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JAARVERGADERING

Uitnodiging voor de leden van Schaakvereniging "Assendelft" tot het bijwonen van de
Jaarvergadering te houden op maandag 6 september 2021.
Aanvang 20:15 uur, in de Dorpstaveerne te Assendelft.

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Notulen vorige vergadering op 7-9-2020 (zie digitaal clubblad).
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslagen.
a)
Senioren (zie digitaal clubblad)
b)
Jeugdafdeling (zie digitaal clubblad)
Financiële overzichten.
a)
Jaarverslag Penningmeester (zie digitaal clubblad)
b)
Jaarverslag Jeugdafdeling (zie digitaal clubblad)
c)
Contributie beleid
Verslag Kascommissie.
Beleid Bestuur
Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend zijn G.J.Teer, J.van Weelden en J.Kat.
De eerste twee zijn herkiesbaar, secretaris J.Kat treedt af, kandidaat: F.Rijkhoff
Tussentijds zal penningmeester J.Beekman aftreden, kandidaat: S.Markx
Verkiezing Kascommissie, aftredend A.Grin, leden C. Boekhout en H. Kat
Uitreiking prijzen. (Dit jaar niet aan de orde. Geen winnaars.)
Bespreking van de Competitie 2021-2022
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen vorige vergadering op 7 september 2020
1. Opening.
Met een hartelijk welkom aan 17 aanwezige leden opent de voorzitter de vergadering.
Afberichten zijn ontvangen van: Jeroen Kramer, Rafael Nino, Daan Noë, Ruud
Nieuwenhuizen, Himmet Obut, Don Spier, Rene Spruit, Peter van Straten, Jan Teer, Klaas van
't Veer. Om te voldoen aan de Corona-regels zit iedereen zo'n 1,5 meter uit elkaar aan aparte
tafels. Zoals gewoonlijk gaat de presentielijst rond, die nu tevens dient als Corona-checklist.
Ter nagedachtenis aan het overlijden van Frans Bersee in oktober vorig jaar, vraagt de
voorzitter een moment van stilte.
2. Notulen van de vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen, met dank aan de secretaris aanvaard.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

- Verschillende voorschriften en protocollen ontvangen van de KNSB over schaken in Coronatijd.
- In deze periode heeft Gert-Jan Teer online-schaakavonden georganiseerd met Jan de Boer
als winnaar.
- Opgezegd heeft Ruud Douwes wegens verhuizing naar België.
- Voorzitter Roel meldt dat hij voor de derde keer opa is geworden.
4. Jaarverslagen.
- Senioren: geen opmerkingen, met dank aan de secretaris
- Jeugd: Remmert Brinkman meldt dat helaas drie nieuwe jeugdleden wegens de voetbal
weer afhaken. Uit de vergadering komen voorstellen voor een andere schaakavond voor de
Jeugd, maar de ervaring leert dat er dan weer andere problemen opdoemen. Ook Remmert
wordt bedankt voor zijn Jaarverslag.
5. Financieel overzicht.
Penningmeester Jan Beekman meldt dat na overleg in het Bestuur besloten is om ondanks
het afbreken van de competitie begin maart, de zaalhuur van A3 en de Dorpstaveerne
volledig te voldoen. Daarbij krijgt de Jeugd voor volgend seizoen 10% korting op de
contributie. Vooralsnog blijft de contributie aan KNSB/NHSB gelijk. Het afgelopen seizoen
draaiden de senioren bijna quitte, ondanks het 65-jarig jubileum, de Jeugd-uitkomst was licht
positief.
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, dat wil zeggen €100 per lid en €50 per
jeugdlid, waarbij gehoopt wordt dat door de Corona-uitbraak niet teveel opzeggingen
komen.
- Ab Visser vraagt of de BTW-heffing voor schaken doorgaat, Jan Beekman leest een KNSBmededeling voor waarin vermeld wordt dat de BTW-vrijstelling voor denksporten eindigt per
1-1-2022 en dan zouden we 9% BTW moeten gaan betalen.
- Cees Boekhout vindt het bedrag voor reservering van stukken en borden onduidelijk. De
penningmeester legt uit dat de afschrijving per jaar gebeurt.
6. Verslag Kascommissie.
Op een warme woensdag in de tuin van de Penningmeester is de kas gecontroleerd door Ab
Grin en Fons Rijkhoff. Zij konden geen onvolkomenheden ontdekken, de kas klopte tot op de
cent.
7. Beleid Bestuur.
Wegens de Corona-problematiek heeft het Bestuur extra vergaderd, eenmaal per telefoon
en eenmaal in de tuin. Na overleg met de Dorpstaveerne is besloten dat we op een
verantwoorde manier willen blijven schaken op maandagavond, maar zonder Rapidavonden
en zonder Bondscompetitie. Bestuur vergadert tweemaal per jaar om de club te sturen, er
zijn geen plannen voor grote ingrepen.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Roel Spier en penningmeester Jan Beekman, omdat
er geen andere kandidaten gemeld zijn, worden ze onder instemmend gemompel herkozen.

9. Verkiezing Kascommissie.
De leden zijn Ab Grin en Cees Boekhout, als reservelid meldt zich aan Herman Kat.
10. Uitreiking prijzen seizoen 2019-2020.
Door de Corona-uitbraak kon de competitie niet uitgespeeld worden en is er in overleg met
Bestuur en Wedstrijdleider Kees Lute besloten om geen kampioenen te huldigen dit seizoen.
De enige kampioen is die van de APK en dat was geworden Melchior Bood, die de APK-beker
en de bloemen krijgt. Natuurlijk krijgt onze hartelijke gastvrouw Marion een mooi boeket van
de voorzitter, maar ditmaal zonder knuffel.
11. Bespreking komende competitie
Hans Kuijper had al gevraagd wat er gaat veranderen, het antwoord van de voorzitter is dat
we wegens de Corona moeten voldoen aan het Protocol van de KNSB en de richtlijnen van de
Horeca. Bij binnenkomst moeten we een checklist invullen, er is een Corona-oppasser die dit
in de gaten houdt. We gaan schaken op 1,5 meter, eventueel ook in de voorzaal en we gaan
niet teveel lopen en dichtbij op andere borden kijken. In het laatste protocol staat dat
borden en stukken na twee uur rust niet gereinigd hoeven te worden. Boodschap: We
moeten samen proberen om op een veilige manier onze wedstrijdjes te spelen en liefst ook
nog een drankje te drinken. Zoals eerder genoemd, hebben we ons afgemeld voor de
Bondscompetitie omdat we extra spelers niet verantwoord vinden.
12. Clubblad.
In 2017 is het laatste papieren clubblad verschenen, ondertussen zijn we redelijk gewend aan
de digitale versies van onze voorzitter.
13. Rondvraag.
- Ab Visser meldt dat er twee APK-kampioenen bekend zijn, geprobeerd wordt om er nog
vier bij te krijgen voor de finale.
- Kees Lute stelt voor om na de splitsing in januari de behaalde punten te laten behouden en
in de tweede groep weer te eindigen met een vierkamp.
- Remmert Brinkman vraagt of andere clubs wel meedoen met de Bondscompetitie. Dat is
niet bekend, het laatste nieuws is dat er een NHSB-competitie komt met viertallen.
- Remmert meldt dat er op het Zaanlands Lyceum enkele leerlingen besmet zijn met Corona.
De zaal in A3 is enorm opgeknapt.
- Ab Grin vindt dat herdenken staande behoort te gebeuren, Roel is het daarmee eens, maar
vond blijven zitten nu veiliger.
- Jan van Weelden meldt dat de vrouw van Cees Boekhout overleden is, we hebben namens
de Schaakclub een condoleance gestuurd.
- Gert-Jan Teer doet iedereen de groeten van Jan Teer, wiens vrouw revalideert van een
beenbreuk.
- Jan Beekman kijkt terug op een seizoen met bijzondere problemen en bedankt het Bestuur
voor de inzet en flexibiliteit.
14. Sluiting.
Roel bedankt iedereen en hoopt op een goed schaakjaar.
9 September 2020, Secretaris J. Kat

67e jaarverslag seizoen 2020 - 2021
Binnenkort bestaat onze Schaakvereniging 67 jaar en het is nog nooit voorgekomen dat we in een
seizoen zo weinig gespeeld hebben!
Het Corona-virus zorgde voor de ene Lockdown na de andere, met het gevolg dat we na drie
maandagen in september niet meer in clubverband konden schaken.
Een aantal leden heeft via internet nog partijtjes gespeeld, georganiseerd door Gert-Jan Teer.
Anderen schaakten in kleine groepjes bij Jan de Boer en Herman Kat om de vorm op peil te houden.
De Groote Weiver/ De Pion organiseerde deze zomer vierkampen in Wormer waar Himmet Obut de
eer van onze schaakclub hoog hield.
Wegens besparing op de zaalhuur en twee kwartalen contributiekorting van de NHSB, hield de
Penningmeester geld over, waarna het Bestuur besloot om 25 euro terug te geven aan de leden.
Twee leden vonden dat niet nodig en zagen af van deze teruggave.
Het bestuur vergaderde dit seizoen eenmaal via een Zoom-meeting met de mobiele telefoon en op
18 mei in de tuin van onze penningmeester Jan Beekman, die helaas afscheid neemt van onze club
wegens verhuizing naar de Achterhoek. Jan is begonnen als Jeugdbegeleider en werd in 1984
penningmeester, dat is ondertussen 37 jaar geleden! Daarnaast was hij jarenlang de stimulerende
kracht achter het Clubblad, hij hield het materiaal in de gaten en verzorgde met Gert-Jan Teer voor
ludieke afsluitingen van het schaakseizoen, met natuurlijk een Tombola tot slot. Kortom een
duizendpoot, Jan bedankt voor je inzet voor onze club en we zullen je zeker missen!
Tegelijk zal ondergetekende na 32 jaar als secretaris aftreden wegens zijn leeftijd. Boven de tachtig
wordt het toch allemaal wat minder sprankelend en neemt de drang tot vernieuwing duidelijk af!
Gelukkig heeft het Bestuur twee kandidaten bereid gevonden om de vacante functies op te vullen:
Stefan Markx als penningmeester en Fons Rijkhoff als secretaris. Ervan uitgaande dat ze beiden
gekozen zullen worden, wens ik ze alvast veel succes toe als nieuwe bestuursleden van onze mooie
club!
De mededelingen van de Schaakbond betroffen dit seizoen vooral negatieve berichten over
Lockdowns en over de NHSB-competitie die eerst met viertallen gespeeld zou worden, maar
helemaal afgelast werd.
Per 1 juli is de WBTR ingevoerd, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die gaat over de
verantwoordelijkheden van bestuursleden en opgenomen moet worden in de Statuten.
Per 1 januari 2022 worden denksportverenigingen BTW-plichtig, maar omdat onze omzet laag is,
komen we waarschijnlijk in aanmerking voor de Kleineondernemingsregeling (KOR). Op 14 en 15
september volgt meer informatie.
Een nieuw initiatief van de KNSB is de Schaak-off. Om nieuwe leden over te halen te gaan schaken
worden er vierkampen georganiseerd met clubschakers. Wij hebben ons opgegeven om dat op 20
september bij onze club te organiseren, we zijn benieuwd of het aanslaat, want nieuwe leden kunnen
we altijd gebruiken!
Om onze leden te informeren heeft onze voorzitter in de loop van het seizoen vier Nieuwsbrieven via
e-mail verstuurd met vooral negatief nieuws over de Corona-beperkingen. Maar ook met aandacht
voor de schaakfilm "The Queens Gambit" op Netflix en een interview met ons oud jeugdlid Gilian
Honkoop.
Onze gastheer Bas van De Dorpstaveerne heeft de Corona-lockdown aangegrepen om de zaak
prachtig te verbouwen en een mooi terras aan te leggen. De zaalvloer is verhoogd met tevens
nieuwe wanden, ramen en deuren, het is een plaatje geworden! De Bridgeclub die moest vertrekken
uit Het Wapen van Assendelft, gaat op dinsdagavond spelen bij Koppie, wij hadden de oudste

rechten en mogen op maandag blijven schaken. Hopelijk is iedereen nog gezond en kunnen we vanaf
september onze partijtjes weer spelen bij de gezelligste Schaakclub van Zaanstad en omstreken!
Augustus 2021, secretaris J.Kat

Begeleidend schrijven financieel verslag boekjaar 2020 - 2021
Bij deze het laatste begeleidend schrijven bij het financieel verslag van uw penningmeester.
In navolging van vorig boekjaar is dit overzicht opgemaakt per 1 augustus.
Seizoen 2020-2021
Wederom een door Corona afgebroken jaar. Het jubileumuitje dat we hadden doorgeschoven kon
wederom niet doorgaan. Het bestuur heeft medio het jaar besloten om een restitutie van de
contributie te doen, mede omdat de schaakvooruitzichten voor het seizoen slecht waren,
Door de NHSB (niet de KNSB) is einde jaar een korting op de afdracht gedaan. Overige kosten zijn
door het bestuur marginaal gemaakt. Vandaar ook een relatief hoog overschot; na jaren van tekorten
ook deels welkom.
De kosten van website zijn sterk gestegen, oorzaak hiervan is dat we jarenlang van een heel
goedkoop pakket gebruik konden maken. Dit is helaas niet langer beschikbaar. Er is onderzoek
gedaan om over te stappen naar een andere provider, echter dit zal marginaal iets opleveren, maar
wel veel werk veroorzaken. Derhalve is besloten bij de huidige provider te blijven.
De jeugd heeft zijn ledental gehandhaafd en heeft in mei weer de draad opgepakt. Tijdens de
stilstand hebben de jeugdleiders hun opleidingszaken volledig herzien en is ook geïnvesteerd in
moderne hulpmiddelen voor het lesgeven. Kosten hiervan zijn, mede omdat de financiële ruimte er
was door Corona, dit jaar volledig in de kosten genomen. Ze zullen dan ook niet afgeschreven
worden.
Alle schaakmaterialen zijn gewaardeerd tegen dezelfde prijzen als vorig jaar.

Seizoen 2021-2022
Het positieve nieuws is dat we het komend seizoen gaan schaken in een volledig vernieuwde Koppie
Bar. Ik heb het al mogen aanschouwen en eerlijk waar een metamorfose; echt heel erg mooi. Daar
hoort echter wel een verhoging van de zaalhuur bij; van € 25,00 naar € 40,00 per avond). Nu gebiedt
de eerlijkheid uw penningmeester ook om te zeggen dat we de voorbije jaren onder de normaal
gangbare zaalhuur zaten (A3 zat al op dit prijsniveau). Ook de kosten van de website zijn verdubbeld
ten opzichte van het jaar ervoor. De overige kosten zullen waarschijnlijk met maximaal de inflatie
stijgen.
Er is echter nog een grote onbekende in de financiële portefeuille. Vanaf 2022 zullen alle sporten
(dus ook tot de op heden vrijgestelde sporten als Schaken, Bridge, Dammen, …) BTW (21%) aan hun
leden in rekening moeten gaan brengen; we krijgen dan natuurlijk ook weer BTW terug. Wat er dan
echter onder de streep gebeurd is momenteel nog koffiedik kijken. Er zijn vrijstellingsregelingen,
maar of deze voordelig of juist niet zijn wordt op dit moment doorgerekend door de Schaakbond. En
over welke uitgaven van de schaakvereniging moeten wij BTW gaan afdragen? Verwachting is dat na
de zomer dit jaar hier meer duidelijk over gaat worden en dan weten we ook wat de gevolgen
hiervan kunnen zijn.
Voor de jeugdafdeling zijn geen aanpassingen doorgevoerd.
Contributie 2020-2021
Vanuit het bestuur is besloten om de contributie aan te passen aan het gestegen kostenpatroon. Als
we de volledige kostenstijging direct doorzetten, dan zal een contributieverhoging van € 30,00
noodzakelijk zijn.
Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt vast te stellen:
1. Senioren contributie
2. Junioren contributie
3. Jeugd contributie

€ 120,00 (Was € 100,00)
€ 72,00 (jeugd en studenten, spelend bij de senioren – 60%)
€ 60,00 (leden, spelend bij de jeugdafdeling – 50%)

Met de ontwikkelingen, op met name BTW gebied, is het momenteel niet voorspelbaar om te zien
wat de contributie met name in het seizoen 2022-2023 gaat doen. Zodra hier meer over bekend is,
zal mijn opvolger hier vast en zeker zo snel mogelijk mededelingen over doen.
De opzegtermijn van de NHSB voor de bondscontributie is voor komend jaar wederom bepaald op 1
oktober. Dit betekent dat bij opzegging NA 13 september (een week na de jaarvergadering) ten
minimale de bondscontributie (ca 35% van de clubcontributie) verschuldigd is. Deze zal ook als
zodanig in rekening worden gebracht.
Rest mij als scheidend penningmeester U te bedanken voor de lange periode van vertrouwen.
Komend jaar zal ik nog een groot deel het seizoen deelnemen aan onze competitie.
Hopend op een mooi schaakseizoen dit jaar, Jan Beekman

Financiële overzichten

Exploitatie overzicht per 1 augustus 2021
Senioren Seizoen 2020-2021
Omschrijving

2019-2020 Begroting 2020-2021

Omschrijving

Contributie

€ 2.860,00 € 2.860,00 € 2.800,00

Zaalhuur

Restitutie contributie
Rente

-€ 650,00
€ 0,97

€ 1,00

€ 0,01

NHSB Afdracht

2019-2020 Begroting 2020-2021
€ 640,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 1.326,06 € 1.375,00 € 1.299,34

Feestavond

€ 382,84

Wedstrijden

€ 95,00

€ 400,00

€ 20,20

Schaakmateriaal
Prijzen / APK

€ 28,07

€ 50,00

Jaarvergadering

€ 116,00

€ 100,00

€ 25,90

Brandverzekering

€ 12,17

€ 12,20

€ 12,17

Slotavond

€ 100,00

Lief en Leed

€ 62,50

€ 50,00

Diverse uitgaven

€ 23,19

€ 25,00

€ 7,50

Betalingsverkeer

€ 114,00

€ 114,00

€ 114,00

Website Hosting
65 jarig jubileum
Afschrijving
Exploitatie resultaat
€ 2.860,97 € 2.861,00 € 2.150,01

€ 68,49
€ 282,00
€ 88,17

€ 88,00

€ 88,17

-€ 309,03

-€ 153,20

€ 514,24

€ 2.860,97 € 2.861,00 € 2.150,01

Jeugd Seizoen 2020-2021
Omschrijving

2019-2020 Begroting 2020-2021

Contributie / Lesgeld

€ 490,00

Reservering 2019-2020

€ 100,00

€ 500,00

€ 451,00

Omschrijving
Zaalhuur

€ 214,50

Nog te ontv. nota zaalhuur A3

€ 125,10
€ 0,00

€ 0,00

Feestavond

€ 0,00

€ 100,00

€ 8,40

€ 45,00

€ 40,00

€ 119,15

€ 100,00

€ 284,12

Diverse uitgaven

€ 451,00

€ 150,55

€ 0,00

Opleiding

€ 500,00

€ 200,00

NHSB afdracht Jeugd
Diverse prijzen

€ 590,00

2019-2020 Begroting 2020-2021

€ 0,00

Afschrijving

€ 30,49

€ 30,50

€ 30,49

Exploitatie resultaat

€ 55,76

€ 29,50

-€ 22,56

€ 590,00

€ 500,00

€ 451,00

Begroting Seizoen 2021-2022
Omschrijving

Senioren

Jeugd

Contributie

€ 3.480,00

€ 600,00

Rente

€ 0,00

Omschrijving

Senioren

Jeugd

Zaalhuur

€ 1.320,00

€ 225,00

NHSB Afdracht

€ 1.375,00

Feestavond

€ 400,00

Wedstrijden

€ 100,00

Prijzen / APK

€ 50,00

Jaarvergadering

€ 100,00

Brandverzekering

€ 12,20

€ 100,00
€ 40,00

Opleiding
Slotavond

€ 100,00

Website Hosting

€ 68,49

Lief en Leed

€ 50,00

Diverse uitgaven

€ 25,00

Betalingsverkeer

€ 114,00

Afschrijving
Exploitatie Resultaat
€ 3.480,00

€ 100,00

€ 600,00

€ 88,00

€ 30,50

-€ 322,69

€ 104,50

€ 3.480,00

€ 600,00

2019-2020

Mutatie 2020-2021

Balans per 1 augustus 2021
Bezittingen

Schulden/Reserveringen

Omschrijving

2019-2020

Mutatie 2020-2021

Nieuwwaarde borden

€ 1.223,00

€ 0,00 € 1.223,00

Reservering borden

€ 992,40

€ 15,38 € 1.007,78

Nieuwwaarde stukken

€ 1.778,00

€ 0,00 € 1.778,00

Reservering stukken

€ 891,24

€ 49,56

€ 940,80

Nieuwwaarde klokken

€ 1.482,00

€ 0,00 € 1.482,00

Reservering klokken

€ 943,13

€ 44,96

€ 988,09

€ 350,60

€ 0,00

€ 350,60

Reservering demonstratiebord

€ 298,51

€ 8,80

€ 307,31

€ 80,00

€ 0,00

€ 80,00

Te betalen zaalhuur A3 Welsaen € 275,00

€ 0,00

€ 275,00

Nieuwwaarde demonstratiebord
Kas
Bank

€ 2.696,92

€ 739,44 € 3.436,36

Omschrijving

Te betalen zaalhuur A3 2020
Eigen vermogen

€ 7.807,20

€ 739,44 € 8.349,96

€ 4.210,24

€ 620,74 € 4.830,98

€ 7.807,20

€ 739,44 € 8.349,96

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft
46e seizoen 2020-2021
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 voor het volgende seizoen: Lianne Flietstra, Tijn Hulsebos en Lukas Kleijwegt.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap 2020
1. Wouter de Jonge
2. Eniz Ayyildiz
3. Mats Molanus

Herfstkampioen

Door het Corona virus was er geen tweede seizoenshelft en daarmee ook geen strijd om het
Clubkampioenschap. Vanaf eind mei tot eind juni 2021 kon er weer worden geschaakt. Ondanks het
korte tijdsbestek was het een goede zaak om het schaakgevoel er weer een beetje in te krijgen. Ook
waren er een aantal potentiële nieuwe leden die kwamen proefschaken. Wij hopen deze kinderen
begin volgend seizoen als lid te mogen verwelkomen.
PR-activiteiten:
Door de beperkingen, die Corona met zich meebracht, waren er minder PR-activiteiten. In het najaar
van 2020 werd een introductiecursus (8 lessen) gegeven op de basisscholen de Regenboog en
de Dorpsakker (lesgever: Remmert Brinkman). Daarnaast werd bij de “schaak Plusklas” van Frank
Tijdeman op de Regenboog geflyerd. Dit leverde 3 nieuwe leden op en uitzicht op nog een aantal
leden. De PR-activiteiten blijven erg belangrijk omdat jaarlijks altijd wel kinderen opzeggen om
uiteenlopende redenen. Komend seizoen staan 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.
Vernieuwing lesmateriaal:
Om de kwaliteit van de lessen op een hoger plan te krijgen en daarmee de beleving van de kinderen
te verbeteren is geïnvesteerd in een digitale presentatie. Door de combinatie van een beamer en een
schaakprogramma worden de schaaklessen op een vlottere en duidelijkere manier gepresenteerd.
Ook onze collectie laptops met het Chesser programma werd met een exemplaar uitgebreid.
Tot zover het 46e jaarverslag.

Programma 2021
6 september
13, 20 en 27 september
4 oktober
11 oktober
18 en 25 oktober
1, 8, 15, 22 en 29 november
6 december
13 december
20 en 27 december

start nieuw seizoen met een simultaanwedstrijd
competitie en training
geen schaken i.v.m. Kermis (onder voorbehoud)
geen schaken i.v.m. herfstvakantie
competitie en training
competitie en training
feestavond
competitie en training
geen schaken i.v.m. kerstvakantie

Toernooien seizoen 2021-2022
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.

