
De Kleine Rokade 
Datum 31 augustus 2016 

 

39e jaargang nummer 4 

 

Clubavond    maandag        aanvang 20:00 uur 

Locatie      De Dorpstaveerne  Dorpsstraat 350          075-6871213 

 

Voorzitter R. Spier Aletta Jacobsstraat 127      075-6874028 

Secretaris J. Kat Dorpsstraat 327          075-6871974 

Penningmeester J. Beekman Hallerweg 60, Wijdewormer   0299-425250     

  Regio Bank IBAN Rekeningnummer:NL83 RBRB 0919 7821 24 

 

Bestuursleden G.J. Teer Heiligeweg 40a, Krommenie  075-6218618 

  J. van Weelden Hogeweg 30, Uitgeest      0251-320080 

 

Wedstrijdleider K. Lute Benedictijnenstraat 34       075-7714669 

 

Redactieadres M. Sücker Communicatieweg Oost 5    075-6874476 

  e-mail via: a.lansbergen@wxs.nl 

Bezorging C. Boekhout Pastoor Botstraat 8        075-6871906 

 

Jeugdafdeling 

 

Clubavond maandag van 18:45 tot en met 19:45 uur 

Locatie Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386          075-6873111 

Coördinator Aad Lansbergen Veenpolderdijk 17a        075-6871474 

Wedstrijdleider Melle Gelok Dorpsstraat 160          075-6871850 

Jeugdtrainers Remmert Brinkman Dorpsstraat 116          075-6871249 

  Casper Coco Oberonlaan 41, Krommenie   075-6874774 

  Aad Lansbergen Veenpolderdijk 17a        075-6871474 

 

Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 

 

mailto:a.lansbergen@wxs.nl
http://www.schaakclubassendelft.nl/
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                                J A A R V E R G A D E R I N G 

 

Uitnodiging voor alle leden van Schaakvereniging “Assendelft”  

tot het bijwonen van de Jaarvergadering,te houden op maandag 5 september 2016 

aanvang 20.15 uur in “De Dorpstaveerne”. 

 

AGENDA: 

 

1. Opening. 

 

2. Notulen vorige vergadering op 7 september 2015 (zie clubblad). 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

4. Jaarverslagen: 

a) Jaarverslag  Secretaris (zie clubblad). 

b) Jaarverslag  Jeugdafdeling  (zie clubblad). 

 

5. Financiële overzichten: 

a) Jaarverslag Penningmeester (zie clubblad). 

b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad). 

c) Contributiebeleid. 

 

6. Verslag Kascommissie. 

 

7. Beleid Bestuur. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend: Jan Beekman en Roel Spier. 

Deze zijn beide herkiesbaar. 

 

9. Verkiezing Kascommissie. 

 

10.  Uitreiking prijzen van seizoen 2015-2016. 

 

11.  Bespreking van Kompetitie 2016-2017. 
 

12.  Clubblad. 
 

13. Rondvraag. 
 

14. Sluiting. 
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NOTULEN JAARVERGADERING OP 7 SEPTEMBER 2015. 

 
1. Opening 

Voorzitter Roel Spier slaat met de hamer op tafel om de aanwezigen stil te krijgen en opent 

daarmee de vergadering voor 21 belangstellende leden. 

 

2. Notulen vorige vergadering. 

Geen opmerkingen uit de vergadering en met dank aan de secretaris aanvaard. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

-Afberichten zijn ontvangen van: Peter van Straten, Ries van Raaphorst (is geblesseerd), Ab 

Grin, Hans Kuijper, Jan Teer en Don Spier. 

 

-Veel nieuws van de KNSB, o.a. de Nieuwsbrief van augustus en informatie over trainer-

cursussen, schaaktraining, Themadag in Arnhem en een Enquête om te zien of we een vitale 

schaakvereniging zijn. Ook bij veel schaakverenigingen loopt het ledental terug. 

 

-Peter van Straten heeft een link naar een interessante Schaak-site gevonden, deze wordt 

door Aad Lansbergen op onze site gezet voor belangstellenden. 

 

-Verder vele uitnodigingen voor allerlei schaaktournooien, er blijkt een Kenniscafe te zijn en 

er wordt een Zaans Ondernemingsfonds opgericht voor sponsoring van clubs. 

 

-Goed nieuws is dat Kees Lute wedstrijdleider wordt van onze club als opvolger van Roel 

Spier, die door z’n drukke werkkring gebrek aan tijd heeft. Roel maakt ook bekend voorlopig 

wel als voorzitter aan te blijven, beide krijgen een hartelijk applaus!  

 

4. Jaarverslagen Senioren en Jeugd. 

Geen op- of aanmerkingen uit de vergadering met dank van de voorzitter aan de schrijvers. 

Aad merkt nog op dat Stella Honkoop Nederlands kampioen bij de pupillen geworden is en 

opgezegd heeft als lid, ze is te sterk voor onze jeugdafdeling. 

Tevens vraagt Aad hulp voor de benadering van scholen, de leerlingen moeten enthousiast 

gemaakt worden voor het schaken. Volgens Remmert Brinkman moet je tegenwoordig actief 

actie voeren om jeugdleden te werven, er wordt dan ook een plan van aanpak gemaakt. 

Ab Visser vraagt zich af of de jeugd wel nuttig is voor de senioren, Jan Beekman zegt van wel 

en somt uit de historie een aantal jeugdleden op die senior werden. De Jeugd is vroeger of 

later de basis voor de seniorenaanwas, Gerrit-Jan Teer beaamt deze stelling. 

Bart Hoffman vraagt of samenwerking met Krommenie een positief effect kan hebben, Roel 

Spier antwoordt dat dat overwogen is, maar wegens praktische problemen (afstand tot speel 

locatie) afgewezen is. 

Fons Rijkhoff geeft aan dat de computer voor de jeugd steeds belangrijker wordt, ook om 

mee te schaken, kunnen we daarom de jeugd niet aantrekken via Facebook. Dat lijkt een 

goede suggestie, maar iemand moet dan de Facebook-pagina bijhouden. 

 

5. Financiële overzichten. 

Onze penningmeester geeft een toelichting op de overzichten:  

De uitgaven blijven stijgen door hogere KNSB-contributie, hogere Bankkosten (we gaan over 

naar de Regiobank) en hogere zaalhuur voor A3. 
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Voor wat betreft de zaalhuur is Jan in onderhandeling met A3, zolang het aantal jeugdleden 

beperkt blijft, wordt voorlopig een kleinere ( goedkopere) zaal gebruikt. 

Aad Lansbergen zal opgegeven jeugdleden voor de Bond beperkt houden. 

Tevens zal Aad SVA vragen een nota te sturen voor de drukkosten van het clubblad. 

Het Bestuursvoorstel om de contributie te verhogen naar 90 euro per lid en 45 euro per 

jeugdlid, wordt door de vergadering aangenomen. 

 

Ab Visser vraagt of er nieuwe borden en stukken aangeschaft kunnen worden, gezien het feit 

dat er een flink bedrag gereserveerd is op de balans. De penningmeester antwoordt dat we 

dat geld niet hebben liggen, maar dat er wat ruimte is in de reserve. Afgesproken wordt dat 

Ab een voorstel doet en een demonstratie set meeneemt. Zijn suggestie om een bijdrage van 

het Schipholfonds te vragen, wordt met geldige argumenten door Jan afgewezen. 

De oude houten klokken zijn ondertussen rijp voor het museum en beschikbaar voor 

belangstellende leden. 

 

6. Verslag Kascommissie. 

Kees Boekhout meldt dat hij samen met Peter van Straten de financiën heeft gecontroleerd 

en afgezien van enkele kleine foutjes, alles in orde gevonden heeft. 

 

7. Beleid Bestuur. 

Zorgen voor het Bestuur zijn de toekomst van het clubblad en de teruglopende Jeugd. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Gert-Jan Teer, Jan van Weelden en Jan Kat worden onder applaus herkozen. 

 

9. Verkiezing Kascommissie. 

De nieuwe Kascommissie bestaat uit Peter van Straten en Remmert Brinkman, als reserve 

meldt Bart Hoffman zich spontaan aan. 

 

10. Uitreiking prijzen van seizoen 2014-2015. 

Clubkampioen Kees Lute krijgt onder welverdiend applaus de bloemen en de plaquette, die 

hij driemaal won en mag houden. 

Kampioen van de tweede groep werd Roel Spier en ook die krijgt bloemen en een plaquette, 

waarbij Gert-Jan Teer opmerkt dat de familie Spier wel erg dominant aanwezig was in de 

tweede groep. 

De APK-prijs is voor Don Spier (niet aanwezig) en de laatste bossen bloemen gaan naar Kees 

Boekhout voor de bezorging van de clubbladen en naar Annie van Koppie voor de 

uitstekende verzorging in ons clublokaal. 

 

11. Bespreking Kompetitie 2015-2016. 

In de externe kompetitie gaan we spelen met een achttal in de tweede klas en waarschijnlijk 

met twee viertallen in de vierde klas, er wordt gepolst of er voldoende spelers zijn. 

Omdat de vele bondswedstrijden de interne kompetitie ernstig verstoren, stelt 

ondergetekende voor om ook in het tweede deel in beide groepen volgens het 

Keizersysteem te blijven spelen. Dit is het meest flexibel, zodat bijna iedereen kan spelen en 

de er komt tenslotte toch een clubkampioen bovendrijven. 

De APK wordt wegens groot succes onder leiding van Ab Visser geprolongeerd, evenals de 

twee Rapid avonden, eventueel met gastspelers uit Krommenie. 
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12. Wijziging in het Huishoudelijk Reglement. 

De KNSB heeft de regel ingesteld dat degene die op 1 oktober als lid ingeschreven staat, een 

volledig jaar Bondscontributie verschuldigd is.  

Onze penningmeester stelt voor om in het Huishoudelijk Reglement op te nemen dat uiterlijk 

14 dagen voor 1 oktober het lidmaatschap opgezegd moet worden, anders dient voor een 

heel jaar de Bondscontributie betaald worden ( ca 40% van de contributie). 

Dit voorstel wordt door de vergadering aanvaardt. 

 

13. Clubblad. 

De omslagen van het clubblad beginnen op te raken en dat betekent dat de adverteerders 

overgehaald moeten worden om hun advertenties te verlengen. De opbrengsten van de 

advertenties bedragen ongeveer 800 euro in 3 tot 4 jaar, dwz ca 10 euro/lid/jaar. 

Clubbladen op papier zijn bewerkelijk, daarom stappen veel verenigingen over op digitale 

berichtgeving. Volgens Remmert Brinkman kan je ook dan advertenties werven. 

Afgesproken wordt dat Jan Beekman een enquête gaat rondsturen over de toekomst van het 

Clubblad en over de eventuele aanschaf van nieuwe borden en stukken. 

 

14. Rondvraag. 

Fons Rijkhoff vraagt of we iedereen op moeten geven voor de Bond. 

Inclusief het Bestuur en de competitiespelers is bijna iedereen Bondslid (24 seniorleden). 

 

15. Sluiting. 

Om 22.30 kan voorzitter Roel de geanimeerde vergadering sluiten en gaan we eindelijk aan 

de simultaan beginnen. 

 

 

September 2015, Secretaris Jan Kat  

 

 

                       62
e
 JAARVERSLAG  VAN  SEIZOEN  2015 – 2016. 

 Het afgelopen seizoen was onze Schaakclub “Assendelft” volop in beweging! 

-We kregen in de persoon van Kees Lute een nieuwe wedstrijdleider en de conclusie na dit 

ene seizoen is dat Kees deze taak perfect heeft overgenomen van Roel Spier. 

-We kregen nieuwe borden en stukken dankzij een initiatief van Ab Visser, die (achteraf 

terecht) vond dat we dat oude zootje weleens mochten vernieuwen. Het was een rib uit het lijf 

van de penningmeester, maar gelukkig haalde Daan Noe zijn zaag en hamer uit de schuur en 

maakte binnen de kortste keren  een splinternieuwe materiaalkast voor de iets grotere borden. 

-We kregen dit seizoen nog slechts drie papieren clubbladen, maar Roel Spier zorgde voor 

tussentijdse informatie door digitaal verslagen en tussenstanden rond te sturen. Een mooi 

wedstrijdverslag dat indruk maakte was van Bart Hoffman, die heel beeldend de emoties en 

zorgen tijdens een schaakwedstrijd beschreef, of je erbij zat! 

-Als klap op de vuurpijl  kregen we ook nog een  jonge  nieuwe  clubkampioen: Melle Gelok 

wist in de laatste fase van de Keizercompetitie (was ook nieuw) het hoofd koel te houden en 

Kees Lute nipt voor te blijven. 

 Met bovenstaande vernieuwingen is het belangrijkste van het afgelopen seizoen wel verteld, 

voor de statistiek volgen nog de eindstanden van de interne en externe kompetities en het 

ledenbestand. Dit laatste werd opgefrist door twee nieuwe leden, namelijk Jeroen Kramer en 

Klaas van ’t Veer, beide tot nu toe onbekende schakers uit de Assendelftse bevolking. Ze zijn 

goed van start gegaan, Jeroen als een raket, eindigde hoog in de tweede groep en Klaas (wat 

ouder) startte wat rustiger, maar klom toch naar de tiende plaats. 
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 Onze hele oude leden Piet Bijl, Frans Bersee en Jan Teer kwamen nog regelmatig hun 

partijtje spelen en een beetje bijpraten. Helaas moest Ries van Raaphorst verstek laten gaan 

door een ernstige aandoening, hij zou geopereerd worden. Ons tijdelijk lid Derk Mulder heeft 

zijn werk bij de NoordZuid-lijn erop zitten en heeft ondertussen afscheid genomen van onze 

club. 

 De Jeugdafdeling  heeft moeite om het ledental op peil te houden, vooral oudere  jeugdleden 

stoppen, zoals Mace Neeft. Wouter de Jonge heeft daardoor te weinig tegenstand en speelt 

mee bij de senioren en dat doet hij goed, gezien zijn elfde plaats. Dankzij schaaklessen van 

Jan de Boer en Melle Gelok op de basisschool zijn er weer enkele jonge leden bijgekomen. 

Dorpshuis A3 lijkt met een aantal enthousiaste vrijwilligers een goede doorstart te maken en 

onze penningmeester heeft acceptabele afspraken gemaakt over de zaalhuur voor de jeugd. 

 De interne kompetitie is de basis van onze vereniging en dankzij een goede opkomst van de 

leden worden elke maandag de nodige spannende partijen gespeeld, die resulteren in een 

eindstand die toch altijd wat voorspelbaar is. De meeste schakers van onze club zijn geen 

studiehoofden die met alle geweld beter willen worden en daarom blijven de ratings ongeveer 

constant. Er is een uitzondering en dat is Ab Visser, wiens prestatiecurve nogal fluctueert. 

Misschien vergeet hij soms zijn Max Euwe-peppillen in te nemen, wel is duidelijk dat Ab 

uitstekend zorgt voor de voortgang en de prijzen van de APK-kompetitie!   

 In het eerste deel van de kompetitie was Melchior Bood  in topvorm, hij versloeg onder 

andere clubkampioen Kees Lute en stond op 4 januari bovenaan in de ranglijst. Vanaf 25 

januari gingen we in twee groepen verder met naast de gevestigde orde, Casper Coco, Rene 

Spruit en Gert Jan Teer bij de twaalf uitverkorenen. Voor het eerst in jaren werd geen 

twaalfkamp gespeeld in de eerste groep, maar volgens het Keizersysteem  om  verstoring door 

de vele Bondswedstrijden te beperken. Zoals reeds vermeld werd Melle Gelok verrassend de  

nieuwe clubkampioen door geen partij te verliezen, terwijl Kees Lute en Peter van Straten 

beide  door Remmert Brinkman verslagen werden. 

 

Eindstanden interne kompetitie. 
1. M. Gelok                     512,5    (Clubkampioen)   7. R. Spier                       328,5 

2. K. Lute                         483,5            8. A. Lansbergen           311,5 

3. P. van Straten            448             9. C. Coco                       256 

4. R. Brinkman               415,5            10. M. Bood                   239,5 

5. R. Nieuwenhuizen    411              11. R. Spruit                   211,5 

6. J. Kat                           330,5             12. G.J. Teer                   188,5 

 

De kompetitie in de tweede groep werd weer besloten met een vierkamp om de kampioen aan 

te wijzen. Hans Kuijper, Jeroen Kramer, Jan van Weelden en Ruud Douwes plaatsten zich, de 

laatste stelde zijn plaats beschikbaar aan Jan de Boer. Hans Kuijper  was uitstekend  in vorm 

en had in de laatste ronde voldoende aan remise om kampioen te worden. 

 
1. J. Kuijper                 2,5       (Kampioen)   12. J. Bulder                  301 

2. J. van Weelden      1,5          13. J. Beekman             291 

3. J. Kramer                1           14. C. Boekhout           288 

4. J. de Boer               1           15. B. Hoffman             280  

5. R. Douwes             526,5         16. P. Bijl                       270,5                            

6. A. Visser                 481,5         17. D. Noë                    262,5                             

7. F. Rijkhoff              430,5         18. J. Teer                 231 

8. D. Spier                  378          19. F. Bersee           172 

9. D. Mulder              323          20. A. Grin                  170 

10. K. van ’t Veer        321          21. R. van Raaphorst    80,5 

11. W. de Jonge          317,5 
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 In de Bondskompetitie moest het eerste achttal  opnieuw ervaren dat de tweede klasse B van de  

NHSB een stuk sterker is dan de derde klasse. Met vijf nederlagen en twee zwaar bevochten zeges 

eindigde ons team met vier punten  op een gedeelde  een na onderste plaats en dat betekende  

degradatie naar de derde klas omdat we minder bordpunten hadden dan HWP-5. Castricum-2 werd 

afgetekend kampioen, Kennemer Combinatie-5J met de broertjes en het zusje Honkoop legde heel 

knap beslag op de tweede plaats. 

In de vierde klas wordt met viertallen gespeeld en ons eerste team, bestaande uit A. Visser, J. de 

Boer (teamleider), C. Coco en H. Kuijper werd na spannende strijd met De Waagtoren-v1 kampioen in 

klasse 4E. 

Het tweede team met F. Rijkhoff (teamleider), J. Bulder, J. van Weelden en B. Hoffman kon niet op 

tegen kampioen  ZSC-Saende, maar behaalde toch een knappe derde plaats in klasse 4G. 

Alle eindstanden zijn makkelijk terug te vinden op www.nhsb.nl  onder “Competitie”. 

 

 Voor de Kerst werd weer de feestelijke APK-finale gehouden met Rapidschaak en vlotbruggen, de 

nieuwe APK-kampioen is geworden Gert-Jan Teer . 

 

 Ter afwisseling werden twee Rapid-avonden gehouden waarbij ook weer een aantal spelers uit 

Krommenie aanwezig waren. 

 

 In twee Bestuursvergaderingen werd richting gegeven aan de club, daarbij geholpen door de hoge 

response op een aantal enquêtevragen, gesteld door Jan Beekman over: 

- Jeugdondersteuning :  zeer weinig belangstelling onder de leden. 

- Actief op Facebook    : slechts enkele leden. 

- Papieren clubblad      : de grote meerderheid is voor digitale clubbladen. 

- Klokken voor leden    : akkoord dat oude klokken voor 5 euro naar de leden gaan.  

 

 Het Huishoudelijk Reglement is aangepast met de regel  dat uiterlijk begin september het 

lidmaatschap opgezegd dient te worden om een naheffing van Bondscontributie te voorkomen. 

 

 Ter afsluiting van het schaakseizoen werd op 2 mei weer een ludieke avond georganiseerd door 

Gert-Jan Teer en Jan Beekman, met een beetje schaken en vooral een slimme quiz die niet eenvoudig 

bleek op te lossen. Omdat twee teams gelijk eindigden, moest een barrage tussen Ruud 

Nieuwenhuizen en Melchior Bood de beslissing brengen. Ze speelden een zeer spannend 

snelschaakpartijtje waarin Melchior zich niet van de wijs liet brengen en knap de specialist versloeg. 

Moraal van dit verhaal: De jeugd heeft de toekomst! 

 

 

Augustus 2016,  secretaris  Jan Kat  

http://www.nhsb.nl/
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Begeleidend schrijven financieel verslag Boekjaar 2015-2016 
 
In navolging van vorig boekjaar is dit overzicht opgemaakt per 1 augustus. 
  
Seizoen 2015-2016 
 
Het afgelopen seizoen kenmerkt zich door relatief hoge contributie inkomsten, zowel nieuwe 
leden als het langer blijven van Derk. Daarnaast is ons kosten patroon met uitzondering van 
de bondsafdracht redelijk constant gebleven. Het negatieve exploitatie resultaat wordt 
veroorzaakt door de aanschaf van het nieuwe schaakmateriaal. Aangezien dit echter 
geactiveerd gaat worden, kunnen we tevreden constateren dat we een goed jaar hebben 
gedraaid. 
Daar waar we bij de senioren tevreden zijn over het aantal leden, kunnen we dat helaas niet 
zijn over het ledental bij de jeugdafdeling. Na een slecht begin van het seizoen is er een 
lichte verbetering opgetreden gedurende het seizoen. Door heel strikt op de kosten te letten 
heeft de jeugdafdeling het jaar weten af te sluiten met een beperkt verlies. Bij de jeugd is nog 
een redelijk te vorderen contributie post, hetgeen wordt veroorzaakt door het laat versturen 
van de nota’s, wat weer mede veroorzaakt is door de overgang naar de RegioBank. 
Verwachting is dat deze openstaande bedragen begin komend seizoen worden voldaan. Wij 
hebben afspraken gemaakt, waardoor we het kostenpeil van Zaalhuur A3 min of meer 
hebben kunnen handhaven op het “Welsaen tijdperk”. 
Overall moeten we helaas wel constateren dat de kostenstijgingen bij de NHSB/KNSB al 
jaren ruim boven het inflatie niveau uitkomen, hetgeen primair wordt veroorzaakt door het 
teruglopende ledental bij de KNSB/NHSB. 
Alle schaakmaterialen zijn hergewaardeerd tegen de geldende prijzen op het moment van 
aanschaf van het nieuwe schaakmateriaal. Met name bij de schaakklokken is dit duidelijk 
zichtbaar. 
 
Seizoen 2016-2017 
 
Bij de senioren nemen we komend seizoen (tijdelijk) afscheid van een tweetal leden (Ries en 
Derk). In de kosten zijn geen significante kostenstijgingen te verwachten. Aan de 
opbrengsten kant hebben we geen vrijval meer vanuit het clubblad.  
Voor de jeugdafdeling geldt dat bij een ledental van 8, een klein negatief exploitatie resultaat 
is voorzien. Bij een kleine ledengroei zal dit echter ook naar 0 kunnen gaan. Ook bij de jeugd 
is geen verandering in de kosten voorzien.  
 
Na de investering vorig seizoen in schaakmateriaal is geen significante investering voorzien. 
Vanwege de kampioenschappen van 2013 en 2015 hebben we een tweetal klokken mogen 
toevoegen aan ons bestand. Hierdoor hebben bij een speelavond met externe deelnemers 
afdoende materiaal. 
 
Contributie 2016-2017 
 
In het bestuur is besloten om een verhoging voor het seizoen 2016-2017 voor te stellen van 
€ 3,00. Hiermee kan de senioren afdeling rond break-even draaien en de jeugdafdeling, bij 
een licht stijgend ledental, wellicht ook.  
 
Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt vast te stellen: 

- Senioren contributie € 93,00 
- Junioren contributie  € 55,80 (jeugd en studenten, spelend bij senioren – 60%)  
- Jeugd contributie    € 46,50 (leden, spelend bij de jeugdafdeling – 50%) 

 
De opzegtermijn van de NHSB voor de bondscontributie is voor komend jaar wederom 
bepaald op 1 oktober. Dit betekent dat bij opzegging NA 1 september ten minimale de 
bondscontributie (in 2015 circa 60% van de clubcontributie) verschuldigd is en deze zal ook 
als zodanig in rekening worden gebracht. 
 
Jan Beekman 
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Exploitatie overzicht per 1 augustus 2016
Senioren Seizoen 2015-2016

Omschrijving 2014-2015 Begroting 2015-2016 Omschrijving 2014-2015 Begroting 2015-2016

Contributie € 2.384,00 € 2.538,00 € 2.680,50 Zaalhuur € 595,00 € 615,00 € 560,00

NHSB Afdracht € 1.144,38 € 1.175,00 € 1.253,65

Rente € 13,77 € 13,00 € 2,41 Feestavond € 405,46 € 400,00 € 423,30

Diversen inkomsten € 17,30 € 15,00 € 11,00 Wedstrijden € 76,00 € 85,00 € 92,00

Verkoop Schaakmateriaal € 0,00 € 50,00 Schaakmateriaal € 924,90

Prijzen / APK € 40,74 € 40,00 € 53,03

Opbrengst clubblad € 340,00 € 100,00 € 330,00 Kosten Clubblad € 109,62

Jaarvergadering € 60,00 € 90,00 € 80,00

Brandverzekering € 12,17 € 12,00 € 12,17

Kamer van Koophandel € 7,50

Lief en Leed € 50,00

Diverse uitgaven € 101,95 € 25,00

Betalingsverkeer € 142,60 € 75,00 € 93,45

Afschrijving € 62,57 € 65,00 € 92,68

60 Jarig jubileum € 200,00

Exploitatie resultaat -€ 93,30 € 34,00 -€ 620,89

€ 2.755,07 € 2.666,00 € 3.073,91 € 2.755,07 € 2.666,00 € 3.073,91

Jeugd Seizoen 2015-2016

Omschrijving 2014-2015 Begroting 2015-2016 Omschrijving 2014-2015 Begroting 2015-2016

Contributie € 388,00 € 500,00 € 157,00 Zaalhuur € 270,00 € 300,00 € 261,70

Te ontvangen contributie € 75,00 NHSB afdracht Jeugd € 150,24 € 150,00 € 0,00

Rente € 10,00 € 10,00 Feestavond € 58,45 € 125,00 € 10,00

Opleiding opbrengst € 12,00 Diverse prijzen € 70,00 € 50,00 € 40,00

Opbrengst clubblad € 140,00 € 100,00 Opleiding € 31,90 € 100,00 € 36,40

Zaalhuur reservering 2015 € 80,00 Diverse uitgaven € 0,00 € 30,00 € 0,00

Afschrijving € 30,49 € 33,00 € 30,49

Exploitatie resultaat -€ 61,08 -€ 178,00 -€ 66,59

€ 550,00 € 610,00 € 312,00 € 550,00 € 610,00 € 312,00  
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Begroting Seizoen 2016 - 2017
Omschrijving Senioren Jeugd Omschrijving Senioren Jeugd

Contributie € 2.715,60 € 372,00 Zaalhuur € 600,00 € 185,00

NHSB Afdracht € 1.175,00 € 75,00

Feestavond € 425,00 € 100,00

Wedstrijden € 85,00

Rente € 10,00 Prijzen / APK € 50,00 € 40,00

Diversen inkomsten € 15,00 Jaarvergadering € 90,00

Brandverzekering € 12,20

Opleiding € 50,00

Lief en Leed € 50,00

Diverse uitgaven € 25,00

Bankkosten € 75,00

Afschrijving € 93,00 € 33,00

Exploitatie Resultaat € 55,40 -€ 111,00

€ 2.740,60 € 372,00 € 2.735,60 € 372,00

Balans per 1 augustus 2016
Bezittingen Passiva

Omschrijving 2014-2015 Mutatie 2015-2016 Omschrijving 2014-2015 Mutatie 2015-2016

Nieuwwaarde borden € 915,50 € 307,50 € 1.223,00 Reservering borden € 915,50 € 15,38 € 930,88

Nieuwwaarde stukken € 1.260,50 € 517,50 € 1.778,00 Reservering stukken € 643,34 € 49,66 € 693,00

Nieuwwaarde klokken € 2.323,75 -€ 841,75 € 1.482,00 Reservering klokken € 1.397,40 -€ 486,75 € 910,65

Nieuwwaarde demonstratiebord € 350,59 € 0,01 € 350,60 Reservering demonstratiebord € 254,89 € 8,76 € 263,65

Reservering clubblad € 330,00 -€ 330,00 € 0,00

Kas Senioren € 9,00 € 98,80 € 107,80 Te betalen zaalhuur A3 12-13 € 85,00 € 0,00 € 85,00

Kas Jeugd -€ 89,18 € 93,60 € 4,42 Te betalen zaalhuur A3 2014 € 95,00 € 0,00 € 95,00

Te betalen zaalhuur A3 2015 € 175,00 -€ 80,00 € 95,00

Bank € 3.760,66 -€ 1.659,79 € 2.100,87 Te betalen SVA € 100,00 -€ 100,00 € 0,00

Eigen vermogen € 4.534,69 -€ 561,18 € 3.973,51

€ 8.530,82 € -1.484,13 € 7.046,69 € 8.530,82 € -1.484,13 € 7.046,69  
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JEUGDNIEUWS 

 

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft 

41e seizoen 2015 - 2016 

 
In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit: 

 Casper Coco:             Wedstrijdleider  

 Melle Gelok:             Lesgever stap 1, 2 en beheerder Website 

 Remmert Brinkman:          Lesgever Stap 3, stap 4. PR jeugd. 

 Aad Lansbergen:            Lesgever en Algemene Zaken. 

 

De nieuwe leden dit seizoen waren Noha Belloum, Dila Yilmaz, Kasper Bosschieter, Wouter 

Brakenhoff, Dax Tjalsma en Onur Kandemir.. We eindigden het seizoen met in totaal 10 leden. 

 

Competitieresultaten: 

 

Eindstand Herfstkampioenschap 2015              

 

1. Wouter de Jonge Herfstkampioen 

2. Ōmar Yilmaz 

3. Mace Neeft 

 

Eindstand Seizoen 2015 - 2016 
 

1. Wouter de Jonge Clubkampioen 

2. Ōmar Yilmaz 

3. Dax Tjalsma 

 

Overige activiteiten: 
 

Schaakcursus scholen: 

In de herfst van 2015 hebben we op de Brede School Assendelft Zuid een schaakcursus 

gegeven aan 7 kinderen. De lessen werden gegeven door Jan de Boer en Melle Gelok met 

assistentie van Aad Lansbergen. De cursus leverde ons 2 nieuwe leden op, waarvan 1 indirekt. 

Komend seizoen gaan we het lesgeven op scholen uitbreiden. 

 

Schaaklessen voor geïnteresseerden: 
In april gaven we schaaklessen op de club gevolgd door een toernooi met een aantal van onze 

leden.  Basjan Lok en Jesse Klijn namen deel en waren enthousiast, komend seizoen willen ze 

lid worden als de voetbaltraining het toelaat. 

 

Schaakopleiding: 

Op 30 mei werden de schaakexamens van de NHSB afgenomen:  

De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 

Stap 1       Dax Tjalsma, Wouter Brakenhoff, Noha Belloum, Kasper Bosschieter,  

                            Dila Yilmaz en Onur Kandemir 

Stap 2       Ōmer Yilmaz 

Stap 3               Wouter de Jonge 

 

Met zoveel gediplomeerde schakers zijn we weer op de goede weg. 

 

Tot zover het 41e Jaarverslag. 
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Programma 2016: 

 1
e
 Half uur 2

e
 Half uur 

Maandag 05 september Prijsuitreiking Simultaan  

Maandag 12 sept. Tot 26 sept Wedstrijd Les 

Maandag   3 oktober  Geen schaken kermis  

Maandag 10 oktober Wedstrijd Les 

Maandag 17 oktober Geen schaken herfstvakantie  

Maandag 24 okt. tot  21 nov. Wedstrijd Les 

Maandag 28 nov. Feestavond Sinterklaas  

Maandag 5 dec. Geen schaken  

Maandag 12 dec. 19 dec Wedstrijd Les 

Maandag 9 jan. Prijsuitreiking, schaken spec.  

 

 

Schaakkursus: 

 

Op 19 september begint weer een cursus voor kinderen van groep 5 en 6.  

In 8 avonden wordt hen de basisbeginselen van het schaken bijgebracht. 

Ken je kinderen die graag willen leren schaken, geef het ze door. 

 

Voor informatie zie onze website: http://www.schaakclubassendelft.nl / 

 

 

Schema Grand Prix toernooien seizoen 2016 – 2017 

 

GP Toernooi Datum 

1 Grand Prix Langedijk 25-09-2016 

2 Grand Prix Hoorn 16-10-2016 

3 Grand Prix Zaanstad 13-11-2016 

4 Grand Prix Beverwijk 18-12-2016 

5 Grand Prix Alkmaar 08-01-2017 

 

Voor detail info  zie Website NHSB http://www.nhsb.nl/  onder het tabblad jeugd. 

 

 

 

Afberichten 

 

Afberichten kunnen gedaan worden, bij voorkeur uiterlijk op zondag,  bij: 

Aad Lansbergen Tel: 075-6871474, SMS via 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  

Het schaken begint weer op maandag 5 september met de prijsuitreiking en een 

simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.  
 

 

Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft, 

 

Aad Lansbergen 

 

 

 

 

 

 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
http://www.nhsb.nl/
mailto:a.lansbergen@xs.nl

