Ledenvergadering S.V. Pegasus
Notulen 01-09-2020
Notulist: Marcel Pol
Aanwezig: 14 leden.
Afwezig met kennisgeving: Jos Wegman, Gé van den Bovenkamp, Herman Schreurs,
Boen Tan, Rudy Mulder, Roelof van Pijkeren, Gerard van Bussel.
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 14 leden
aanwezig, inclusief het bestuur.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 3 september 2019.
Leo vraagt om punt 6 van de vorige vergadering ook bij het huidige punt 6 in te
brengen. Wanneer we op 2 avonden schaken, zou dat ook in 2 groepen kunnen.
3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
Vorig jaar tijdens de vergadering hadden we 31 leden, deze avond zijn dat er 30. Er is
1 aspirant-lid.
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Krine Faber en Raymond Nagelmaeker zijn dit jaar kascommissie. Via email is de
kascontrole uitgevoerd. De kascommissie gaat akkoord met de financiele administratie
van het afgelopen jaar. De penningmeester wordt décharge verleend.
Raymond geeft zijn complimenten aan de penningmeester, het ziet er allemaal netjes
uit.
Omdat er vorig jaar geen kascontrole is gedaan, wordt besloten dat Krine Faber nog
een jaar lid blijft van de kascommissie en Raymond Nagelmaeker nog twee jaar.
5. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
Fred heeft 3 begrotingen opgesteld. Bij 3 verschillende zaalhuren horen ook 3
verschillende contributievoorstellen.
De verdere discussie valt samen met het volgende agendapunt.

6. COVID-19
Het bestuur heeft twee zalen als voorstel ingebracht, Stroomberg en de Weijenbelt.
Piet verteld dat er nog een derde optie is bij zalencentrum de Vrolijkheid, bij het
zwembad. Hier hoeven we geen huur te betalen, enkel consumpties, en het is een
ruimere zaal dan Stroomberg.
Menno doet een inventarisatie van de zaal. Van de aanwezigen gaan twee leden
sowieso niet schaken, ongeacht de zaal. Er zijn ook twee leden die niet bij Stroomberg
willen schaken, maar mogelijk wel in een andere zaal.
De grote zaal bij de Weijenbelt wordt als te prijzig ervaren, de contributie wordt dan te
hoog.
Han brengt als voorstel in dat het bestuur bij de Vrolijkheid kan kijken en als dat een
goede zaal gevonden wordt dat het bestuur het mandaat heeft om de keuze te maken
daar dan te gaan schaken. Piet vult het voorstel aan dat als het bestuur de zaal als niet
goed beschouwd dat het bestuur dan kan kiezen voor Stroomberg. Dit voorstel wordt
aangenomen.
De eerstvolgende dinsdag wordt er niet geschaakt, eerst moet de zaal rond zijn.
Fred stelt voor de contributie op 75 Euro te houden (ook al zou 70 Euro kunnen), dit
i.v.m. mogelijke ledenterugloop. Dit voorstel wordt aangenomen.
7. Interne competitie.
Bernard stelt zich beschikbaar als wedstrijdleider en wordt aangenomen.
Vorig jaar werd er geloot voor de eerste ronde, dit leidde er toe dat een aantal
zwakkere spelers nog lang bovenin de ranglijst bleef hangen. Er wordt voor gekozen
om terug te gaan naar het oude systeem, waarbij de bovenste helft tegen de onderste
helft ingedeeld wordt.
Voor de Stroomberg Cup staan nog twee partijen open. In een van beide halve finales
is Krine door, Gé heeft zich teruggetrokken. Besloten wordt deze twee partijen op
reguliere avonden uit te spelen.
Voorlopig starten we nog niet met een nieuwe Stroomberg Cup, maar uitsluiten dat het
dit jaar gespeeld wordt doen we nog niet.
Antal geeft aan dat een coronaprotocol ook door de gemeente goedgekeurd moet
worden. Menno gaat dit uitzoeken.
Han vraagt hoe mensen denken over mondkapjes en schaken met twee borden. Er
volgt een discussie waaruit blijkt dat er geen behoefte aan verplichting bestaat. Piet
stelt voor vanuit de vereniging te faciliteren met mondkapjes.
Een corona-verantwoordelijke is nodig om toe te zien op naleving van het
coronaprotocol. Menno wil dit wel zijn, Marcel is backup voor wanneer Menno niet
aanwezig is.

8. Externe competitie.
Er wordt besloten dit jaar niet extern te spelen.
9. Samenwerking met ZZS en ZSG.
Er wordt afgesproken dat de twee vaste spelers die via deze afspraken bij ons spelen
welkom zijn, maar dat we dit verder beperkt willen houden.
11. Uitreiking bekers en prijzen.
De bekers worden door Piet uitgereikt:
 Winnaar interne competitie: Antal van Ravensteijn
 Winnaar Stroomberg Cup: nog niet uitgespeeld
 Topscorer eerste team: Krine Faber
 Topscorer tweede team: Jos Wegman (afwezig)
Han en Menno maken hier foto’s van.
12. Rondvraag en sluiting.
Krine vraagt aan Han of er iets terecht is gekomen van zijn voorstel van online
schaken. Han geeft aan dat hij reactie heeft gekregen van Erik Gosker en dat ze
mogelijk iets gaan organiseren op lichess op maandagavond. Hier zal dan bericht van
op onze website verschijnen.
Om 22:02 sluit Piet de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.

