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Jeugdafdeling    

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

Locatie Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386  075-6873111 

    

Coördinator Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 e-mail : jeugdschaakclub-assendelft@outlook.com 

Wedstrijdleider Casper Coco   06-15218127 
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Jeugdtrainers Casper Coco Oberonlaan 41, Krommenie  06-15218127 

 Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 Don Spier Tamis Weer 23  06-19995224 

 

mailto:voorzitter@schaakverenigingassendelft.nl
mailto:jeugdschaakclub-assendelft@outlook.com
mailto:wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl


Inhoudsopgave 
Schaakvereniging Assendelft Colofon ..................................................................................................1 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................2 

Agenda ...............................................................................................................................................3 

Notulen vorige vergadering op 2 september 2019...............................................................................3 

66e jaarverslag seizoen 2019 - 2020 ....................................................................................................6 

Begeleidend schrijven financieel verslag boekjaar 2019 - 2020............................................................8 

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft ..................................................................... 12 

 



JAARVERGADERING 

 
Uitnodiging voor de leden van Schaakvereniging "Assendelft" tot het bijwonen van de 
Jaarvergadering te houden op maandag 7 september 2020. 
Aanvang 20:15 uur, in de Dorpstaveerne te Assendelft. 
 

Agenda 
  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering op 2-9-2019 (zie digitaal clubblad). 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslagen. 

a) Senioren (zie digitaal clubblad) 
b) Jeugdafdeling (zie digitaal clubblad) 

5. Financiële overzichten. 
a) Jaarverslag Penningmeester (zie digitaal clubblad) 
b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie digitaal clubblad) 
c) Contributie beleid 

6. Verslag Kascommissie. 
7. Beleid Bestuur 
8. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend   zijn voorzitter Roel Spier en penningmeester Jan Beekman 
Beide zijn herkiesbaar. 

9. Verkiezing Kascommissie 
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2019-2020 
11. Bespreking van de Competitie 2020-2021 
 a.) zowel intern als extern in het licht van de Corona-maatregelen 
12. Clubblad 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

Notulen vorige vergadering op 2 september 2019 
 

1. Opening. 

Met een ferme hamertik opent voorzitter Roel Spier de vergadering voor in totaal 19 

aanwezige leden. 

Afberichten zijn ontvangen van J.de Boer, R. Douwes, A. Grin, F. Rijkhoff, D. Spier, P. van 

Straten en J. Teer. 

Ter nagedachtenis aan ons erelid Piet Bijl wordt een ogenblik stilte in acht genomen.  

 

2. Notulen van de vorige vergadering. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de secretaris wordt bedankt. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 



 - Overlijdensbericht van P. Bijl, tijdens de crematie op 20 augustus was onze club goed 

vertegenwoordigd met tevens een mooie toespraak van Roel Spier. 

 - Opzeggingen ontvangen van Melle Gelok, Roel Vrouwe en Hans van Brandenburg (gaat op 

een zangkoor). 

 - Mededeling van de Competitieleider van de NHSB dat ons gedegradeerde achttal toch in 

de tweede klas blijft, omdat twee andere teams zich teruggetrokken hebben. 

 

4. Jaarverslagen Senioren plus Jeugd. 

Beide verslagen werpen geen vragen op en zowel de secretaris als Remmert Brinkman 

worden bedankt voor de verslaglegging.  

 

5. Financiële overzichten. 

Penningmeester Jan Beekman geeft als toelichting dat het resultaat van de Senioren licht 

negatief is door iets lagere inkomsten (dalend ledental) en iets hogere uitgaven wegens 

vervanging van de Website, uitgaven voor het komende jubileum en stijgende kosten van de 

Regiobank. De Jeugdafdeling geeft deze keer een kleine positieve bijdrage, hoewel er nog 

een rekening van A3 te verwachten is. Het Bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar 

100 euro voor de senioren en 50 euro voor de jeugdleden. Er zijn geen protesten.  

 

6. Verslag Kascommissie. 

Net als vorig jaar was Ab Grin met vakantie, maar samen met reserve lid Fons Rijkhoff heeft 

Klaas van ‘t Veer op 19 augustus de jaarlijkse controle uitgevoerd bij de penningmeester 

thuis in Neck. Conclusie is dat de boekhouding iets eenvoudiger zou kunnen, maar in goede 

handen is bij de penningmeester. Alle baten waren keurig gespecificeerd en van alle lasten 

waren alle bewijsstukken, eventueel digitaal, in te zien. 

 

7. Beleid Bestuur. 

Het Bestuur vergadert tweemaal per jaar om de club te sturen, er zijn geen plannen voor 

grote ingrepen. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn dit jaar J. Kat, G.J. Teer en J. van Weelden, zij worden onder applaus herkozen. 

De voorzitter benadrukt daarbij (zoals elk jaar) dat het tijd wordt voor nieuw bloed in het 

Bestuur en verwijst daarbij naar de Secretaris die dit voorjaar tachtig jaar geworden is. 

 

9. Verkiezing Kascommissie. 

De leden zijn dit seizoen A. Grin en F. Rijkhoff, aftredend is K. van ‘t Veer die bedankt wordt 

voor z’n inzet. Als reserve lid meldt Kees Boekhout zich aan en dat is een geroutineerde, 

volgens hemzelf voor de zevende keer! 

 

10. Uitreiking prijzen seizoen 2018-2019. 

Clubkampioen Kees Lute wordt onder applaus in de bekers en in de bloemen gezet door 

Roel. De kampioen van de Tweede groep is helaas niet aanwezig, maar schoonvader Klaas 

van ‘t Veer neemt de honneurs waar (kan-ie alvast oefenen voor het komend seizoen). Als 

verrassende APK-kanjer krijgt ook Jan Beekman de bijbehorende beker en een bos bloemen. 

Tenslotte krijgt onze gastvrouw Marion een welverdiende ruiker voor de prima verzorging 



van onze schakers. De waardering voor de Jeugdclub wordt dit keer uitgedrukt in een 

boekenbon voor de trouwe helper Casper Coco. Ook onze onmisbare competitieleider Kees 

Lute krijgt als waardering een boekenbon uitgereikt onder applaus van de vergadering.  

 

11. Bespreking competitie 2019-2020. 

Peter van Straten heeft een voorstel gedaan om het gehele seizoen in een groep volgens het 

Keizersysteem te spelen. Op de laatste avond is nummer 1 clubkampioen en nummer 13 

kampioen van de tweede groep. Bondswedstrijden op maandag niet meetellen (2/3 van de 

punten) en drie rondes indelen door loting voor de nodige variatie in tegenstanders. Uit de 

vergadering hebben onder andere Ab Visser, Daan Noe en Klaas van ‘t Veer allerlei 

aanmerkingen en suggesties. De voorzitter zegt toe om Peter te vragen wat de 

achterliggende gedachte is. Voorlopige conclusie is dat we het huidige systeem handhaven, 

wellicht met behoud van de punten na de scheiding en in ieder geval niet meer meetellen 

van Bonds-wedstrijden op maandagen (wie speelt krijgt 2/3 van z’n punten). 

 

12. Rondvraag. 

 - G.J. Teer meldt dat Don Spier de nieuwe Web-site gaat beheren. 

 

 - K. Lute memoreert dat de Recordpoging-schaaklesgeven van F. Tijdeman wegens tekort 

aan financiën niet door is gegaan, ondanks toezeggingen door een aantal leden van onze 

club. Frank Tijdeman is zeer actief als lesgever op Zaanse scholen en blijft zoeken naar 

activiteiten die de schaaksport op de kaart zet. 

 

 - Daan Noe is van plan komend seizoen alle wedstrijden te winnen, wat betekent dat het 

voor de anderen alleen nog om de tweede plaats gaat! 

 

 - Klaas van ‘t Veer hoopt toch nog een keer van Daan te winnen. 

 

 - H. Obut wil graag wat uitleg over de interne competitie. 

 

 - R. Brinkman meldt dat Wouter de Jonge weer bij de senioren komt schaken, wellicht 

komen nog twee jeugdleden “proefzwemmen”. 

 

- J. Beekman reist vanavond voor z’n werk naar België en overhandigt zijn bos bloemen aan 

Roel Spier, als dank voor de regelmatige bezorging van ‘t digitale clubblad. 

 

 - R. Spier doet iedereen de groeten van Jan Teer.  

 

13. Sluiting. 

Om 21.35 kan de voorzitter de vergadering afsluiten met het verzoek de borden klaar te 

zetten voor de gebruikelijke simultaan tegen de kampioenen. Dit keer zijn dat Kees Lute, Roel 

Spier als vervanger van J. Kramer en Jan Beekman.  

 

4 September 2019, Secretaris J. Kat. 

 



66e jaarverslag seizoen 2019 - 2020 
In ons 65e Jubileumjaar was de strijd in de interne en externe competities nog volop gaande, toen 

we nietsvermoedend op 9 maart onze laatste schaakavond van het seizoen beleefden. Het Corona-

virus gooide roet in het eten, de anderhalve meter samenleving ging van start en daar paste geen 

schaakavonden in. Na overleg in het bestuur en met de wedstrijdleider Kees Lute werd besloten dat 

dit seizoen zonder kampioenen afgesloten zou worden en dat voor de seniorleden geen contributie 

terugbetaald wordt. De zaalhuur verplichtingen aan Koppie en A3 worden nagekomen. Al snel werd 

door Gert-Jan Teer en Roel Spier voor een aantal leden op maandagavond een digitale competitie 

gestart. 

 Helaas moesten we het afgelopen jaar afscheid nemen van twee leden van het eerste uur, Piet Bijl 

overleed in augustus en Frans Bersee in oktober. Bij beide uitvaarten waren vele schakers van onze 

club aanwezig om de laatste eer te bewijzen. Het Jubileum werd enigszins gevierd op 4 november 

waarbij iedereen een notatieboek (sponsor-Koppie) en een pen kreeg. Het gezamenlijke uitje was 

gepland voor 25 april, maar is uitgesteld tot betere tijden. 

 Het bestuur is bijeengekomen op 17 oktober en 28 november ter bespreking van de 

Jubileumactiviteiten en lopende zaken. Na de Corona-uitbraak is op 29 april telefonisch vergaderd, 

de besluiten zijn via een Nieuwsbrief aan de leden gecommuniceerd. Ter voorbereiding op het 

komend seizoen is op 29 juli opnieuw vergaderd, ditmaal in de tuin op 1,5 meter, ook hiervan zijn de 

leden via een Nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Digitale clubbladen zijn door Roel Spier verzorgd en 

verspreid in november 2019 en maart 2020. In deze clubbladen stonden mooie interviews van Aad 

Lansbergen en Jan de Boer met interessante uitspraken, opgetekend door Sanne Dekker met foto's 

van Jessica Spier.  

Natuurlijk werd er ook nog geschaakt met onder andere twee Rapid-avonden, waarbij Ruud 

Nieuwenhuizen op de eerste plaats eindigde en de traditionele kerstavond waarbij we een nieuwe 

APK-kampioen mochten verwelkomen, namelijk ons Westzaans talent Melchior Bood, die steeds 

sterker begint te schaken! Voor de interne competitie was overeengekomen om in januari weer een 

eerste en tweede groep te formeren, waarbij partijen in de externe competitie altijd gewaardeerd 

worden op 2/3 van de punten. Bij de scheiding was het zoals gewoonlijk spannend, Hans Kuijper, 

Jeroen Kramer en Fons Rijkhoff wisten zich te plaatsen voor de eerste groep, ten koste onder andere 

van Jan Kat.  



Eindstanden na 9 maart 

1e groep 
   

2e groep 
  1 Kees Lute 1053 

 
1 Herman Kat 635 

2 Melchior Bood 905 
 

2 Jan de Boer 590 

3 Himmet Obut 835 
 

3 Ruud Douwes 573 

4 Ruud Nieuwenhuizen 805 
 

4 Casper Coco 558 

5 Roel Spier 762 
 

5 Jan Kat 526 

6 Gert-Jan Teer 705 
 

6 Jan van Weelden 524 

7 Aad Lansbergen 648 
 

7 Ab Visser 520 

8 Remmert Brinkman 644 
 

8 Don Spier 514 

9 Peter van Straten 563 
 

9 Rene Spruit 489 

10 Fons Rijkhoff 525 
 

10 Stefan Markx 446 

11 Jeroen Kramer 512 
 

11 Klaas van 't Veer 435 

12 Hans Kuijper 496 
 

12 Daan Noe 435 

    
13 Wouter de Jonge 422 

    
14 Cees Boekhout 395 

    
15 Ab Grin 333 

    
16 Jan Beekman 298 

    
17 Rafael Nino 157 

    
18 Jan Teer 126 

 

Zoals uit de stand blijkt, was Kees Lute op weg om kampioen te worden, nog wel achtervolgd door 

Melchior. In de tweede groep stond Herman Kat knap bovenaan, hij behoudt bonuspunten voor het 

volgend seizoen. Bij de start van het seizoen kregen we opzeggingen van Hans van Brandenburg, 

Melle Gelok en Roel Vrouwe. Ons oudste lid Jan Teer hebben we helaas niet meer op de club gezien, 

hij heeft steeds meer problemen met lopen. Juist op het eind van het seizoen kregen we nog een 

nieuw lid, Stefan Markx, een Assendelver uit Nieuw-Zeeland die actief digitaal schaakte en direct 

ondergetekende versloeg!  

De externe competitie was voor het eerste achttal een drama, maar voor de viertallen een succes en 

daarom jammer dat deze afgebroken werd door de Corona uitbraak. Het achttal bestond uit Kees 

Lute, Peter van Straten, Roel Spier, Ruud Nieuwenhuizen, Aad Lansbergen, Jan Kat, Gert-Jan Teer, 

Remmert Brinkman en Himmet Obut als vaste reserve. Wegens degradatie in het voorgaande seizoen 

zouden we in de derde klasse uitkomen, maar door een gebrek aan teams werd dat de 2e klasse C en 

dat bleek een maatje te groot! In de twee eerste wedstrijden tegen HWP-Haarlem en ZSC-Saende 

hadden we slechts een half bordpunt gescoord, notabene door invaller Don Spier! Na een nederlaag 

tegen een jeugdteam van De Waagtoren, wisten we tegen Krommenie-2 nog een gelijkspel te 

behalen. Het eerste viertal, bestaande uit Hans Kuijper, Ab Visser, Jan de Boer en Casper Coco 

draaide goed mee met twee gelijke spelen en een prima overwinning op het sterke Spaarne. Casper 

Coco werkte hier aan zijn rating met drie zeges! De topper van dit seizoen was het tweede viertal 

met Don Spier, Jan van Weelden, Fons Rijkhoff en Kees Boekhout. Punten werden ook nog behaald 

door de invallers Jeroen Kramer en Herman Kat. Na een gelijkspel tegen Paard van Ree, volgden 

overwinningen op Vredeburg en ZSC-Saende wat resulteerde in een eerste plaats met nog een 

wedstrijd te gaan. De laatste wedstrijd was op 9 maart en helaas werd daarna de competitie 

stilgelegd. Tot zover het verslag van dit bijzondere "Corona-seizoen", hopelijk zijn onze leden het 



schaken niet verleerd en kunnen we met wat voorzorgen in september de borden en stukken weer 

uit de kast halen!  

Augustus 2020, secretaris J. Kat 

Begeleidend schrijven financieel verslag boekjaar 2019 - 2020 
 
In navolging van vorig boekjaar is dit overzicht opgemaakt per 1 augustus.  

Seizoen 2019-2020 

Het jubileum seizoen werd in maart abrupt afgebroken. Binnen het bestuur is besloten om de 

verplichtingen naar onze vaste zaalverhuurders te voldoen, ook al hebben we er geen gebruik van 

kunnen maken.  

Ook de vaste kosten van de NHSB/KNSB hebben onveranderd doorgelopen.  

 

Deze 2 zaken in ogenschouw nemend heeft het bestuur besloten om de contributie bij de senioren 

niet te restitueren. Mede omdat we vorig jaar en dit jaar ook eenmalige kosten voor het 65-jarig 

jubileum hebben gemaakt. 

Met betrekking tot de jeugdafdeling zijn veel kosten gerelateerd aan het bezoek op de avonden zelf. 

De zaalhuur A3 is beperkt. Voor de jeugdleden heeft het bestuur besloten om de leden die in 2019-

2020 lid waren een éénmalige korting te geven van 10% op de contributie van het seizoen 2020-

2021. 

 

Over het geheel genomen hebben we met de mindere kosten in het 2e deel van seizoen heel licht 

positief gedraaid over de beide afdelingen. Dissonant in het kostenpatroon is de toename van de 

kosten van het betalingsverkeer en de vaste hoge kosten van de NHSB (hiervan is overigens 90% 

KNSB afdracht), echter dit is helaas onontkoombaar. 

 

Bij de jeugdafdeling is dit jaar de contributie inning middels één jaarnota gedaan. Dit is succesvol 

verlopen en zal ook zo blijven. 

 

Alle schaakmaterialen zijn gewaardeerd tegen dezelfde prijzen als vorig jaar. 

 

Seizoen 2020-2021 

Bij de senioren afdeling is in de begroting uitgegaan van een gelijkblijvend ledental als het afgelopen 

jaar; er wordt rekening gehouden met één opzegging en per september zal Stefan Marx officieel lid 

worden. 

Als vereniging gaan we uit van een gelijkblijvend kosten patroon. Posten als wedstrijden zullen 

komend seizoen niet van toepassing zijn in verband met de situatie rondom de maximaal 

beschikbare ruimte in de diverse schaakgelegenheden. 

 

Voor de jeugdafdeling zijn geen aanpassingen doorgevoerd.  



 

Contributie 2020-2021 

Vanuit het bestuur is besloten om de contributie niet aan te passen. 

 

Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt vast te stellen: 

1. Senioren contributie  € 100,00 
2. Junioren contributie  €   60,00 (jeugd en studenten, spelend bij de senioren – 60%)  
3. Jeugd contributie  €   50,00 (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 14 september (een week na de jaarvergadering) ten 

minimale de bondscontributie (circa 50% van de clubcontributie) verschuldigd is. Deze zal ook als 

zodanig in rekening worden gebracht. 

 

Tot slot wil ik graag herhalen dat als er leden / ouders van jeugdleden zijn die door de 

coronaperikelen een financiële afspraak willen maken, dan kunnen zij zich wenden tot onze 

voorzitter Roel Spier. Voor zijn contactgegevens verwijs ik u naar het clubblad of onze website. 

 

Hopend op een mooi schaakseizoen dit jaar. 

 

Jan Beekman



Financiële overzichten 

Exploitatie overzicht per 1 augustus 2020
Senioren Seizoen 2019-2020

Omschrijving 2018-2019 Begroting 2019-2020 Omschrijving 2018-2019 Begroting 2019-2020

Contributie € 2.790,00 € 2.950,00 € 2.860,00 Zaalhuur € 640,00 € 640,00 € 640,00

NHSB Afdracht € 1.318,66 € 1.375,00 € 1.326,06

Rente € 1,31 € 1,00 € 0,97 Feestavond € 342,55 € 400,00 € 382,84

Wedstrijden € 120,00 € 135,00 € 95,00

Schaakmateriaal

Prijzen / APK € 58,17 € 50,00 € 28,07

Jaarvergadering € 135,00 € 125,00 € 116,00

Brandverzekering € 12,17 € 12,20 € 12,17

Slotavond € 60,00 € 100,00

Lief en Leed € 62,20 € 50,00 € 62,50

Diverse uitgaven € 25,00 € 23,19

Betalingsverkeer € 76,50 € 114,00 € 114,00

Website Hosting / Vervanging € 193,79

65 jarig jubileum € 142,35 € 282,00

Afschrijving € 88,17 € 88,00 € 88,17

Exploitatie resultaat -€ 458,25 -€ 163,20 -€ 309,03

€ 2.791,31 € 2.951,00 € 2.860,97 € 2.791,31 € 2.951,00 € 2.860,97

Jeugd Seizoen 2019-2020

Omschrijving 2018-2019 Begroting 2019-2020 Omschrijving 2018-2019 Begroting 2019-2020

Contributie / Lesgeld € 614,00 € 500,00 € 490,00 Zaalhuur € 94,50 € 200,00 € 214,50

Reservering 2018-2019 € 100,00 Nog te ontv. nota zaalhuur A3 € 100,00 € 125,10

NHSB afdracht Jeugd € 0,00 € 0,00

Feestavond € 16,95 € 100,00

Diverse prijzen € 0,00 € 40,00 € 45,00

Opleiding € 97,96 € 100,00 € 119,15

Diverse uitgaven € 0,00

Afschrijving € 30,49 € 30,50 € 30,49

Exploitatie resultaat € 274,10 € 39,50 € 55,76

€ 614,00 € 500,00 € 590,00 € 614,00 € 510,00 € 590,00  



Begroting Seizoen 2020-2021
Omschrijving Senioren Jeugd Omschrijving Senioren Jeugd

Contributie € 2.860,00 € 500,00 Zaalhuur € 700,00 € 225,00

Rente € 1,00 NHSB Afdracht € 1.375,00

Feestavond € 400,00 € 100,00

Wedstrijden € 0,00

Prijzen / APK € 50,00 € 40,00

Jaarvergadering € 100,00

Brandverzekering € 12,20

Opleiding € 100,00

Slotavond € 100,00

Lief en Leed € 50,00

Diverse uitgaven € 25,00

Betalingsverkeer € 114,00

Afschrijving € 88,00 € 30,50

Exploitatie Resultaat -€ 153,20 € 4,50

€ 2.861,00 € 500,00 € 2.861,00 € 500,00

Balans per 1 augustus 2020
Bezittingen Schulden/Reserveringen

Omschrijving 2018-2019 Mutatie 2019-2020 Omschrijving 2018-2019 Mutatie 2019-2020

Nieuwwaarde borden € 1.223,00 € 0,00 € 1.223,00 Reservering borden € 977,02 € 15,38 € 992,40

Nieuwwaarde stukken € 1.778,00 € 0,00 € 1.778,00 Reservering stukken € 841,68 € 49,56 € 891,24

Nieuwwaarde klokken € 1.482,00 € 0,00 € 1.482,00 Reservering klokken € 898,17 € 44,96 € 943,13

Nieuwwaarde demonstratiebord € 350,60 € 0,00 € 350,60 Reservering demonstratiebord € 289,75 € 8,76 € 298,51

Kas € 44,60 € 35,40 € 80,00 Te betalen zaalhuur A3 Welsaen € 275,00 € 0,00 € 275,00

Bank € 2.929,00 -€ 232,08 € 2.696,92 Te betalen zaalhuur A3 2019 € 100,00 -€ 100,00

Eigen vermogen € 4.425,58 -€ 215,34 € 4.210,24

€ 7.807,20 € -196,68 € 7.610,52 € 7.807,20 € -196,68 € 7.610,52  

 

 



Jaarverslag jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft 
 
45e seizoen 2019-2020 
 
Het begeleidingsteam bestond uit: 
Casper Coco:   les- en wedstrijdindeling en begeleiding wedstrijden 
Don Spier:  lesgever stap 1/2, beheer website 
Remmert Brinkman:  lesgever stap 3 en 4, algemene zaken en PR 
 
Nieuwe aanmeldingen dit seizoen waren: Finn Stokkel, Yme en Jesper Tjipjes en Vito van 
Scheppingen. 
 
Competitieresultaten: 
 
Eindstand Herfstkampioenschap 2019 

1. Ömer Yilmaz  Herfstkampioen 
2. Wouter de Jonge 
3. Engincan Yurt 

 
Door het Corona virus is de tweede seizoenshelft vanaf half maart abrupt gestopt en valt er daarom 
geen algemeen clubkampioen te noteren. 
 
PR-activiteiten: 
In de het najaar van 2019 werd er een korte introductiecursus (4 lessen) gegeven op basisschool de 
Regenboog (lesgever: Remmert Brinkman). Daarnaast werd tijdens de cursussen van Frank 
Tijdeman op de scholen de Regenboog, Ayundo/Octant en de Oceaan in Assendelft geflyerd. Dit 
leverde 4 nieuwe leden op. Op zich is er redelijk veel belangstelling om te komen schaken in 
clubverband, echter komen andere sporten/hobby’s vaak op de eerste plaats of vormen trainingen 
van andere sporten op de maandagavond soms een obstakel om lid te worden. Komend seizoen 
staat er weer diverse promoties bij basisscholen gepland. 
 
Schaakopleiding: 
Normaliter worden er aan het einde van het seizoen NHSB examens afgenomen. Ook dit onderdeel 
is komen te vervallen door de Corona-perikelen. Wij zullen de gemiste examens in de loop van het 
komende seizoen alsnog gaan afnemen. 
 
Tot zover het 45e jaarverslag. 
 
Programma 2020 
7 september   start nieuw seizoen met een simultaanwedstrijd 
14, 21 en 28 september competitie en training 
5 oktober   geen schaken i.v.m. Kermis (onder voorbehoud) 
12 oktober   geen schaken i.v.m. herfstvakantie 
19 oktober   competitie en training 
26 oktober   competitie en training 
2, 9, 16 en 23 en 30 november competitie en training 
7 december   feestavond 
9 en 16 december  competitie en training 
21 en 28 december  geen schaken i.v.m. kerstvakantie 



 
Toernooien seizoen 2020-2021 
Voor degene die wedstrijdervaring willen opdoen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de zogenaamde NHSB Grand Prix toernooien. Voor verdere info en het speelschema zie de website: 
www.nhsb.nl  (tabblad jeugd). 
 
Afberichten 
Voor afberichten kan contact worden gezocht met de wedstrijdleider Casper Coco. E-mail: 
wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl  of telefonisch/per SMS op 0615218127. 
Bij voorkeur uiterlijk een dag tevoren afbericht geven. 
 

 

http://www.nhsb.nl/
mailto:wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl

