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Coördinator

Aad Lansbergen
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JAARVERGADERING
Uitnodiging voor alle leden van Schaakvereniging “Assendelft”
tot het bijwonen van de Jaarvergadering,te houden op maandag
1 september 2014, aanvang 20.15 uur in “De Dorpstaveerne”.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering op 2 september 2013 (zie clubblad).
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslagen:
a) Jaarverslag Secretaris (zie clubblad).
b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad).
5. Financiele 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.
Beiden zijn herkiesbaar.
9. Verkiezing Kascommissie.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2013-2014.
11. Bespreking van Kompetitie 2014-2015.
12. Samenwerking met Schaakclub Krommenie.
13. Jubileum viering.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Kopijdata
Inleverdatum
22 oktober 2014

Verschijningsdatum
27 oktober 2014
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NOTULEN JAARVERGADERING OP 2 SEPTEMBER 2013.
1. Opening.
Als de 25 aanwezige leden van Schaakclub Assendelft aangeschoven zijn, opent voorzitter
Roel Spier de vergadering met een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van
Fons Eggenhuizen en oud-lid Cees Benjamin.
2. Notulen van de vorige vergadering.
Deze worden met dank aan de secretaris goedgekeurd.
3.
-

Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is afbericht ontvangen van Fons Rijkhoff wegens vacantie.
NHSB-nieuws: Kontributieverhoging van 4 euro door hogere afdracht aan de KNSB.
NHSB-kompetitie met 6-tallen in derde klas en 4-tallen in 4e klas.
Leden en jeugdleden afmelden voor 1 oktober.
Welsaen fuseert met Evean en SMD.
Onze schaakclub staat voortaan op de digitale sociale kaart van Zaanstad.
Nieuwsbrief van de KNSB is doorgestuurd via internet,weinig interessant nieuws.
In de toekomst wil de KNSB scheidsrechters bij kompetitie wedstrijden en daarvoor
worden cursussen georganiseerd, informatie wordt door Roel doorgegeven.

4. Jaarverslagen Senioren en Jeugd.
- Ab Grin mist Fons Eggenhuizen in de einduitslag, Roel meldt dat het met opzet gebeurd
is.
- Ab Visser vraagt wat het betekent als de broertjes Honkoop komend seizoen meespelen
met de senioren. Roel antwoordt dat deze partijen om 8 uur starten met voor ieder een uur
bedenktijd omdat de jongens ( 10 en 12 jaar) op tijd klaar moeten zijn. Er zijn geen
officiele regels voor dit soort gevallen, maar het is een regeling die de overgang van sterke
jeugdleden naar de senioren makkelijker maakt. Als de jongens ouder worden (en sterker)
wordt de speeltijd verlengd.
5. Jaarverslag Penningmeester.
Jan Beekman vermeldt dat door prive-omstandigheden het boekjaar op 12 augustus
afgesloten is in plaats van op 1 juli. Bij de senioren het afgelopen jaar een gering
exploitatie tekort, maar het clubblad is weer voor drie jaar voorzien van advertenties.
Cees Boekhout vindt dat een tegoed van de Jeugd op de balans behoort te staan.
Jan Teer zet vraagtekens bij 200 euro schuld aan SVA en vraagt wat we aan het clubblad
overhouden.
Jan Beekman antwoordt dat het tegoed van de jeugd een reservering is omdat senioren en
jeugd samen een bankrekening hebben.
De schulden bij SVA belopen meerdere jaren wegens de overgang naar een andere
penningmeester.
De opbrengst van het clubblad is ca 1000 euro in drie jaar door advertenties en zeer lage
drukkosten bij SVA, mogelijk wordt de looptijd verlengd naar 4 jaar in verband met de
moeilijke advertentiewerving.
Bij de Jeugdafdeling is de zaalhuur te laag (alleen nota voor 2e halfjaar ontvangen) en de
NHSB afdracht is fors hoger omdat er meer jeugdleden aangemeld zijn.
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De begroting voor 2013-2014 laat een negatief resultaat zien, vandaar het voorstel om de
contributie met 3 euro te verhogen tot 80 euro voor de senioren, 48 euro voor junioren en
40 euro voor jeugdleden. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Kees Lute vraagt hoeveel de NHSB-verhoging is, antwoord: ca 10%.
David Gelok vraagt of we dan nog wel voldoende liquiditeit hebben, antwoord: we
streven naar een vermogenspositie van ongeveer een jaar contributie en die hebben we.
Jan Teer merkt op dat Aad Lansbergen volgens het overzicht nog een aanzienlijk bedrag
moet ontvangen. Antwoord: Aad schiet allerlei kosten voor (feestavond voor de jeugd,
opleidingskosten) die later worden verrekend en dat is goedkoper dan een extra
bankrekening voor de jeugd.
Piet Bijl vraagt of we al sparen voor het 60-jarig
jubileum in 2014, eventueel zou de contributie extra verhoogd kunnen worden. Roel komt
hier later op terug.
6. Verslag Kascommissie.
Jan de Boer en Ab Visser hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd, Jan meldt dat zij ook
vragen hadden over de bonnen voor Aad Lansbergen,maar dat die getoond konden
worden.
Afgezien van enkele kleine verschillen klopte de kas en de penningmeester kon opgelucht
een rondje bestellen voor de vergadering.
7. Beleid Bestuur.
Roel vraagt of er opmerkingen zijn, antwoord van de vergadering: Gewoon doorgaan!
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en onder applaus herkozen worden Gert-Jan Teer, Jan van Weelden en Jan Kat.
9. Verkiezing Kascommissie.
Naast Ab Visser wordt Kees Boekhout lid en Peter van Straten meldt zich aan als reserve.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2012-2013.
Na spannende strijd waarbij zowel David Gelok, Aad Lansbergen als Ruud
Nieuwenhuizen zeer dicht bij de overwinning waren, is de nieuwe clubkampioen toch
Kees Lute geworden en hij wordt door wedstrijdleider Roel van harte gefeliciteerd en
uiteraard van bloemen en bekers voorzien.
“Bekers” is eigenlijk een verkeerd woord, door Gert-Jan Teer zijn plaquettes met
inscriptie als prijzen uitgezocht, met sponsoring door Peter van Straten.
Kampioen van de tweede groep werd onze onvermoeibare wedstrijdleider Roel Spier, die
natuurlijk ook bloemen en een plaquette ontving. Gert-Jan meldt nog dat de wisselbeker
voor de tweede groep zo’n 20 jaar oud is en dat Ruud Douwes, Rene Spruit en Jean-Louis
van Ollefen de beker twee of meer keer hebben gewonnen, wie van deze drie nogmaals
wint, mag de beker houden.
Bloemen zijn er ook voor onze altijd vriendelijke gastvrouw Annie (met een zoen van de
voorzitter) en voor clubbladbezorger Kees Boekhout (zonder zoen).
Voor de gezamenlijke toernooien met Schaakclub Krommenie zijn prijsjes in natura
(chocolade) beschikbaar gesteld:
Melle Gelok won het random-schaak.
Bij het snelschaken was Remmert Brinkman de beste Assendelver, gevolgd door Melle
Gelok en Jean-Louis van Ollefen.
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Rapid schaken: 1. Aad Lansbergen, 2. Jan Kat, 3. Melchior Bood.
11. Bespreking kompetitie 2013-2014.
Voorgesteld wordt om na de scheiding weer in een twaalfkamp en een tweede groep te
spelen. Roel verzoekt of degene die niet in de twaalfkamp wil spelen, dat tijdig wil
melden. David Gelok vraagt of de jeugdleden die meedoen bij de senioren zich ook
kunnen plaatsen. In principe kan dat, over de speeltijd zal het bestuur voor die tijd een
standpunt bepalen.
De APK wordt vervolgd door ons rekenwonder Ab Visser, die heeft berekend dat er heel
veel prijswinnaars bij onze club zijn.
In de externe kompetitie spelen we dit seizoen met een zestal in de derde klas en twee of
drie viertallen in de vierde klas.
Jean-Louis van Ollefen stelt voor om te starten met een zestal en twee viertallen en dat
voorstel is een goed uitgangspunt.
12. Samenwerking met Krommenie.
Vanuit onze club is er minder animo voor gezamenlijke activiteiten, afgesproken is dat
deze door Roel gemeld worden, hierbij horen ook de cursussen.
Op 28 september is er schaken in het fort bij Krommeniedijk voor viertallen.
Het voorstel van Krommenie om de Jeugd samen te laten schaken is na overleg met Aad
Lansbergen afgewezen.
Bij onze club worden dit seizoen twee Rapid-avonden gehouden.
13. Rondvraag.
-Jan Beekman vraagt een terecht applaus voor de jeugdbegeleiders, die van de jeugd een
bloeiende afdeling gemaakt hebben, waar kampioenen gekweekt worden (zie de
Honkoopjes).
-Gert-Jan Teer meldt dat de APK-beker met inscriptie gewonnen is door Ruud
Nieuwenhuizen.
Jan Teer vraagt of er geen plan gemaakt moet worden voor het zestigjarig jubileum
Het Bestuur komt hierop terug.
Tevens de vraag om het exploitatieresultaat in de balans op te nemen.
De penningmeester antwoordt dat het veel extra werk vraagt door de vele overloopposten.
Omdat de beide Jannen niet op een lijn komen wordt aan de vergadering de vraag
voorgelegd wie problemen heeft met de financiele verslaglegging.
Niemand steekt z’n vinger op.
-Frans Bersee vraagt of clandestiene leden een probleem gaan worden.
Antwoord is nee omdat die zeldzaam zijn bij onze club.
-Roel Spier meldt dat we om 22.15 simultaan gaan spelen tegen de kampioen.
14. Sluiting.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de inbreng van de leden.
September 2013, secretaris Jan Kat
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60e JAARVERSLAG VAN SEIZOEN 2013 – 2014.
Het afgelopen seizoen zaten we in het zestigste jaar sinds de oprichting van onze club in
1954, op maandag 10 november 2014 gaan we dat vieren met nog steeds zo’n dertig leden.
De oudste leden Piet Bijl, Jan Teer en Frans Bersee houden stand en blijven trouw komen,
bovendien kregen we Ries van Raaphorst uit Zaandam er als nieuw lid bij. Voor komend
seizoen heeft David Gelok aangegeven een jaartje schaakrust te nemen, terwijl de broertjes
Honkoop onze club verlaten om bij ChessCool hun schaakcarriere te vervolgen. Jammer
genoeg heeft Jean-Louis van Ollefen op het eind van de kompetitie besloten te stoppen, hij
bestierde jarenlang de APK-kompetitie en was de laatste tijd als teamleider actief in de
externe kompetitie.
Door middel van zes goedgevulde clubbladen die in de loop van het seizoen verschenen met
dank aan Manfred Sücker en Aad Lansbergen en SVA, kregen we alle nodige informatie,
vooral door het kompetitienieuws en de wetenswaardigheden van onze wedstrijdleider Roel
Spier. Aad Lansbergen verzorgde het nieuws over de bloeiende Jeugdafdeling.
De interne kompetitie was als gewoonlijk weer een spannende aangelegenheid met
verrassende ontwikkelingen. Voor het eerst sinds de broertjes Vink deden twee sterke
jeugdleden mee met de senioren, n.l. Mark en Gilian Honkoop met een verkorte speeltijd
( 1 uur p.p.). Voor de twaalfkamp plaatsten zich drie nieuwe gezichten namelijk Melle Gelok,
Mark Honkoop en Ab Visser, terwijl Roel Spier en Rene Spruit terug waren van weggeweest.
Na twee ronden ging zeer verrassend Ab Visser met twee uit twee aan de leiding, hij was niet
te houden en scoorde in de NHSB-kompetitie een rating van 1723! Na enkele weken waren de
verhoudingen hersteld en stond Aad Lansbergen er zeer goed voor, totdat hij door het
aanstormende talent Melle Gelok verslagen werd en daarmee z’n voorsprong kwijt raakte. In
de laatste ronde speelde Aad tegen Kees Lute met een half punt achterstand een mooie allesof-niets-partij, Kees liet zich niet gek maken en won en werd daarmee opnieuw clubkampioen
van onze club.

Eindstand Twaalfkamp:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

K. Lute
R. Spier
A. Lansbergen
P. van Straten
R. Nieuwenhuizen
D. Gelok
G.J.Teer
R. Brinkman
WPM. Gelok
M. Honkoop
R. Spruit
A. Visser

Punten
9
7,5
7,5
7
6,5
6,5
5,5
5
5
2,5
2
2

WP
(35,75)
(34,75)
(33,5)
(29,25)
(24)
(20,75)
(8,5)
(7,5)
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In de tweede groep werd de kompetitie besloten met een vierkamp waarvoor zich plaatsten
Melchior Bood, Gilian Honkoop, Jan Kat en Jean-Louis van Ollefen. Na felle strijd waarbij
Gilian voordeel haalde uit de kortere bedenktijd werd Gilian Honkoop de winnaar door JeanLouis te verslaan. Helaas werden de laatste partijen buiten de clubavond gespeeld door
vakantie van de broertjes Honkoop.

Eindstand tweede groep:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

G. Honkoop
J.L. van Ollefen
M. Bood
J. Kat
R. Douwes
J. de Boer
D. Noe
J. Teer
C. Coco
R. van Raaphorst
J. van Weelden
J. Beekman
F. Rijkhoff
J. Kuijper
A. Grin
C. Boekhout
J. Bulder
P. Bijl
F. Bersee
D. Spier
B. Hoffman

Punten
3
1,5
1
0,5
509
485
481,5
474
458
434
409,5
384
375,5
364
360,5
325,5
306
282,5
151,5
103
40

Bart Hoffman had het te druk met z’n bedrijf, Don Spier is nog steeds aan de studie.
Opvallend is de klassering van Ab Grin die al zijn ervaring in de strijd gooit en steeds
meer partijen wint!
De samenwerking met Schaakclub Krommenie stond op een laag pitje. We hielden twee
Rapid tournooien op 21 oktober en 30 december, winnaar werd Kees Lute.

Op 23 december was de feestavond met de gebruikelijke APK-finale, ditmaal met een
gelijkwaardige groep spelers: Casper Coco, Melle Gelok, Mark Honkoop, Hans Kuijper,
Roel Spier en Rene Spruit. Melle bewees z’n progressie door de APK-beker te winnen.
Met twee stoten op de vlotbrug tafel werden de eindstanden bepaald en verdiende iedereen
een eetbare trofee, eventueel aangevuld met een prijs uit de tombola van Jan en Gert-Jan.
De NHSB-kompetitie is ten gevolge van teruglopende belangstelling door
kompetitieleider Aart Strik gewijzigd van achttallen naar zes- en viertallen. Ons eerste
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team was een zestal, dat speelde in de derde klasse C. Na winst op concurrent Oppositie
lag het kampioenschap voor het grijpen, maar een sterk Volendamteam stak daar in de
laatste ronde een stokje voor, dus werd het een tweede plaats op bordpunten.
Het tweede team, een viertal onder leiding van Roel Spier, behaalde een wat
tegenvallende vierde plek in de klasse 4F, terwijl het derde team met Jean-Louis van
Ollefen aan het hoofd keurig als derde eindigde in de vierde klasse G.

Evenals vorig jaar werd het seizoen de eerste maandag van mei afgesloten met een
ludieke quiz voor teams, verzonnen en gepresenteerd door Jan Beekman en Gert-Jan Teer,
een succes!

Tijdens Bestuursvergaderingen op 20 november en 15 mei werden eventuele plooitjes
glad gestreken zodat alles goed blijft lopen in de club.

De schaaktrainingen in Krommenie door Cor van Dongen werden dit seizoen gevolgd
door Melle Gelok, Jan Kat (niet te zien aan de resultaten) en Kees Lute.
Nieuw dit jaar was de invoering van het OLA-systeem van de KNSB waarmee de online
ledenadministratie sterk verbeterd is.

Jeugdleider Aad Lansbergen blijft ondanks het opzeggen van jeugdleden die wat ouder
worden, enthousiast leden werven door reclame te maken op de scholen; “CLUB IN
AKTIE !!!”.

De drijvende kracht van onze schaakclub is de interne kompetitie, alweer jaren uitstekend
begeleid en van commentaar voorzien door Roel Spier, een groot compliment is hier op
z’n plaats. Nog gezelliger en met onverwachte winnaars is de bekende APK-kompetitie en
ook daar hebben we een eminente begeleider voor in de persoon van Ab Visser.
Gewoon doorgaan is het devies!

Augustus 2014, secretaris Jan Kat
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Begeleidend schrijven financieel verslag Boekjaar 2013-2014
Het boekjaar van de schaakvereniging Assendelft loopt van 1 juli tot 30 juni. Doel was om dit
jaar de boeken te sluiten op 1 juli, zoals gewoonlijk. De nota van de Dorpstaveerne werd
echter pas in juli ontvangen. Om deze reden is de datum van financieel verslag op 1
augustus geplaatst. Naast de rekening van De Dorpstaveerne hebben geen andere
boekingen in de periode tot 1 augustus plaatsgevonden.
Seizoen 2013-2014
Op verzoek van de jaarvergadering is door penningmeester een aanzienlijke
vereenvoudiging van het financiële verslag doorgevoerd. Dit resulteert echter in een
“administratieve” afname van het eigen vermogen. Alle onderlinge verrekeningen tussen
jeugd en senioren zijn uit het verslag verwijderd, alsmede alle les en notatie materialen zijn
niet langer op de balans opgenomen. Deze zullen in de jaren dat ze aangeschaft worden
direct in de kosten worden genomen. De verrekening met SVA heeft dit seizoen
plaatsgevonden.
In de exploitatie overzichten zijn de kosten en vrijval van het clubblad niet langer
opgenomen. Deze zijn verwerkt in een apart meerjaren overzicht van het clubblad. De
vrijgevallen opbrengst is in de exploitatie overzichten opgenomen.
Ondanks een bijdrage van € 100,-- voor zowel de senioren als de jeugd afdeling, moet
geconstateerd worden dat door een sterke stijging van de kosten, met de KNSB/NHSB en de
bankkosten als koploper, we dit jaar aanzienlijk meer hebben uitgegeven dan we aan
inkomsten hebben. Gelukkig hebben we in de loop der jaren een reserve opgebouwd,
waardoor we dit kunnen trekken.
Het ledental bij de senioren en de jeugd is dit jaar gelijk gebleven. Over de gehele linie zijn
alle kosten gestegen met minimaal het inflatiepercentage. De rentevergoedingen zijn op een
redelijk niveau. Momenteel worden geen grote investeringen binnen de vereniging voorzien,
echter op redelijke termijn zal wellicht een beperkte investering in een aantal schaakborden
(slijtage) en tweetal klokken (uitval storingen) moeten worden gedaan.
Seizoen 2013-2014
De begroting voor komend jaar laat bij ongewijzigd contributiebeleid wederom een
aanzienlijk negatief saldo zien. Voor de jeugdafdeling is het tekort min of meer gelijk aan
voorgaande jaren, echter bij de senioren wordt dit veroorzaakt doordat een aantal leden
(tijdelijk) hun lidmaatschap hebben opgezegd. De leden die hun lidmaatschap niet
voortzetten, waren allen bij de bond ingeschreven, zodat de hieraan gerelateerde kosten ook
lager zijn. Echter dit is niet voldoende om het complete verlies te dragen. Om dit te dekken is
een contributie aanpassing noodzakelijk.
Met betrekking tot de huisvesting van de jeugdafdeling zal het komende halfjaar zeer
spannend zijn. De exploitatie van A3 is tot 1 januari 2015 verzekerd echter na 1 janurai is de
toekomst onzeker. Momenteel lopen diverse initiatieven buiten maar vooral binnen de
Assendelver gemeenschap. Dit kan betekenen dat A3 wordt gesloten, maar, naar we allen
hopen, ook dat A3 wordt voortgezet. In het laatste geval is een stevige aanpassing van de
zaalhuur echter vrijwel zeker.
Contributie 2014-2015
Vanuit het bestuur is gekozen om deze verhoging voor het seizoen 2014-2015 te beperken
tot € 4,00, waarbij de kosten van het 60 jarig jubileum uit de clubblad opbrengst en de
reserves komen. Hiermee is een groot gedeelte van het exploitatietekort gedekt.
Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt vast te stellen:
- Senioren contributie € 84,00
- Junioren contributie € 50,00 (jeugd en studenten, spelend bij de senioren – 60%)
- Jeugd contributie € 42,00 (leden, spelend bij de jeugdafdeling – 50%)
Jan Beekman
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Exploitatie overzicht per 1 augustus 2014
Senioren Seizoen 2013-2014
Omschrijving
Contributie

2012-2013
€ 2.294,60

Begroting
€ 2.150,00

2013-2014
€ 2.264,00

Rente
Diversen inkomsten

€ 21,68
€ 30,10

€ 20,00
€ 20,00

€ 22,44
€ 15,65

Opbrengst clubblad

€ 87,50

€ 100,00

€ 100,00

Jeugd Seizoen 2013-2014
Omschrijving
Contributie
Te ontvangen contributie
Rente
Opleiding opbrengst
Opbrengst clubblad

€ 2.433,88

€ 2.290,00

€ 2.402,09

2012-2013
€ 807,00
€ 19,00
€ 10,12
€ 24,00
€ 87,50

Begroting
€ 600,00

2013-2014
€ 735,00

€ 10,00

€ 14,95

€ 100,00

€ 100,00

€ 947,62

€ 710,00

€ 849,95

2013-2014

2014-2015

Omschrijving
Zaalhuur
NHSB Afdracht
Feestavond
Wedstrijden
Prijzen / APK
Jaarvergadering
Brandverzekering
Kamer van Koophandel
Lief en Leed
Diverse uitgaven
Betalingsverkeer
Afschrijving
Exploitatie resultaat

2012-2013
€ 465,00
€ 952,83
€ 392,90
€ 88,00
€ 50,00
€ 117,00
€ 4,54
€ 24,08
€ 65,00
€ 3,20
€ 72,91
€ 62,60
€ 48,32
€ 2.346,38

Begroting
€ 475,00
€ 1.100,00
€ 400,00
€ 75,00
€ 40,00
€ 90,00
€ 12,00

Omschrijving
Zaalhuur
NHSB afdracht Jeugd
Feestavond
Diverse prijzen
Opleiding
Diverse uitgaven
Afschrijving
Exploitatie resultaat

2012-2013
€ 104,00
€ 260,22
€ 310,12
€ 72,40
€ 160,40

2013-2014
€ 177,90
€ 307,36
€ 248,86
€ 70,00
€ 121,74

€ 39,11
€ 1,37

Begroting
€ 170,00
€ 230,00
€ 140,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 30,00
€ 39,00
-€ 99,00

€ 947,62

€ 710,00

€ 849,95

€ 50,00
€ 25,00
€ 130,00
€ 65,00
-€ 172,00
€ 2.290,00

2013-2014
€ 510,00
€ 1.124,51
€ 445,59
€ 108,00
€ 93,00
€ 105,00
€ 12,17
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,25
€ 132,55
€ 62,60
-€ 194,58
€ 2.402,09

€ 39,11
-€ 115,02

Meerjaren Overzicht Clubblad
Omschrijving
Opbrengst clubblad
Te ontvangen clubblad
Reservering clubblad
Vrijval reservering

2012-2013
€ 1.830,00
€ 80,00
-€ 1.110,00

€ 300,00

€ 400,00

Omschrijving
Vooruitbetaald omslagen
Kosten clubblad 2012-2013
Kosten clubblad 2013-2014
Kosten clubblad 2014-2015
Resultaat Jeugdafdeling
Resultaat Senioren

€ 800,00
€ 300,00
€ 400,00
Reservering is opgebouwd voor 4 jaar, ivm moeilijke werving deze keer (300 Euro per jaar)
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2012-2013

2013-2014 2014-2015

€ 500,00
€ 125,00
€ 132,50
€ 87,50
€ 87,50
€ 800,00

€ 100,00
€ 100,00
€ 332,50

€ 135,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 385,00

Begroting Seizoen 2014 - 2015
Omschrijving
Contributie

Senioren
€ 2.100,00

Jeugd
€ 640,00

€ 80,00
€ 20,00
€ 20,00

€ 10,00

€ 200,00

€ 50,00

Te ontvangen Clubblad
Rente
Diversen inkomsten
Opbrengst Clubblad

€ 2.420,00

Omschrijving
Zaalhuur
NHSB Afdracht
Feestavond
Wedstrijden
Prijzen / APK
Jaarvergadering
Brandverzekering
Kamer van Koophandel
Opleiding
Lief en Leed
Diverse uitgaven
Bankkosten
Afschrijving
60 Jarig Jubileum

Senioren
€ 540,00
€ 1.100,00
€ 400,00
€ 85,00
€ 40,00
€ 90,00
€ 12,00

Exploitatie Resultaat

-€ 517,00
€ 2.420,00

-€ 119,00
€ 700,00

€ 108,00

€ 32,00

€ 700,00

Op basis van
27 leden
Additionele inkomsten bij contributievoorstel bestuur

Jeugd
€ 200,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 130,00
€ 65,00
€ 400,00

€ 30,00
€ 39,00

16 leden

Balans per 1 augustus 2014
Bezittingen

Passiva

Omschrijving

2012-2013

Mutatie

2013-2014

Omschrijving

2012-2013

Mutatie

2013-2014

Nieuwwaarde borden
Nieuwwaarde stukken
Nieuwwaarde klokken
Nieuwwaarde demonstratiebord
Te ontvangen Clubblad

€ 915,50
€ 1.260,50
€ 2.323,75
€ 350,59
€ 80,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 915,50
€ 1.260,50
€ 2.323,75
€ 350,59
€ 80,00

Reservering borden
Reservering stukken
Reservering klokken
Reservering demonstratiebord
Reservering clubblad

€ 915,50
€ 566,12
€ 1.286,78
€ 237,37
€ 1.110,00

€ 0,00
€ 38,61
€ 54,34
€ 8,76
-€ 300,00

€ 915,50
€ 604,73
€ 1.341,12
€ 246,13
€ 810,00

Kas Senioren
Kas Jeugd
Bank

€ 15,60
€ 6,78
€ 4.874,88

€ 27,90
€ 17,39
-€ 1.291,69

€ 43,50
€ 24,17
€ 3.583,19

Te betalen zaalhuur A3 12-13
Te betalen SVA

€ 85,00
€ 300,00

€ 0,00
-€ 300,00

€ 85,00
€ 0,00

€ 9.827,60

€ -1.246,40

€ 8.581,20

€ 5.326,83
€ 9.827,60

-€ 748,11
€ -1.246,40

€ 4.578,72
€ 8.581,20

Eigen vermogen
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JEUGDNIEUWS
Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft
39e seizoen 2013 - 2014








In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit:
Melle Gelok:
Wedstrijdleider (50%), beheerder Website
Gert Jan Teer:
(50%)
Lesgevers stap 2
Casper Coco:
Lesgever stap 2
Martin Honkoop:
Lesgever stap 2
Laurian Wannee (50%)
Lesgever stap 3
Remmert Brinkman:
Lesgever Mark, Gilian
Aad Lansbergen:
Lesgever en Algemene Zaken.
De nieuwe leden dit seizoen waren Ivar Brugemann en Ramon Dolsma. We eindigden het
seizoen met in totaal 20 leden.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap

1.
2.
3.

Algemeen:
Gilian Honkoop
Melle Gelok
Mark Honkoop

Stap 3:
1. Stella Honkoop
2. Roy Schuitema
3. Mace Neeft

Stap 2:
1. Wouter de Jonge
2. Wassim Belloum
3. Martijn Groot

Eindstand Seizoen 2013 - 2014

1.
2.
3.

Algemeen:
Melle Gelok
Gilian Honkoop
Mark Honkoop

Stap 2 / 3:
1. Mace Neeft
2. Stella Honkoop
3. Wouter de Jonge

Stap 1 / 2:
1. Kevin Geenen
2. Martijn Groot
3. Olav Groot

Overige activiteiten:
Schaakkursus:
Vanaf 16 september werd een schaakkursus van 8 lessen gegeven.
De kursus had 4 deelnemers, waarvan dit keer alleen Ivar lid is geworden.
38e Zaans Schaakkampioenschap voor de jeugd
In de kerstvakantie op 2 januari 2014 werd door Melle, Mark, Gilian, Mace en Stella
deelgenomen aan het Zaans kampioenschap. De resultaten waren ongekend:
A / B Groep Spelers van 15 tot 18 jaar
C Groep
Spelers van 13 en 14 jaar
D Groep
Spelers van 11 en 12 jaar
E Groep
Spelers t/m 10 jaar

2. Gilian
1. Mark
2. Mace
1. Stella
12

3. Melle

NHSB Kampioenschappen voor D-spelers 2014.
Gilian en Stella deden op 1 en 2 februari mee met het Noord-Hollands kampioenschap voor
spelers t/m 12 jaar. Gilian werd ongeslagen 2e met 7½ punt uit 9 wedstrijden. 1e Werd Wolf
Mestrom met 8½ punt uit 9, 3e werd Derk Kouwenhoven met 7 punt uit 9. Stella werd 11e met
4½ punt uit 9 en eindigde in de middenmoot, met haar 7 jaar een opvallende prestatie. Gilian
mocht door zijn 2e plaats meedoen met de Nederlandse kampioenschappen voor D-spelers.
Stella hoefde zich niet te kwalificeren. Zij mocht vanwege haar prestaties in het verleden via
een vrijkaart deelnemen aan de Nationale pupillendag voor G-spelers (spelers t/m 7 jaar).
KNSB Kampioenschappen voor D-spelers 2014.
Gilian en Stella namen van 29 t/m 31 mei deel aan het Nederlands Kampioenschap voor
schakers t/m 12 jaar. Gilian werd bij de jongens 13e van de 52 deelnemers met 51/2 punt uit 9.
Stella werd bij de meisjes 17e van de 28 deelneemsters met 4 punten uit 9 wedstrijden.

Nationale pupillendag 2014 in Oosterhout:
Op 21 juni nam Stella deel aan de nationale pupillendag in Categorie G. Deze groep had
36 deelnemers. Stella behaalde 3 punten uit 7 partijen en eindigde daarmee op de 24e
plaats.

Melle, Mark, Gilian
Melle, Mark en Gilian hebben dit seizoen ook met de senioren meegedaan.
Melle en Mark kwalificeerden zich in de voorrondes bij de 1e 12 en mochten daardoor in de
2e helft van de competitie in de 1e groep meespelen. Melle werd hierin 9e met 5 punten uit 11
wedstrijden en Mark 10e met 21/2 punt uit 11 wedstrijden. Gilian speelde de 2e helft van de
competitie in de 2e groep. Na de voorrondes speelden de 1e vier spelers, waaronder Gilian,
een halve competitie om de 1e plaats. Gilian wist zijn 3 partijen allemaal te winnen en
eindigde hierdoor als 1e in de 2e groep.
Komend seizoen gaat Melle alleen bij de senioren schaken, Mark en Gilian gaan bij
Chesscool in Haarlem schaken, waar ze onder andere deel kunnen nemen aan de nationale
competitie. Jongens veel succes.
Grand Prix’s
Aan de Grand Prix’s (totaal 9 stuks) namen Mark en Gilian 4x en Stella 6x deel. In de
eindstand van groep C (groep t/m 14 jaar) werd Mark 8e, in Groep D (groep t/m 12 jaar)
Gilian 5e en in Groep E (groep t/m 10 jaar) Stella 2e.. Gilian speelde in de hoogste poule en
wist deze bij 2 Grand Prix’s te winnen. Mark speelde zijn laatste Grand Prix ook in poule 1.
Voor de rangschikking worden de resultaten van de 6 beste toernooien opgeteld. Bij een
rangschikking op basis van het gemiddelde resultaat per toernooi zou Gilian in zijn groep 1e
en over alle groepen (spelers t/m 19 jaar) 2e zijn geworden.
Schakers die regelmatig deelnemen aan toernooien krijgen van de schaakbond een rating. De
ratingontwikkeling van onze jeugdleden was dit seizoen:

Melle
Mark
Gilian
Stella

1 aug. 2013
1150
1061
1305
449
13

1 aug. 2014
1363
1494
1483
673

Schaakopleiding:
Op 26 mei werden de schaakexamens van de NHSB afgenomen door de NHSB-examinator
Chris de Saegher.
De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen:
Stap 1
Ivar Brugemann en Ramon Dolsma
Stap 2
Mexx de Jong, Leon van Vliet en Olav Groot
Stap 3
Mace Neeft, Stella Honkoop en Tim van Oosten.

Tot zover het 39e Jaarverslag.

Programma komende weken:
1e Half uur
Maandag 01 september Prijsuitreiking Simultaan
Maandag 08 september Wedstrijd
Maandag 15 september Wedstrijd
Maandag 22 september Wedstrijd
Maandag 29 september Wedstrijd
Maandag 6 oktober
Geen schaken kermis
Maandag 13 oktober
Geen schaken herfstvakantie
Maandag 20 oktober
Wedstrijd
Maandag 27 oktober
Wedstrijd

2e Half uur
Doorgeefschaak etc
Les
Les
Les
Les

Les
Les

Schaakkursus:
Op 15 september begint een cursus voor kinderen van groep 5 en 6.
In 8 avonden wordt hen de basisbeginselen van het schaken bijgebracht.
Breng kinderen, waarvan je denkt dat ze hier belangstelling voor hebben, op de hoogte.
Voor informatie zie onze website: http://www.schaakclubassendelft.nl /
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 1 september met de prijsuitreiking en een
simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.
Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft,
Aad Lansbergen
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