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JAARVERGADERING
Uitnodiging voor de leden van Schaakvereniging “Assendelft” tot het bijwonen van de
Jaarvergadering, te houden op maandag 2 september 2019.
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 3-9-2018 (zie digitaal clubblad).
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslagen.
a)
Jaarverslag senioren (zie digitaal clubblad)
b)
Jaarverslag 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 Jan Kat, Gert-Jan Teer en Jan van Weelden
Allen zijn herkiesbaar.
Verkiezing Kascommissie
Uitreiking prijzen van seizoen 2018-2019
Bespreking van de Competitie 2019-2020
a.)
aangepaste opzet voor interne competitie (Peter van Straten)
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen vorige vergadering op 3 september 2018
1. Opening.
Om 20.20 uur pakt voorzitter Roel Spier de bekende hamer en opent de vergadering voor de
22 aanwezigen, opnieuw een goede opkomst!
Helaas is onze penningmeester Jan Beekman niet aanwezig wegens het recent overlijden van
zijn vader.
Naast de presentielijst gaat er ook weer een lijst rond waarin een ieder zijn voorkeur voor
het spelen in de Bondscompetitie kan aangeven.
2. Notulen van de vorige vergadering.
Er zijn geen op- of aanmerkingen uit de vergadering, met dank aan de secretaris aanvaard.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Bart Hoffman heeft zijn lidmaatschap helaas opgezegd wegens drukte met zijn werk.
- Afberichten ontvangen van Melle Gelok, Jan de Boer, Rene Spruit, Jan Bulder en Jan Teer.

- Promotiepakket voor de Nationale Sportweek (met posters en flyers) is besteld.
- Verbetering van onze Website wordt aangepakt door Gert-Jan Teer, bijgestaan door
Remmert Brinkman, Roel en Don Spier.
4. Jaarverslagen Senioren plus Jeugd.
Geen opmerkingen, ze bevatten een keurige samenvatting van het afgelopen seizoen.
5. Financiële overzichten.
De inkomsten en uitgaven waren het afgelopen jaar goed in balans, ook door de toename
van het aantal jeugdleden. Penningmeester Jan Beekman heeft daarom voorgesteld de
contributie ongewijzigd te laten op 95 euro per senior lid.
Kees Boekhout constateert een mutatieverschil op het eigen vermogen en vindt de
brandverzekeringspremie van 12,50 euro zeer laag.
Aangezien de Penningmeester afwezig is, wordt voor een verklaring verwezen naar het
verslag van de Kascommissie.
6. Verslag Kascommissie.
Omdat Bart Hoffman opgezegd had en Ab Grin als reserve lid niet bereikbaar was, heeft Klaas
van ‘t Veer in zijn eentje de boeken van Jan Beekman gecontroleerd. Zijn duidelijke en
deskundige verslag geef ik hierbij letterlijk weer.
Betreft: Schaakvereniging Assendelft, financieel verslag seizoen 2017-2018.
De Kascommissie, dit jaar bestaande uit de heren Bart Hoffman en Klaas van ‘t Veer, heeft als
doel om het door de penningmeester van Schaakvereniging Assendelft, de heer Jan
Beekman, gevoerde financiële beheer te beoordelen. Deze beoordeling heeft op
woensdagavond 22 augustus 2018 in Neck plaatsgevonden. Vanwege de absentie van Bart
heeft de beoordeling alleen plaats gevonden door Klaas.
Ondanks dat het systeem van dubbel boekhouden tegenwoordig de meest gangbare
methode is, heeft Jan, misschien wel om iedere associatie met een “dubbele boekhouding”
te vermijden, gekozen voor een zeldzame variant van het enkel boekhouden. Enige
creativiteit voor een eenvoudige controle was daarom dan ook wel noodzakelijk.
De contributie-bedragen zijn volledig verantwoord en volgens Jan is ook alles ontvangen. Aan
de kostenzijde heb ik van ruim 80% ook de nota’s gezien. Ik ben er van overtuigd dat de
overige 20% ook (digitaal) in te zien waren. Het banksaldo op de balans komt overeen met de
digitale gegevens van de Regiobank. De andere post van de bezittingen, het schaakmateriaal,
is door Jan gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Deze waarde is trouwens nagenoeg gelijk
aan het verzekerd bedrag voor de brandverzekering (€ 5.000).
De posten afschrijving, de mutaties in de reserveringen alsmede de uiteindelijke toevoeging
aan het eigen vermogen zijn door Jan middels een afzonderlijk spreadsheet berekend en
bepaald. Om niet in tijdnood te komen hebben we het doorgronden van deze systematiek en
de bijbehorende bedragen achterwege gelaten.

Resumerend kan gesteld worden dat het exploitatie overzicht een juist beeld geeft van de
opbrengsten en kosten, het eigen vermogen is toegenomen en de vereniging financieel
gezond is.
Ik stel daarom ook voor om de penningmeester en de overige bestuursleden te dechargeren
voor het gevoerde financiële beheer.
Was getekend: 3-9-2018, Klaas van ‘t Veer.
7. Beleid Bestuur.
De ingezette koers wordt gehandhaafd.
Vanaf 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de Privacy
moet beschermen van de leden.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Jan Beekman en Roel Spier, die bij gebrek aan tegenkandidaten herkozen
worden. De herkozen voorzitter merkt wel op dat gezien de leeftijd en de dienstjaren van de
bestuursleden, wat nieuw bloed geen overbodige luxe zou zijn.
9. Verkiezing Kascommissie.
Klaas van ‘t Veer en Ab Grin zijn de leden, Fons Rijkhoff meldt zich aan als reserve.
10. Uitreiking prijzen seizoen 2017-2018.
Na een zinderend finale werd Gert-Jan Teer voor de eerste keer clubkampioen en onder
applaus voorzien van bekers en bloemen.
Casper Coco werd als kampioen van de tweede groep gefeliciteerd en gehuldigd.
Voor de APK heeft keurmeester Ab Visser een nieuwe kampioenstrofee uitgezocht en die
wordt uitgereikt aan periodekampioen Don Spier.
Tenslotte krijgt onze eminente wedstrijdleider Kees Lute een dik verdiende boekenbon.
11. Bespreking competitie 2018-2019.
Gert-Jan Teer oppert het idee om ook in de eerste groep de eerste vier te laten spelen om
het kampioenschap en daar zijn de meeste het mee eens.
In principe starten we in een grote groep met het Keizersysteem om in januari te splitsen.
Er zijn vele meningen:
Sommigen willen in februari splitsen, of helemaal niet splitsen (Klaas), of splitsen in twee
gelijke groepen (Peter).
In eerste groep vaste tien- of twaalfkamp zodat iedereen tegen elkaar speelt (Ab).
Externe wedstrijden mee laten tellen is niet eerlijk (Remmert).
Alle voorstellen hebben voor- en nadelen, maar vaststaat dat spelen volgens Keizer het
meest flexibel is. Het aantal Bondswedstrijden in de periode maart/april zal waarschijnlijk
meevallen.
Afgelopen seizoen was de spannende ontknoping in beide groepen pas in de laatste ronde,
dat pleit niet voor grote wijzigingen in de competitie opzet.
12. Clubblad.
Sinds het afgelopen seizoen is ons clubblad volledig digitaal met dank aan Roel Spier die na

verzamelen van de kopij, zorgt voor de verspreiding per e-mail. De interviews van Sanne
Dekker met foto’s van Jessica Spier waren een nieuw en gewaardeerd onderdeel van het
clubblad. Roel merkt op dat hij van meerder mensen af en toe kopij verwacht.
13. Rondvraag.
- Jan van Weelden: Frans Bersee verhuist naar Festina Lente wegens slechte mobiliteit.
- Ab Grin: Was telefonisch niet bereikbaar voor Kascommissie, maar wel per e-mail!
-Cees Boekhout: Jan Bulder is niet erg gemotiveerd om te schaken, maar Cees wil hem wel
ophalen. Als hij niet meer komt, dan voor 1 oktober opzeggen!
Cees stelt ook voor om 06-nummers te verzamelen.
- Ab Visser: Bloemen voor alle kampioenen, ook de APK.
- Jan Kat: Vroeger kreeg de clubbladbezorger een bos bloemen, nu hebben we een digitale
bezorger en dat is Roel Spier!
Ook onze perfecte gastvrouw Marion krijgt een mooie bos rozen van de nieuwe
bloemenwinkel.
- Roel Spier: Groeten aan iedereen van Jan Teer.
De borden worden klaargezet voor simultaanpartijen tegen de nieuwe kampioenen Gert-Jan
Teer, Casper Coco en Don Spier.
14. Sluiting.
Om 21.40 kan de voorzitter de vergadering besluiten met dank aan ieders inbreng.
September 2018, Secretaris Jan Kat.

65e jaarverslag seizoen 2018 - 2019
Al schakende in de gezellige Koppie-bar, die dit jaar het 50-jarig jubileum vierde, zijn we weer een
jaartje ouder geworden. Vooral voor onze oudste leden Piet Bijl en Jan Teer gaan de jaren tellen, we
hebben ze helaas weinig op de club gezien.
Een drietal leden hebben dit seizoen hun lidmaatschap opgezegd om diverse redenen, het betrof Jan
Bulder, Bart Hoffman en Ries van Raaphorst.
Door een slimme actie van Gert Jan Teer om oude leden nog eens te porren, kregen we wel weer een
paar oude-nieuwe leden erbij, namelijk Hans van Brandenburg en Herman Kat.
Jeroen Kramer wist Roel Vrouwe over te halen om te gaan schaken en op het eind van het seizoen
werd Himmet Obut ook nog lid. De laatste schaakte en woonde in Amsterdam-West en is verhuisd
naar Assendelft.
Op deze manier is ons ledental gelukkig goed op peil gebleven.
De interne competitie, weer uitstekend geleid door Kees Lute, verliep volgens het bekende stramien:
Start met de hele groep in het Keizersysteem, in januari gevolgd door een twaalfkamp voor de eerste
groep en een keizercompetitie voor de tweede groep, daarbij werd in beide groepen aan het slot een
vierkamp gespeeld.

De twaalfkamp werd verstoord door vele Bondswedstrijden op maandag, waardoor het onmogelijk
was om iedereen tegen elkaar te laten spelen. Melchior Bood had zich heel knap bij de eerste vier
gespeeld, met Kees Lute, Aad Lansbergen en Roel Spier.
Op de laatste wedstrijdavond speelden Aad en Kees tegen elkaar om het kampioenschap en er
ontstond een gelijkstaand eindspel, waarin Kees Lute met een subtiel pionzetje Aad volledig verraste
en clubkampioen werd.
In de tweede groep bestond de vierkamp uit de kemphanen Rene Spruit, Jeroen Kramer, Herman
Kat en Jan Kat. In de familiestrijd won Herman verrassend van zijn oom. In de laatste ronde
verloor Rene Spruit, die z’n kansen liet lopen door een reglementaire nul, van Jeroen Kramer.
Jeroen die had gewonnen van Herman, werd hiermee op weerstandpunten kampioen van de
tweede groep.
Eindstanden.
Eerste groep
1.
K. Lute
2.
R. Spier
3.
A. Lansbergen
4.
M. Bood
5.
R. Brinkman
6.
R. Nieuwenhuizen
7.
G.J. Teer
8.
P. van Straten
9.
D. Spier
10.
D. Noë
11.
C. Coco
12.
J.de Boer

2,5
2
1,5
0
487
466,5
399,5
359
354
301,5
284
255,5

Tweede groep
1.
J. Kramer
2.
H. Kat
3.
J. Kat
4.
R. Spruit
5.
A. Visser
6.
R. Douwes
7.
J. Beekman
8.
F. Rijkhoff
9.
J. Kuijper
10.
K. van ‘t Veer
11.
C. Boekhout
12.
J. van Weelden
13.
R. Vrouwe
14.
W. de Jonge
15.
A. Grin
16.
H. van Brandenburg
17.
R. Nino
18.
P. Bijl
19.
J. Teer

2
2
1
1
525
489
432
413,5
392
379
343,5
333,5
327
226,5
205,5
158
126
87,5
86,5

In de loop van het seizoen speelden we ook nog twee avonden Rapidpartijen, leuk voor de snelle
zetters en voor de broodnodige variatie.
Terwijl de interne competitie draait, zorgt keurmeester Ab Visser dat er steeds weer een APK-topper
tevoorschijn komt om op de Kerstavond met vijf andere toppers te strijden om het
Algemeen Periode Kampioenschap. Tot ieders verrassing won Jan Beekman dit keer de
prestigieuze prijs.
Zoals gebruikelijk de laatste jaren werd het schaakseizoen afgesloten op de eerste maandag in
mei met een ludieke spelletjesavond met snelschaak op verwisselde borden en een quiz, weer
prima geregeld door Jan Beekman en Gert-Jan Teer.
De clubbladen werden ook dit seizoen digitaal gedrukt en verspreid door Roel Spier, ze bevatten
informatie over uitslagen en standen, schaakproblemen van Ab Grin, oude interessante partijen
van Gert Jan Teer, terwijl Ab Visser zorgde voor allerlei schaak-weetjes, zoals het opschrift op een
grafsteen van een schaker: “Ik lig hier goed, maar ik stond beter”!
In de clubbladen stonden bovendien mooie interviews van Sanne Dekker met Hans Kuijper, Ruud

Douwes en Kees Boekhout, voorzien van levensechte foto’s door Jessica Spier.
De Web-site van onze vereniging is ondertussen vernieuwd. Er zijn nog enkele problemen, maar
die worden door Gert-Jan Teer aangepakt met hulp van Roel en Don Spier.
De Jeugdclub zat bij de start van het seizoen in een dipje, er is vooral veel concurrentie met de
voetbal die op maandag traint. Remmert Brinkman is echter enthousiast bezig met hulp van
Casper Coco, Don Spier en Ruud Douwes om de jongelui schaak-wijzer te maken. Door enige
oude laptops te regelen, kan met computerprogramma’s de schaakles levendig gemaakt worden.
Aan de weg timmeren is belangrijk om de kinderen en ook de ouders te bereiken. Een goede
methode daarvoor is schaakles geven op basisscholen, hetgeen Remmert doet in samenwerking
met Frank Tijdeman, die professioneel schaaklessen geeft op bijna alle Zaanse scholen. Het plan
bestaat om in september een wereldrecord schaakles te geven in het Zaantheater, maar dat plan
is ondertussen afgeblazen wegens te geringe belangstelling.
Ook in Assendelft wordt aan de weg getimmerd als dat kan, op Koningsdag stonden Remmert,
Roel Spier en Jan van Weelden in een tent in de Kerkbuurt, de jeugd enthousiast te maken voor
het schaakspel.
Zoals in de aanhef vermeld, de leden van onze club worden steeds ouder, dus aanwas van
jeugdleden is essentieel voor het voortbestaan van de Schaakvereniging Assendelft. Daarbij is
schaken ook nog eens heel goed om logisch te leren denken!
In de externe competitie werden het afgelopen seizoen weinig successen geboekt.
Het eerste achttal, bestaande uit K. Lute, P. van Straten, R. Nieuwenhuizen, R. Spier, A.Lansbergen,
G.J. Teer, R. Brinkman, J. Kat, eindigde in de tweede klasse D van de NHSB als laatste met twee
punten, met als gevolg degradatie naar de derde klas. Dat hebben we meer meegemaakt!
Het eerste viertal, bestaande uit H. Kuijper, A. Visser, J. de Boer en C. Coco, was (te) zwaar
ingedeeld in klasse 4F en verloor alle wedstrijden.
Het tweede viertal hield de eer nog hoog door vijf punten te scoren uit zes wedstrijden in 4E, dit
werd bereikt door D. Spier, J. van Weelden, F. Rijkhoff en K. Boekhout.
Uitslagen en standen zijn te vinden op de NHSB-site, dus die laat ik hier achterwege.
Tot zover de schaakbelevenissen van seizoen 2018-2019.
Augustus 2019, Secretaris J.Kat

Begeleidend schrijven financieel verslag boekjaar 2018 - 2019
In navolging van vorig boekjaar is dit overzicht opgemaakt per 1 augustus.
Seizoen 2018-2019
Het afgelopen seizoen kenmerkt zich door op peil gebleven contributie inkomsten bij de senioren en
de jeugdafdeling. Daarnaast is ons kostenpatroon, met uitzondering van een lichte stijging conform
de normale prijsstijgingen, zeer constant gebleven. Het negatieve exploitatieresultaat bij de senioren
wordt veroorzaakt door de noodgedwongen revisie van de Website alsmede een uitgave die reeds
dit jaar is gedaan in verband met het aanstaande 65 jarig bestaan.

Bij de jeugd is de nota van de Zaalhuur voor 2019 nog niet ontvangen; dit is vermoedelijk te wijten
aan de penningmeesterwissel bij A3.
Alle schaakmaterialen zijn gewaardeerd tegen dezelfde prijzen als vorig jaar.
Seizoen 2019-2020
Bij de senioren afdeling is in de begroting uitgegaan van een lager ledental dan het afgelopen jaar in
verband met het overlijden van Piet Bijl en het opzeggen van Melle. Hierdoor zal de contributie
opbrengst achterblijven bij afgelopen jaar.
De kosten voor betalingsverkeer zullen aanzienlijk hoger worden, nu de Regiobank ook naar
marktconforme tarieven voor verenigingen gaat. Verder is alleen een normale prijsstijging voorzien.
Dit resulteert in een verwacht tekort voor het komende jaar; afhankelijk van de ontwikkeling van het
ledental zullen we de contributie hoogte voor de komende seizoenen moeten aanpassen.
Voor de jeugdafdeling zijn geen aanpassingen doorgevoerd. Komend jaar zal een gesprek met het
bestuur van A3 plaatsvinden met betrekking tot de zaalhuur.
Contributie 2019-2020
Vanuit het bestuur is het voorstel om de contributie 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%)
Voor de Jeugdafdeling zal in principe de contributie inning een keer jaar plaats gaan vinden. Ingeval
van gegrond persoonlijk verzoek kan dit in 2 termijnen plaatsvinden.
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 50%
van de clubcontributie) verschuldigd is. Deze zal ook als zodanig in rekening worden gebracht.
Penningmeester Jan Beekman

Financiële overzichten
Exploitatie overzicht per 1 augustus 2019
Senioren Seizoen 2018-2019
Omschrijving

2017-2018

Begroting 2018-2019

Contributie

€ 2.962,00 € 2.850,00 € 2.790,00

Omschrijving
Zaalhuur
NHSB Afdracht

Rente

€ 3,12

Diversen inkomsten

€ 2,50

€ 1,31

€ 10,00

2017-2018
€ 576,00

Begroting 2018-2019
€ 600,00

€ 640,00

€ 1.337,45 € 1.375,00 € 1.318,66

Feestavond

€ 358,36

€ 400,00

€ 342,55

Wedstrijden

€ 145,00

€ 135,00

€ 120,00

Schaakmateriaal

€ 155,00
€ 50,00

€ 58,17

Prijzen / APK

€ 44,99

Kosten Clubblad

€ 21,00

Jaarvergadering

€ 130,00

€ 90,00

€ 135,00

Brandverzekering

€ 12,17

€ 12,20

€ 12,17

Slotavond

€ 90,00

€ 100,00

€ 60,00

Lief en Leed

€ 67,74

€ 50,00

€ 62,20

Diverse uitgaven

€ 25,00

Betalingsverkeer

€ 69,00

Website Hosting / Vervanging

€ 90,00

€ 69,00

€ 193,79

Uitgave 65 jarig jubileum
Afschrijving
Exploitatie resultaat
€ 2.965,12 € 2.862,50 € 2.791,31

€ 76,50
€ 142,35

€ 88,17

€ 88,00

€ 88,17

-€ 219,76

-€ 131,70

-€ 458,25

€ 2.965,12 € 2.862,50 € 2.791,31

Jeugd Seizoen 2018-2019
Omschrijving
Contributie / Lesgeld

2017-2018
€ 718,00

Begroting 2018-2019

Omschrijving

€ 470,00

Zaalhuur

€ 210,50

Nog te ontv. nota zaalhuur A3

€ 179,25

€ 614,00

Te ontvangen contributie
Zaalhuur reservering 2017

€ 130,00

€ 94,50
€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

Feestavond

€ 0,00

€ 100,00

€ 16,95

Diverse prijzen

€ 0,00

€ 40,00

€ 0,00

€ 82,55

€ 75,00

€ 97,96

Afschrijving
Exploitatie resultaat
€ 614,00

€ 185,00

€ 0,00

Diverse uitgaven

€ 470,00

Begroting 2018-2019

NHSB afdracht Jeugd

Opleiding

€ 848,00

2017-2018

€ 0,00

€ 0,00

€ 30,49

€ 30,50

€ 30,49

€ 345,21

€ 39,50

€ 274,10

€ 848,00

€ 470,00

€ 614,00

Begroting Seizoen 2019 - 2020
Omschrijving

Senioren

Jeugd

Contributie

€ 2.950,00

€ 500,00

Rente

€ 1,00

Omschrijving

Senioren

Jeugd

Zaalhuur

€ 640,00

€ 200,00

NHSB Afdracht

Diversen inkomsten

€ 1.375,00

Feestavond

€ 400,00

Wedstrijden

€ 135,00

Prijzen / APK

€ 50,00

Jaarvergadering

€ 125,00

Brandverzekering

€ 12,20

€ 100,00
€ 40,00

Opleiding
Slotavond

€ 100,00

Lief en Leed

€ 50,00

Diverse uitgaven

€ 25,00

Betalingsverkeer

€ 114,00

Afschrijving
Exploitatie Resultaat
€ 2.951,00

€ 100,00

€ 500,00

€ 88,00

€ 30,50

-€ 163,20

€ 29,50

€ 2.951,00

€ 500,00

2017-2018

Mutatie 2018-2019

Balans per 1 augustus 2019
Bezittingen

Passiva

Omschrijving

2017-2018

Mutatie 2018-2019

Nieuwwaarde borden

€ 1.223,00

€ 0,00 € 1.223,00

Reservering borden

€ 961,64

€ 15,38

€ 977,02

Nieuwwaarde stukken

€ 1.778,00

€ 0,00 € 1.778,00

Reservering stukken

€ 792,12

€ 49,56

€ 841,68

Nieuwwaarde klokken

€ 1.482,00

€ 0,00 € 1.482,00

Reservering klokken

€ 853,21

€ 44,96

€ 898,17

€ 350,60

€ 0,00

€ 350,60

Reservering demonstratiebord

€ 281,17

€ 8,58

€ 289,75

€ 5,00

€ 39,60

€ 44,60

Te betalen zaalhuur A3 Welsaen € 275,00

€ 0,00

€ 275,00

€ 100,00

€ 100,00

Nieuwwaarde demonstratiebord
Kas
Bank

€ 2.933,14

-€ 4,14 € 2.929,00

Omschrijving

Te betalen zaalhuur A3 2019
Eigen vermogen

€ 7.771,74

€ 35,46 € 7.807,20

€ 0,00
€ 4.608,60

-€ 183,02 € 4.425,58

€ 7.771,74

€ 35,46 € 7.807,20

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft
44e seizoen 2018 - 2019
Het begeleidingsteam bestond uit:
Ruud Douwes:
begeleiding wedstrijden
Melle Gelok:
les- en wedstrijdindeling
Casper Coco:
lesgever stap 1
Don Spier:
lesgever stap 1/2, beheer website
Remmert Brinkman: lesgever stap 3 en 4, algemene zaken en PR
Nieuwe aanmeldingen dit seizoen waren: Lieuwe Andringa, Lasse van Tunen, Fatime Belloum,
Robbin en Zara Schram.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap 2018
1. Wouter Brakenhoff Herfstkampioen
2. Wouter de Jonge
3. Ömer Yilmaz
Eindstand seizoen 2017-2018
1. Wouter de Jonge
Clubkampioen
2. Sjoerd Grootes
3. Daan van de Akker
PR-activiteiten:
Begin 2019 werd een korte introductiecursus (4 lessen) gegeven op basisschool de Kroosduiker
(lesgever: Remmert Brinkman). Daarnaast werden op de cursussen van Frank Tijdeman op de
scholen Ayundo/Octant en de Oceaan in Assendelft geflyerd. Dit leverde 2 nieuwe leden op.
Daarnaast waren wij aanwezig met een kraam op Koningsdag in de Kerkbuurt. Komend seizoen
staat er weer diverse promoties bij basisscholen gepland.
Schaakopleiding:
Eind mei werden de NHSB examens afgenomen. De onderstaande deelnemers behaalde het diploma:
stap 1)
opstapje 2)
stap 2)
stap 4)

Lieuwe Andringa, Lasse van Tunen en Mare Schuler
Alon Ezra
Rik en Daan van de Akker en Eniz Ayyildiz
Wouter de Jonge

Tot zover het 44e jaarverslag.

Programma 2019
2 september
9, 16, 23 en 30 september
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober
4, 11, 18 en 25 november
2 december
9 en 16 december
23 en 30 december

prijsuitreiking en simultaanwedstrijd
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 2019-2020
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.

Voorstel andere opzet competitie
Peter van Straten stuurde een mail met de volgende tekst:
Keizersysteem gedurende een gehele competitie. Je kunt meerdere keren tegen zelfde tegenstander
moeten spelen. Je schaakt tegen een tegenstander tot max +/- 5 plekken bij je vandaan.
Op laatste speel dag is nummer 1 en nummer 12 kampioen.
Start de eerste 3 wedstrijden door loting om een mogelijkheid te hebben tegen verrassende
tegenstanders te moeten spelen.
Tijdens bondswedstrijd krijg een speler 70 % van zijn waarde punten ongeacht resultaat.
Houdt je de gehele competitie scherp en wordt niet zo zeer meer beïnvloed door de externe
competitie.

Schaakprobleem (Albert Grin)
Hallo Schaakvrienden,
Jullie hebben de hele zomer, over het schaakprobleem wat in het clubblad van april stond, kunnen
nadenken wat de oplossing zou kunnen zijn. Ik zal jullie de oplossing de geven.
Zwart slaat de dame op e1 (D*e1) en geeft schaak. De witte koning moet terugslaan op e1. (K*e1).
Daarna geeft zwart met de loper schaak op f2 (Lf2). Witte koning moet terug naar f1. (Kd1)Dan geeft
zwart schaak met de toren op d1 en mat. (Td1)
Het nieuwe Schaakprobleem is iets anders. Nu is wit aan zet. Mat in drie. Uitslag 1 - 0.

