Invallen als reserve kan ook 
goed zijn.
Piet: We houden aan dat je je in principe kwalificeert voor een team en we houden de 
volgorde van de ranglijst aan. In de loop van het seizoen kunnen we dat verder 
afstemmen. Nieuwe leden kunnen het eerste jaar alleen als reserve spelen.
Gé vraagt wat er dan verandert. Piet geeft aan, niet veel.



Leo vraagt of de teamleiders nu de vrijheid krijgen om zelf in te delen?
Piet en Menno; als dat het voorstel is, dat niet.
Piet geeft aan dat discussie over dit onderwerp goed is, en dat het goed is om terug te 
horen hoe de mensen over dit onderwerp denken.

b. samenstelling OSBO-teams.
1e team:

 Bernard Holtrop
 Krine Faber
 Gerard Trentelman
 Antal van Ravensteijn
 Boen Tan
 Mike van Halm
 Leo Stortelder
 Menno ter Braak

2e team
 Piet van der Wal
 Marcel Pol
 Herman Schreurs
 Hedzer Terpstra
 Fred Wagter
 Dick Metz

c. kiezen wedstrijdleiders OSBO-teams.
Teamleider 1e team: Antal van Ravensteijn.
Teamleider 2e team: Piet van der Wal.

Dick Metz vraagt of er al iets bekend is over de competitieindeling. Bernard heeft een 
conceptindeling bij zich.

8. Tweekamp Pegasus – Kijk Uit (Balkbrug).
Hedzer geeft aan dat als er genoeg deelnemers zijn dat het dan goed is, dan moeten we 
het voortzetten.
Bernard: De uitwedstrijd is gewoonlijk op maandagavond.
Piet vraagt aan Bernard of hij het opnieuw wil organiseren. Bernard geeft aan dat 
iemand anders het wel mag doen, maar geeft daarna aan het toch wel te doen.

9. Uitreiking bekers en prijzen.
De bekers moeten nog gegraveerd worden, maar Piet reikt ze wel uit.
Clubkampioen: Bernard Holtrop
Topscorer 1e team: Krine Faber
Topscorer 2e team: Leo Stortelder
Bekerwinnaar: Krine Faber.



10. Rondvraag en sluiting.

Boen geeft aan graag een adreslijst van de leden te ontvangen. Marcel zal deze 
rondsturen.

Bernard: Er is een nieuw FIDE-reglement. Er zijn 2 regels belangrijk:
1. Remise geldt na 5x dezelfde stelling. Eerder was dit 3x.
2. Doen van een zet, waaronder rokeren, promoveren en slaan, mag maar met 1 

hand. Wordt deze gedaan met 2 handen dan is het een onreglementaire zet.
Eerste keer levert een tijdstraf van 2 minuten op, de tweede keer verlies van de 
partij.
Het is niet belangrijk voor interne partijen, wel voor extern. Bernard geeft aan 
intern de klok niet terug te zetten, maar het mag wel benoemd worden.
Krine geeft aan dat er meer regels zijn die niet erg bekend zijn, zoals eerst een 
zet uitvoeren, daarna mag je pas noteren.

Krine geeft aan dat het speeltempo intern en extern verschillend is. Bernard zegt dat 
als we het OSBO-tempo ook intern willen toepassen, dat er dan meer klokken nodig 
zijn, maar de kast is al vol. Leo schat dat er zo’n 20 klokken in totaal nodig zijn.
Piet: als beide spelers dat overeenkomen, dan zouden ze wel het nieuwe tempo kunnen
spelen. Bernard zegt dat we dat inderdaad kunnen doen.
Piet wil op termijn het aantal klokken uitbreiden.
Er komt de vraag wat er gebeurt als beide spelers een verschillende voorkeur hebben. 
Michiel: dan geldt het oude tempo.
Piet vraagt nog wie voorkeur voor het nieuwe tempo heeft, en er blijkt wel animo voor
te zijn.
Ter referentie, het OSBO-tempo is 1:40 minuten, plus 10 seconden per zet.

Antal: Als je tweemaal in de week extern speelt, hoe telt dat mee voor de interne 
competitie?
Bernard: Per week wordt 1 partij verrekend.

Om 20:55 sluit Piet de vergadering. Hij bedankt allen voor hun komst. Volgende week
beginnen we met de competitie.


