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JAARVERGADERING

Uitnodiging voor de leden van Schaakvereniging “Assendelft” tot het bijwonen van de
Jaarvergadering, te houden op maandag 3 september 2018.
Aanvang 20.15 uur in de Dorpstaveerne te Assendelft.

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Notulen vorige vergadering op 4-9-2017 (zie clubblad).
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslagen.
a)
Jaarverslag senioren (zie clubblad)
b)
Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad)
Financiële overzichten.
a)
Jaarverslag Penningmeester (zie clubblad)
b)
Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad)
c)
Contributie beleid
Verslag Kascommissie.
Beleid Bestuur
a)
AVG (zie clubblad)
Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend zijn Jan Beekman en Roel Spier.
Beide zijn herkiesbaar.
Verkiezing Kascommissie
Uitreiking prijzen van seizoen 2017-2018
Bespreking van de Competitie 2018-2019
a.)
aangepaste opzet voor interne competitie (Gert-Jan Teer)
Clubblad.
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen vorige vergadering op 4 september 2017
1. Opening.
Voorzitter Roel Spier opent met een klap op de houten tafel de vergadering met een welkom
aan in totaal 22 leden. Op de rondgaande presentielijst kan iedereen zijn voorkeur voor het
meedoen aan de Bondscompetitie aangeven.
2. Notulen van de vorige vergadering.
Geen opmerkingen uit de vergadering en met dank aan de secretaris aanvaard.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
-Er zijn afberichten ontvangen van Hans Kuijper, Ruud Douwes (beide met vacantie), Ab
Visser (in trainingskamp), Jeroen Kramer, Jan Teer en Don Spier.

-In de Nieuwsbrief van de KNSB wordt de Nationale Sportweek aangekondigd (van 9 tot 17
september, pakket voor de Jeugd volgt nog) en verder het cursusprogramma voor arbiter en
schaaktrainer.
-Het Zaans Sportcongres ter promotie van de sport, is op 15 september.
4. Jaarverslagen Senioren en Jeugd.
Geen op- of aanmerkingen op de verslagen, met dank aan de auteurs aanvaard.
Aad Lansbergen meldt dat hij gaat stoppen als Jeugdleider, Remmert Brinkman gaat die taak
overnemen met Casper Coco, Melle Gelok en Don Spier als secondanten. Dat is een goede
ploeg en er zijn ook al weer wat nieuwe jeugdleden bijgekomen, dus Aad ziet de toekomst
voor de Jeugd optimistisch in.
Dan neemt de voorzitter het woord en beschrijft de historie van de Jeugdclub:
Opgenomen bij de seniorenafdeling in 1974 met 17 jeugdleden, waaronder Gert-Jan Teer en
Jan Beekman. In 1977 was Andre van der Elst enige tijd Jeugdleider met assistentie van Jan
Beekman en Rick Kleyn.
Aad Lansbergen kwam als leider bij de Jeugdclub in 1979, er waren toen maar liefst 47
jeugdleden en een ledenstop!
Ondertussen is Aad ook nog negen (!) maal clubkampioen geweest in de periode 1973 tot
1988 en zorgde hij dat ons clubblad bij SVA gedrukt kon worden.
Al met al genoeg reden om na 38 jaar Jeugdleiderschap door de voorzitter benoemd te
worden tot Lid van Verdienste van onze schaakclub onder een welverdiend applaus van de
vergadering.
5. Financiële overzichten.
Penningmeester Jan Beekman dankt de Kascommissie voor de controle en meldt dat er
weinig bijzonderheden zijn. Bij de senioren een klein verlies, bij de Jeugd licht positief.
Rekening van A3 moet nog komen.
Kees Boekhout ziet een klein verschil in de afschrijvingen, Jan kijkt het na.
Klaas van ’t Veer merkt op dat de toename van het eigen vermogen het resultaat bepaalt.
Het voorstel om de contributie voor de senioren met twee euro te verhogen (tot 95 euro per
jaar) en voor de Jeugd in verhouding, wordt door de vergadering aanvaard.
Daan Noe vraagt of dat ook voor 65-plussers geldt, het antwoord is ja.
6. Verslag Kascommissie.
Remmert Brinkman en Peter van Straten hebben de boeken en de rekeningen uitgebreid
bekeken, op een foutje na klopte alles en Penningmeester Jan Beekman (sinds 1984!) mag
z’n werk vervolgen.
7. Beleid Bestuur.
Roel meldt dat onze club op het goede spoor zit, van belang is aandacht voor de Jeugd in
verband met de continuïteit van de vereniging.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Kat (sinds 1989), G.J.Teer en Jan van Weelden.

Er zijn geen tegenkandidaten dus alles blijft bij het oude, waarbij de voorzitter opmerkt dat
wat nieuw bloed geen kwaad kan voor de club.
9. Verkiezing Kascommissie.
Bart Hoffman wordt nu echt lid, bijgestaan door specialist Klaas van ’t Veer.
De nieuwe reserve wordt Ab Grin.
10. Uitreiking van de prijzen seizoen 2016-2017.
Afgetekend clubkampioen werd Kees Lute, hij krijgt naast de bloemen en de beker een
verdiend applaus.
Dat krijgt ook Jan de Boer als winnaar van de tweede groep na prachtige partijen met veel
spanning in de vierkamp.
Ook Rene Spruit, de APK-kanjer ontvangt bloemen en de trofee en gaat simultaan spelen.
Omdat de voorzitter toch met de bloemen bezig is, krijgt Annie onze onvolprezen gastvrouw
een mooi boeket plus een pakkerd.
Tenslotte, waarschijnlijk voor de laatste keer, wordt Kees Boekhout in de bloemen gezet als
clubbladbezorger. Net als de Mohikanen, sterft dit ras uit.
11. Bespreking competitie 2017-2018.
De interne competitie zal op dezelfde manier gespeeld worden, in januari splitsing in twee
groepen, die doorgaan volgens het Keizersysteem. Wanneer er in beide groepen iemand over
is wil Kees die tegen elkaar laten spelen.
Als waardering voor het wedstrijdleiderschap ontvangt Kees Lute een boekenbon van de
voorzitter.
De APK competitie wordt vervolgd, evenals de Rapidavonden.
In de externe competitie speelt het achttal in de tweede klas, zeer waarschijnlijk zullen we
met twee viertallen in de vierde klas van de NHSB meedoen.
Fons Rijkhoff vraagt of de grote krachtsverschillen voorkomen kunnen worden.
We zullen deze wens weer aan competitieleider Aart Strik doorgeven.
12. Clubblad.
Voorzitter Roel meldt dat het papieren tijdperk bijna voorbij is en dat we steeds meer
digitaal gaan communiceren. Hij hoopt wel dat er wat meer kopij komt in de vorm van allerlei
schaakervaringen van de leden.
13. Rondvraag.
-Gert-Jan Teer: Aad Lansbergen heeft de Eregalerij van de Jeugdkampioenen op de Website
gezet, zie www.schaakclubassendelft.nl
-Remmert Brinkman: De Jeugdafdeling wil zich manifesteren op de scholen, als er hulp nodig
is, graag medewerking van de leden.
-Frans Bersee: Wegens steeds slechtere mobiliteit gaat Frans stoppen met schaken. Hij
neemt met leedwezen afscheid en wil wel graag op de mailinglijst blijven staan om op de
hoogte te blijven.

-Roel Spier: Er worden drie groepen gemaakt die vanaf 21.30 uur simultaan gaan schaken
tegen de kampioenen Kees Lute, Jan de Boer en Rene Spruit.
14. Sluiting.
Al om twintig over negen kan de voorzitter deze vlotte vergadering afsluiten met dank aan de
aanwezigen. Een extra oorlam van de Frans Bersee is onderweg.
September 2017, secretaris Jan Kat.

64e jaarverslag seizoen 2017 - 2018
Het afgelopen seizoen was zeer succesvol voor Gert-Jan Teer en Casper Coco, die kampioen werden
in de interne competitie, evenals het tweede viertal in de NHSB-competitie.
Helaas moesten we afscheid nemen van ons gezelligste lid en oud-secretaris Frans Bersee, die
wegens zijn gezondheid met pijn in ‘t hart af moest haken. Ook Jan Teer moest door beenklachten
veelal verstek laten gaan en ons oudste lid Piet Bijl kwam minder dan we gewend zijn.
Gert-Jan Teer heeft na overleg met het bestuur een aantal vrijwilligers verzameld die bereid zijn om
minder mobiele leden te halen en terug te brengen op de clubavond.
Gelukkig is Ries van Raaphorst weer terug van ziek geweest, hij schaakt weer regelmatig mee.
Een goed bericht is ook dat de Jeugdafdeling, na het afscheid van Aad Lansbergen (Lid van
Verdienste!) nu geleid door Remmert Brinkman, weer in de lift zit qua ledental.
Ondertussen gaat onze Schaakclub met de tijd mee en hebben we afscheid genomen van de
papieren clubbladen. In november, januari en april had voorzitter Roel Spier voldoende kopij
verzameld om uitstekend verzorgde digitale clubbladen per mail rond te sturen. Mooie interviews
met Piet Bijl en Jan Teer werden verzorgd door Sanne Dekker, met foto’s van Jessica Spier.
De interne competitie, zoals altijd de belangrijkste activiteit van de club, werd weer vakkundig geleid
door Kees Lute. De spanning bleef zowel in de eerste als tweede groep tot de laatste wedstrijdavond
gehandhaafd, toen won Casper Coco de laatste partij van de vierkamp van concurrent Daan Noë, die
verrassend lang bij bleef en als tweede eindigde voor de gewezen kanjers Ab Visser en Hans Kuijper.
In de twaalfkamp was het nog spannender, zeker drie spelers konden nog eerste worden en er werd
om gestreden! Roel Spier haakte af door een nederlaag tegen een sterk spelende Jeroen Kramer,
Gert-Jan Teer behaalde een remise tegen Jan Kat, na een enerverende partij en Aad Lansbergen
kwam ook niet verder dan remise tegen Ruud Nieuwenhuizen. Het resultaat was dat Gert-Jan op zijn
oude dag clubkampioen werd met een minieme voorsprong op Aad Lansbergen! (Voor standen zie
verder in het Jaarverslag).
Tussen de bedrijven door zorgde de APK, excellent begeleid door Ab Visser, weer voor mazzel en
vermaak, met op de gezellige Kerstfeestavond als nieuwe kampioen Don Spier.

Voor de broodnodige variatie speelden we twee avonden Rapidschaak met enkele gastspelers van
Krommenie.
Als seizoensafsluiting verzorgden Gert-Jan Teer en Jan Beekman weer een ludieke avond in mei.
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden
ter bescherming van de privacy. Op advies van de KNSB nemen we actie.
Om de Jeugd te interesseren voor de schaaksport, wordt les gegeven op scholen en op Koningsdag
werd geschaakt in de Kerkbuurt. Het ledental van de Jeugdclub loopt weer naar de twintig, Remmert
Brinkman wil als coördinator de lessen aantrekkelijker maken met behulp van
computerprogramma’s, hij wordt bijgestaan door Casper Coco, Don Spier en Ruud Douwes als
lesgevers. Melle Gelok, die in Amsterdam studeert en woont, zorgt op afstand voor de indelingen.
In de externe competitie speelden we met een achttal in de tweede klas en met twee Viertallen in de
vierde klas. Op 11 december viel er zoveel sneeuw dat de wedstrijden tegen Volendam en ZSCSaende afgelast moesten worden.
In een spannende competitie eindigde het achttal op de een na onderste plaats, zoals verwacht
volgens de rating. Waarschijnlijk blijven we in de tweede klas NHSB door de veranderingen met extra
KNSB-klassen.
Het eerste Viertal eindigde als tweede na het (te) sterke Spaarne, het tweede Viertal eindigde gelijk
met Het Witte Paard, maar werd op bordpunten kampioen, een mooie prestatie!
Eindstanden van de interne competitie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

G.J. Teer
A. Lansbergen
R. Spier
K. Lute
J. Kat
P. van Straten
R. Brinkman
M. Bood
R. Nieuwenhuizen
J. de Boer
J. Kramer
R. Spruit

434 Clubkampioen
429
416
397
390
387
376
357
351
310
303
145

De eerste twaalf van de ranglijst speelden geen echte Twaalfkamp, maar vanaf januari volgens het
Keizersysteem. Hierdoor kon ondanks afberichten en Bondswedstrijden ﬂexibeler ingedeeld worden
en konden meer partijen gespeeld worden. Een nadeel was dat niet iedereen tegen alle elf
tegenstanders ingedeeld is.

Groep 2
1. C. Coco

3 Kampioen

5.

F. Rijkhoﬀ

463

2. D. Noë

2

6.

R. Douwes

384

3. A. Visser

1

7.

R. van Raaphorst

379

4. H. Kuijper

0

8.

K. van ‘t Veer

363

9.

J. van Weelden

330

10. D. Spier

296

11. A. Grin

295

12. J. Beekman

265

13. C. Boekhout

261

14. P. Bijl.

250

15. R. Nino.

226

16. W. de Jonge

140

17. B. Hoﬀman

114

18. J. Bulder

110

19. M. Gelok

84

20. R. Heijne

81,5

21. J. Teer

80,5

De tweede groep werd zoals de laatste seizoenen gebruikelijk is, vier weken voor het einde gesplitst,
waarna in een vierkamp de kampioen zich manifesteerde.
Externe competitie.
Opstelling Assendelft-1:
1. K. Lute
2. P. van Straten
5. R. Spier
6. G.J. Teer

3. A. Lansbergen
7. R. Brinkman

4. R. Nieuwenhuizen
8. J. Kat

Topscoorders in de spannende competitie waren Peter van Straten met 80% (vier partijen gewonnen
en een verloren) en Kees Lute met 64% op bord 1.
In de laatste wedstrijd verloor koploper Krommenie van ZSC-Saende dat daarmee kampioen zou zijn
geworden, maar ZSC-Saende had een ongerechtige speler opgesteld, zodat de wedstrijd gelijk
eindigde en Krommenie toch kampioen werd.
Eindstand in NHSB-klasse 2C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krommenie-2
12 punten 36 Bordpunten
ZSC-Saende-3
11 ,,
30,5
,,
Purmerend-3
9
,,
30,5
,,
De Waagtoren-5 7
,,
28,5
,,
Het Spaarne-2
5
,,
27
,,
Santpoort-3
5
,,
24,5 ,,
Assendelft
4
,,
24,5 ,,
Volendam-2
3
,,
22,5 ,,

In de Viertallen competitie speelden Assendelft V1 en V2 in de NHSB-klassen 4E en 4G een halve
competitie tegen over het algemeen gelijkwaardige tegenstanders, met uitzondering van het te
sterke team van Het Spaarne.
Opstelling Assendelft V1:
1. H. Kuijper 2. J. de Boer 3. C. Coco 4. A. Visser
Ons Viertal was goed in vorm en eindigde op een tweede plaats met als toppers Ab Visser met 66%
en Casper Coco met 60%.
1. Het Spaarne V2.
11 punten 18,5 bordpunten
2. Assendelft V1.
6 ,,
11,5
,,
3. Paard van Ree V1. 4 ,,
11,0
,,
4. Vredeburg V1.
3 ,,
7,0
,,
Opstelling Assendelft V2:
1. F. Rijkhoﬀ

2. J. van Weelden 3. B. Hoﬀman 4. C. Boekhout

Na een enerverende competitie met veel gelijke spelen, wist ons team Het Witte Paard op
bordpunten te verslaan en kampioen te worden! De topscoorders waren Cees Boekhout met 66%
(Cees moest even wennen aan de externe competitie met onbekende tegenstanders) en Bart
Hoﬀman met 60%.
1. Assendelft V2.
2. Het Witte Paard V.
3. ZSC-Saende V.
4. Volendam.

7 punten 13,5 bordpunten
7
,,
12,5
,,
6
,,
12,0
,,
4
,,
10,0
,,

Komend seizoen zal een deel van de NHSB-competitie overgaan naar de KNSB, te beginnen met de
hoogste klassen. Deze ontwikkeling gaat waarschijnlijk door, waarbij te hopen is dat er ook voor de
kleine clubs met een lager niveau, nog leuke externe wedstrijden blijven bestaan.
Augustus 2018, secretaris J. Kat.

Begeleidend schrijven financieel verslag boekjaar 2017 - 2018
In navolging van vorig boekjaar is dit overzicht opgemaakt per 1 juli.
Seizoen 2017-2018
Het afgelopen seizoen kenmerkt zich door relatief hoge contributie inkomsten bij de senioren en de
jeugdafdeling. Bij de jeugdafdeling wordt dit veroorzaakt door een stijging van het aantal actieve
leden, mede door de inspanning van de leiding. Daarnaast is ons kostenpatroon, met uitzondering
van een lichte stijging van de bondsafdracht, zeer constant gebleven. Het negatieve
exploitatieresultaat bij de senioren is veroorzaakt door de aanschaf van een drietal klokken ter
vervanging van 3 bestaande klokken.

Het ledental van de Jeugdafdeling heeft een stevig stijgende lijn. De zaalhuur van A3 van voorgaande
jaren is ook voldaan, waardoor de jeugdafdeling net als de senioren geen schulden heeft openstaan.
Alle schaakmaterialen zijn gewaardeerd tegen de laatst geldende prijzen op het moment van
aanschaf van het nieuwe schaakmateriaal.
Seizoen 2018-2018
Bij de senioren afdeling is in de begroting uitgegaan van het ledental van het afgelopen jaar, met een
lid minder. Naast een inflatiecorrectie bij de KNSB zijn geen significante kostenstijgingen te
verwachten.
Voor de jeugdafdeling is uitgegaan van een lager aantal leden dan waarmee is afgesloten. Daarmee
wordt ook bij de jeugd een positief resultaat verwacht.
Bij het materiaal zijn enkele DGT 2000 klokken vervangen door een nieuwe versie. Het materiaal is
gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs bij losse aankoop.
Contributie 2018-2019
Vanuit het bestuur is gekozen om geen contributieverhoging voor het seizoen 2018-2018 vast te
stellen.
Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt te handhaven:

1. Senioren contributie
2. Junioren contributie
3. Jeugd contributie

€ 95,00
€ 57,00 (jeugd en studenten, spelend bij de senioren – 60%)
€ 47,50 (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 (ca 60%
van de clubcontributie) verschuldigd is en deze zal ook als zodanig in rekening worden gebracht.

Penningmeester Jan Beekman

Financiële overzichten

Exploitatie overzicht per 1 juli 2018
Senioren Seizoen 2017-2018
Omschrijving

2016-2017 Begroting 2017-2018

Omschrijving

Contributie

€ 2.808,60 € 2.907,00 € 2.962,00

Zaalhuur
NHSB Afdracht

Rente

€ 12,15

€ 12,00

Diversen inkomsten

€ 15,00

€ 15,00

€ 3,12

2016-2017 Begroting 2017-2018
€ 560,00

€ 600,00

€ 576,00

€ 1.301,75 € 1.375,00 € 1.337,45

Feestavond

€ 454,09

€ 475,00

€ 358,36

Wedstrijden

€ 100,00

€ 100,00

€ 145,00

Schaakmateriaal

€ 17,00

Prijzen / APK

€ 40,03

Kosten Clubblad

€ 40,74

Jaarvergadering

€ 80,00

€ 90,00

€ 130,00

Brandverzekering

€ 12,17

€ 12,20

€ 12,17

€ 100,00

€ 100,00

€ 90,00

Lief en Leed

€ 50,00

€ 67,74

Diverse uitgaven

€ 25,00

Slotavond

€ 155,00
€ 50,00

€ 44,99
€ 21,00

Betalingsverkeer

€ 76,55

€ 70,00

€ 69,00

Website (3 jaar)

€ 0,00

€ 0,00

€ 90,00

Afschrijving

€ 92,68

€ 93,00

€ 88,17

Exploitatie resultaat

-€ 39,26

€ 2.835,75 € 2.934,00 € 2.965,12

-€ 106,20 -€ 219,76

€ 2.835,75 € 2.934,00 € 2.965,12

Jeugd Seizoen 2017-2018
Omschrijving
Contributie / Lesgeld

2016-2017 Begroting 2017-2018
€ 572,00

€ 470,00

€ 718,00

Te ontvangen contributie
Zaalhuur reservering 2017

€ 130,00

Omschrijving
Zaalhuur 2016-2017

€ 223,50

Zaalhuur 2017-2018

€ 57,60

NHSB afdracht Jeugd

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Feestavond

€ 22,00

€ 100,00

€ 0,00

Diverse prijzen

€ 35,00

€ 40,00

€ 0,00

Opleiding

€ 56,40

€ 75,00

€ 82,55

Diverse uitgaven
Afschrijving
Exploitatie resultaat
€ 572,00

€ 470,00

€ 848,00

2016-2017 Begroting 2017-2018
€ 185,00

€ 210,50
€ 179,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 30,49

€ 33,00

€ 30,49

€ 147,01

€ 37,00

€ 345,21

€ 572,00

€ 470,00

€ 848,00

Begroting Seizoen 2018 - 2019
Omschrijving

Senioren

Jeugd

Contributie

€ 2.850,00

€ 470,00

Rente
Diversen inkomsten

€ 2,50

Omschrijving

Senioren

Jeugd

Zaalhuur

€ 600,00

€ 185,00

NHSB Afdracht

€ 10,00

€ 1.375,00

Feestavond

€ 400,00

Wedstrijden

€ 135,00

Prijzen / APK

€ 50,00

Jaarvergadering

€ 90,00

Brandverzekering

€ 12,20

€ 100,00
€ 40,00

Opleiding
Slotavond

€ 100,00

Lief en Leed

€ 50,00

Diverse uitgaven

€ 25,00

Betalingsverkeer

€ 69,00

Afschrijving

€ 88,00

€ 30,50

-€ 131,70

€ 39,50

€ 2.862,50

€ 470,00

2016-2017

Mutatie 2017-2018

Exploitatie Resultaat
€ 2.862,50

€ 75,00

€ 470,00

Balans per 1 juli 2018
Bezittingen

Passiva

Omschrijving

2016-2017

Mutatie 2017-2018

Nieuwwaarde borden

€ 1.223,00

€ 0,00 € 1.223,00

Reservering borden

€ 946,26

€ 15,38

€ 961,64

Nieuwwaarde stukken

€ 1.778,00

€ 0,00 € 1.778,00

Reservering stukken

€ 742,56

€ 49,56

€ 792,12

Nieuwwaarde klokken

€ 1.482,00

€ 0,00 € 1.482,00

Reservering klokken

€ 956,04

-€ 102,83

€ 853,21

€ 350,60

€ 0,00

€ 350,60

Reservering demonstratiebord

€ 272,41

€ 8,76

€ 281,17

Kas Senioren

€ 6,10

-€ 1,10

€ 5,00

Te betalen zaalhuur A3 Welsaen € 275,00

€ 0,00

€ 275,00

Kas Jeugd

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Te betalen zaalhuur A3 2017

-€ 130,00

€ 0,00

Nieuwwaarde demonstratiebord

Bank

€ 2.825,99

Omschrijving

€ 107,15 € 2.933,14
Eigen vermogen

€ 7.665,69

€ 130,00

€ 106,05 € 7.771,74

€ 4.343,42

€ 265,18 € 4.608,60

€ 7.665,69

€ 106,05 € 7.771,74

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft
43e seizoen 2017 - 2018
Het begeleidingsteam bestond uit:
Ruud Douwes:
begeleiding wedstrijden
Melle Gelok:
les- en wedstrijdindeling
Casper Coco:
lesgever stap 2
Don Spier:
lesgever stap 1, beheer website
Remmert Brinkman: lesgever stap 3 en 4, algemene zaken en PR
Nieuwe aanmeldingen dit seizoen waren: Daan en Rik van de Akker, Sjoerd Grootes, Milena
Lashchenko, Mare Schuler en Damian Blanca.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap 2017
1. Wouter Brakenhoff Herfstkampioen
2. Wouter de Jonge
3. Ömer Yilmaz
Eindstand seizoen 2017-2018
1. Wouter de Jonge
Clubkampioen
2. Wouter Brakenhoff
3. Rik van de Akker
PR-activiteiten:
In het najaar van 2017 werd een korte introductiecursus (4 lessen) gegeven op basisschool de
Regenboog (lesgevers: Remmert Brinkman en Ruud Nieuwenhuizen). Dit leverde 2 nieuwe leden op.
Daarnaast waren wij aanwezig op de activiteiten dag van basisschool de Meander en op Koningsdag
in de Kerkbuurt. Komend seizoen staat weer een cursus bij een basisschool gepland.
Schaakopleiding:
Eind mei werden de NHSB examens afgenomen. De onderstaande deelnemers behaalde het diploma:
Stap 1) Rik en Daan van de Akker, Milena Lashchenko en Sjoerd Grootes.
Stap 2) Dax Tjalsma
Stap 3) Wouter de Jonge en Wouter Brakenhoff
Tot zover het 43e jaarverslag.

Programma 2018
3 september
10, 17 en 24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5, 12, 19 en 26 november
3 december
10 en 17 december
24 en 31 december

prijsuitreiking en simultaanwedstrijd
competitie en training
competitie en training
geen schaken in verband met kermis
competitie en training
geen schaken in verband met herfstvakantie
competitie en training
competitie en training
feestavond
competitie en training
geen schaken in verband met kerstvakantie

Toernooien seizoen 2018-2019
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 Melle Gelok. E-mail:
mellegelok@live.nl of telefonisch/per SMS op 0611854138. Bij voorkeur uiterlijk een dag tevoren
afbericht geven.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy Statement van de Schaakvereniging Assendelft
1. Introductie
De Schaakvereniging Assendelft (de "Vereniging") is de beheerder van de website
www.schaakclubassendelft.nl In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging
persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De
verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.
De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de
bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging
worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens
omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat
automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart.
Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker,
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde
doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens
zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere
wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en
contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).
3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt
tot
i.
om contact met u te kunnen opnemen;
ii.
om u informatie te sturen;
iii.
het organiseren van schaakwedstrijden;
iv.
het bijhouden van uitslagen en standen;
v.
het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

het bijhouden van een ledenadministratie;

het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende
regionale bond (“NHSB”) en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking
wedstrijduitslagen aan de KNSB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van
de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen
in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt. Ook is rechtstreekse schriftelijke / mail
afmelding bij secretaris een mogelijkheid

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande
toestemming.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig
zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste
gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.
Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen
met als doel uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van
andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het
privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze
cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties.
De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.
7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om
overdracht van uw gegevens. Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw
gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen
tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen
aan de secretaris van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
8. Wijzigingen van het privacy beleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid
statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te
blijven van de meest recente versie.
9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de
secretaris van de Vereniging.

