Ledenvergadering S.V. Pegasus
Notulen 06-09-2021
Notulist: Marcel Pol
Aanwezig: 15 leden.
Afwezig met kennisgeving: Rudy Mulder, Gé van den Bovenkamp, Jos Wegman.
Bestuur:
Voorzitter: Krine Faber
Penningmeester: Fred Wagter
Secretaris: Marcel Pol
Competitieleider: Bernard Holtrop
Bestuurslid: vacant
1. Opening door de voorzitter.
Om 20:04 uur opent Krine de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 15 leden
aanwezig, inclusief het bestuur.
Er is een moment stilte vanwege het overlijden van Mike van Halm en Jan Mulder.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 september 2021.
De notulen zijn akkoord bevonden.
3. Ingekomen stukken. Mededelingen uit het bestuur.
Vorig jaar tijdens de vergadering hadden we 25 leden, deze avond zijn dat er 35. Er is
nog een aantal aspirant-leden.
Vanuit de Zwolse JOVD is er een verzoek bij de gemeenteraad ingediend voor
schaaktafels in Park de Weezenlanden. Deze zouden binnenkort geplaatst moeten
worden.
4. Bestuursverkiezing.
a) Rooster van aftreden bestuursleden is akkoord.
b) Marcel treedt terug als secretaris en wordt herkozen.
c) Bernard treedt terug als algemeen bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Antal
van Ravensteijn en Garm van Abbema hebben zich aangemeld en worden gekozen.
Bernard wordt bedankt met een applausje.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Raymond Nagelmaeker en Leo Stortelder zijn dit jaar kascommissie.
Leo geeft zijn complimenten aan de penningmeester voor de heldere stukken en het
feit dat de contributie-achterstand van vorig jaar geheel is weggewerkt.
Hij stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen, de vergadering doet dit.
Gerard Trentelman wordt nieuw lid van de kascommisie, Leo is terugkerend.
6. Verslag penningmeester. Vaststellen contributie.
Fred verteld dat de notariskosten en materiaalkosten grote uitgaven zijn.
Leo geeft aan dat de berekening van de inkomsten van de contributie niet klopt, het
zou beter opgegeven kunnen worden.
Piet geeft aan dat de bankkosten maandelijks verschillend zijn, Fred vertelt dat het
afhankelijk van het aantal transacties is.
Fred Wagter stelt voor dat de contributie op 75 Euro blijft. Dit wordt akkoord
bevonden.
7. Aanschaf schaakmateriaal
Krine en Leo hebben het schaakmateriaal nagekeken. Momenteel is aanwezig:
22 digitale klokken, waarvan 16 bruin en 6 blauw.
18 schaakborden, waarvan 13 oud en 5 nieuw.
20 doosjes met stukken plus nog 12 doosjes vanuit de opslag.
Voorstel is om 9 á 10 schaakborden erbij te kopen. Dit wordt akkoord bevonden.
8. Voorstel nieuwe statuten
Er zijn 15 van de 35 leden aanwezig, dat betekent dat er geen stemming kan
plaatsvinden over de nieuwe statuten. Plan is om in oktober een extra
ledenvergadering te beleggen.
Leo geeft aan dat een balans voortaan verplicht is, dat is meer werk voor
penningmeester en kascommissie.
Hedzer vertelt dat de oude statuten bij de notaris zouden moeten liggen. Het bestuur
zal dit navragen.
Raymond geeft aan dat de notulen ondertekend moeten worden om zo hoofdelijke
aansprakelijkheid te ontlopen.
9. Benoeming continuïteitscommissie.
Voortaan is een continuïteitscommissie verplicht voor het geval dat het bestuur
plotseling zou wegvallen. Piet en Menno hebben zich aangemeld. Dit wordt akkoord
bevonden.
10. Locatie schaakavonden.
Het bestuur stelt voor in Lunch-Café op de Vrolijkheid te blijven schaken. Dit wordt
aangenomen.

11. Interne competitie.
De prijsuitreiking vindt plaats, Antal is clubkampioen geworden.
Voor de bekerfinale moet nog geloot worden, dit gebeurt na de vergadering.
a. Bernard stelt zich beschikbaar als competitieleider en wordt aangenomen.
Bernard geeft aan dat vanwege afzeggingen het voortaan handiger is om de indeling
pas op de website te plaatsen op dinsdagmiddag 17:00. Dit zal zorgen voor een betere
indeling.
Er volgt een discussie over een A en een B-groep. De meerderheid geeft aan het bij
een enkele groep te willen houden.
b. Voor de bekercompetitie volgt een discussie over tie-breaks. Bij remise volgen er 2
partijen met 5 minuten plus 5 seconden increment, daarna “golden goal”.
Er is geen meerderheid voor dit voorstel.
c. Vanwege coronamaatregelen verliep de rapid-competitie anders dan gepland. Dit
jaar plannen we opnieuw 3 avonden in.
12. Externe competitie.
Indeling eerste team:
1. Antal van Ravensteijn
2. Piet van der Wal
3. Boen Tan
4. Bernard Holtrop
5. Menno ter Braak
6. Marcel Pol
7. Martijn Kleissen
8. Dasjou Kerseboom
Indeling tweede team:
1. Jonathan Douma
2. Garm van Abbema
3. Leo Stortelder
4. Kevin Holtkamp (aspirant-lid)
5. Guido Voskuijl
6. Stijn van Vliet (aspirant-lid)
7. Sjoerd Braaksma
Piet en Leo zijn teamleiders dit jaar. Garm gaat gevraagd worden voor verslagen van het
tweede team.

13. Vrijwilligers voor schaaklessen op school voor de jeugd.
Dit jaar is er geen animo. Informeel gaan we leden polsen.
14. Dagje Tata Steel toernooi.
Menno gaat kijken wat er mogelijk is. Mogelijk ook met een hapje eten als afsluiting.
15. Rondvraag en sluiting.
Han vraagt of vrij spelen bij de andere clubs nog bestaat. Marcel geeft aan van wel.
Antal vraagt of er na de vergadering nog iemand wil schaken.
Menno geeft aan dat het bestuur zou mogen nadenken over het onderwerp ereleden.
Marcel vraagt aan Bernard hoe de indeling van de eerste ronde gaat verlopen. Bernard
vertelt dat de eerste helft tegen de tweede helft wordt ingedeeld.
Marcel vraagt of er animo is voor zomerschaak. Dat blijkt er te zijn. Op termijn komt
hier een invulling voor.
Om 22:13 sluit Krine de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.

