Ledenvergadering S.V. Pegasus
Notulen 07-09-2021
Notulist: Marcel Pol
Aanwezig: 15 leden.
Afwezig met kennisgeving: Rudy Mulder, Gerard van Bussel, Gé van den
Bovenkamp, Dennis Willemsen.
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 20:05 uur opent Piet de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 15 leden
aanwezig, inclusief het bestuur.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 1 september 2020.
Notulen zijn akkoord bevonden.
Han vraagt of het met iedereen goed gaat. Marcel zal de ledenlijst nakijken en mensen
bellen met wie de afgelopen tijd geen contact is geweest.
3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
Vorig jaar tijdens de vergadering hadden we 30 leden, deze avond zijn dat er 26
(correctie notulist: 25). Er zijn 16 aspirant-leden waarvan 4 zich al aangemeld hebben
voor de indeling van volgende week.
Vanuit de Zwolse JOVD is er een verzoek bij de gemeenteraad ingediend voor
schaaktafels in Park de Weezenlanden.
De KNSB gaat dit najaar een definitief besluit nemen over de papieren versie van
Schaakmagazine. Veel leden geven aan een voorkeur te hebben voor de papieren
versie. Dit zal worden doorgegeven via de OSBO aan de Bondsraad.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Krine Faber en Raymond Nagelmaeker zijn dit jaar kascommissie.
Raymond geeft zijn complimenten aan de penningmeester voor de heldere stukken.
Beide leden spreken hun zorgen uit over het hoge aantal van 10 à 11 leden dat
afgelopen jaar de contributie niet betaald heeft en over het gebrek aan communicatie
vanuit het bestuur. Menno biedt namens het bestuur zijn excuses aan voor de
communicatie.
Plan gaat zijn om leden met achterstallige betaling een email te sturen en aan te
spreken. Décharge verlenen aan de penningmeester wordt met twee weken uitgesteld
totdat dit afgerond is.
Piet geeft aan dat het wel een heel bijzonder jaar is en dat we dit niet groter moeten
maken dan het is.
Leo Stortelder wordt nieuw lid van de kascommisie, Raymond is terugkerend.
6. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
Fred Wagter stelt voor dat de contributie op 75 Euro blijft. Dit lijkt stilzwijgend
aangenomen te zijn.
Peter de Reuver vraagt of bij grijs lidmaatschap ook reductie mogelijk is. Piet geeft
aan dat daar geen regeling voor bestaat. De contributie is ook redelijk laag en afdracht
aan de bond draagt ook bij aan de schaaksport in brede zin.
Hedzer vraagt over de begroting of de verhouding contributie en afdracht aan de bond
niet wat scheef is. Dit blijkt mee te vallen.
4. Bestuursverkiezing
a. Piet van der Wal is aftredend als voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar. Krine
Faber heeft zich beschikbaar gesteld en wordt gekozen tot voorzitter.
b. Marcel Pol is aftredend als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar. Er is geen
kandidaat en Marcel besluit nog één jaar secretaris te blijven en dan definitief af te
treden.
c. Menno ter Braak is aftredend als algemeen bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar.
Er is geen kandidaat en de bestuursfunctie blijft voorlopig vacant.
Menno houdt nog een korte speech en dankwoord richting Piet.
7. Locatie schaakavonden.
Het bestuur stelt voor in Lunch Café op de Vrolijkheid te schaken. Dit wordt
aangenomen. Volgend jaar komt dit punt opnieuw op de agenda.

8. Interne competitie.
a. Bernard stelt zich beschikbaar als wedstrijdleider en wordt aangenomen.
b. Voor de Bekercompetitie stelt het bestuur voor de finale van 2019/2020 in de
tweede speelweek te organiseren. De eerste speelweek zal worden geloot tussen Krine
en Piet voor de kleur.
c. Er is een voorstel gedaan voor een rapid-competitie op 3 avonden in het seizoen. Dit
voorstel wordt na kort overleg aangenomen.
9. Externe competitie.
Er wordt besloten dit jaar niet extern te spelen vanwege te weinig basisspelers (5).
10. Dagje Tata Steel toernooi.
Menno wil zijn best doen dit te organiseren. Eventueel samen met andere clubs kunnen
we er een gezamenlijk uitje van maken in een bus.
Mike geeft aan de vorige keer de schnitzel na gemist te hebben, dat zou een mooie
afsluiting van de dag zijn.
11. Rondvraag en sluiting.
Raymond mist de inzet op de jeugd, het zou een goed idee een school te adopteren
voor schaaklessen. Er wordt benoemd dat er vrijwilligers voor nodig zijn, bij voorkeur
4. Het komt voortaan als punt op de agenda om te vragen om vrijwilligers.
Herman vraagt of er dit seizoen weer een simultaan komt. Dit wordt overlegd met
Antal, of hij een goede kandidaat weet. Het gaat georganiseerd worden.
Han vraagt om een Whatsapp-groep voor de gehele club. Afgesproken wordt dat de
Whatsapp-groep van het eerste team uitgebreid wordt naar de hele club.
Krine vraagt of er een plan is om materiaal te vervangen. Afgesproken wordt dat Krine
en Leo in de materiaalcommissie zitten om het materiaal te inventariseren en een plan
op te stellen.
Om 21:57 sluit Piet de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.

