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Clubavond maandag aanvang 20:00 uur  

Locatie Café Hos Zaandammerweg 4  

Voorzitter R. Spier Aletta Jacobsstraat 127  06-48638771 

Secretaris F. Rijkhoff Parkrijklaan 69  06-53546278 

Penningmeester S. Markx De Sint Willebrordus 15, Zaandam  06-42212699 

 Regio Bank Bankrekeningnummer                       NL83 RBRB 0919 7821 24 

Bestuursleden G.J. Teer Heiligeweg 40a, Krommenie  06-38952100 

 J. van Weelden Dorpsstraat 163  06-55387528 

    

Wedstrijdleider K. Lute Benedictijnenstraat 34  075-7714669 

    

Redactieadres R Spier               e-mail : voorzitter@schaakverenigingassendelft.nl  

    

Jeugdafdeling    

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

Locatie Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386  075-6873111 

    

Coördinator Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 e-mail : jeugdschaakclub-assendelft@outlook.com 

Wedstrijdleider Casper Coco   06-15218127 

 e-mail  :       wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl  

Jeugdtrainers Casper Coco Oberonlaan 41, Krommenie  06-15218127 

 Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 Don Spier Tamis Weer 23  06-19995224 
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JAARVERGADERING 

 
Uitnodiging voor de leden van Schaakvereniging "Assendelft" tot het bijwonen van de 
Jaarvergadering te houden op maandag 5 september 2022. 
Aanvang 20:15 uur, in Café Hos te Assendelft. 
 

Agenda 
  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering op 6-9-2021 (zie digitaal clubblad). 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslagen. 

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

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

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

Periodiek aftredend zijn S. Markx en R. Spier. Beide zijn herkiesbaar. 
9. Verkiezing Kascommissie, aftredend C. Boekhout, leden H. Kat en Jan de Boer 
10. Uitreiking prijzen. 
11. Bespreking van de Competitie 2022-2023 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

Notulen vorige vergadering op 6 september 2021 
 

1. Opening.  

In de prachtig verbouwde Dorpstaveerne zit het Bestuur om 20.20 hoog en droog op het 

podium. Voorzitter Roel Spier opent de Jaarvergadering met een hartelijk welkom aan de 

twintig aanwezige leden en memoreert dat het een bijzonder schaakseizoen geweest is 

met zeer weinig fysieke partijen door de constante Corona dreiging. 

 

2. Notulen van de vorige vergadering. 

Er zijn geen opmerkingen, met dank aan de secretaris aanvaard. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 - Update van de KNSB over schaken in Coronatijd, er zijn weinig beperkingen meer, 

toeschouwers moeten 1,5 meter in acht nemen. Gert-Jan Teer geeft de hint om bij twijfel 

een zelftest te doen. 

 - Er komen online bijeenkomsten over de BTW - invoering per 1-1-2022, Onze nieuwe 

penningmeester Stefan Markx gaat het volgen. 

 - Op 16 september is er een online vragenuur voor schaakarbiters. 



 - Op 20 september doen we mee aan "Schaak-off", een initiatief van de Schaakbond om 

nieuwe leden over de vloer te krijgen. 

 - Ene Manouk komt bij onze club schaken, we zijn benieuwd. 

 - Door drukte op het werk stopt Don Spier enige tijd met de begeleiding van de Jeugd, 

Himmet Obut vervangt hem. 

 - Er zijn diverse mogelijkheden bij de KNSB om digitaal te schaken. 

 - De Bond zorgt voor concept-statuten om de verantwoordelijkheden van bestuurders 

vast te leggen (WBTR). 

 

4. Jaarverslagen. 

Remmert Brinkman en de secretaris worden bedankt voor de verslaglegging van het 

afgelopen schaakjaar. 

 

5. Financieel overzicht. 

Penningmeester Jan Beekman geeft aan dat het een heel bijzonder jaar was door de 

Corona: er is slechts drie maandagen geschaakt, er is geen zaalhuur betaald, de NHSB gaf 

twee kwartalen korting op de contributie, we ontvingen 1 cent rente en hebben 25 euro 

korting op de contributie aan de leden gegeven. De Jeugdafdeling heeft in mei en juni 

nog geschaakt in A3 en er is ondertussen nieuw lesmateriaal aangeschaft om de 

schaaklessen interessanter te maken. In de begroting voor het komend seizoen is wat 

meer geld uitgetrokken voor het beheer van de Website. Het is nog ongewis hoe de 

BTW-plicht per 1-1-2022 uitpakt. Een grote post is de verhoging van de zaalhuur, 

waardoor de contributie voor komend seizoen verhoogd moet worden van 100 naar 120 

euro. Bij een stemming door handopsteken gaat de vergadering met deze verhoging 

akkoord. 

 

6. Verslag Kascommissie. 

Ab Grin en Cees Boekhout hebben de Kas gecontroleerd en behalve een verschrijving van 

de zaalhuur, zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

7. Beleid Bestuur. 

Voorzitter Roel spreekt de hoop uit dat er vanaf nu alleen maar goede berichten te horen 

zijn van Rutte en De Jonge over de Corona, zodat we weer volop kunnen schaken! 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Gert-Jan Teer en Jan van Weelden zijn beide aftredend en gaan door. Wegens zijn leeftijd 

stopt ondergetekende na 32 jaar als secretaris, waarna de voorzitter na een bel-rondje, 

Fons Rijkhoff bereid vond om de vacante plaats in het Bestuur in te nemen. De 

vergadering gaat onder applaus akkoord met deze benoeming. Nog zo'n oude knakker is 

onze penningmeester Jan Beekman, die na 37 jaar op ons geld gepast te hebben, in de 

loop van het seizoen onze club gaat verlaten wegens verhuizing naar het verre Oosten 

van het land. Ons nieuwste lid Stefan Markx blijkt de penningen beheerd te hebben bij 

een voetbalclub in Nieuw-Zeeland en bood zich aan als opvolger. Ook Stefan wordt met 

applaus benoemd. Beide aftredende Jannen worden door de voorzitter met 

waarderende woorden bedankt en in de bloemen gezet met als klap op de vuurpijl ook 

nog een mooie plaquette wegens de benoeming tot erelid. Beide Jannen bedanken het 

Bestuur en de leden voor de jarenlange zeer prettige samenwerking. Ook Marion krijgt 

van Roel een bos bloemen met de complimenten voor de mooie nieuwe locatie. 



 

9. Verkiezing Kascommissie. 

Cees Boekhout en Herman Kat zijn de leden, Jan de Boer wordt schoorvoetend het 

nieuwe reserve-lid.  

 

10. Uitreiking prijzen, 

Afgelopen seizoen is er bijna niet geschaakt, dus ook geen prijzen. 

 

11. Bespreking Competitie. 

We starten weer in een groep volgens het Keizersysteem, met een splitsing in januari. 

Voor de Bond gaan we een zestal voor de derde klas en 2 viertallen opgeven. Het 

doorgaan van de feestavond wordt nog overwogen. 

 

12. Rondvraag. 

 -Cees Boekhout vraagt of iedereen gevaccineerd is tegen Corona, Roel antwoordt dat 

niemand verplicht kan worden dat te melden. 

 -Stefan Markx probeert sponsors te vinden voor onze club. 

 -Daan Noe vraagt hoe het met de plannen voor de vaartocht staat. Deze is tweemaal 

uitgesteld, de planning is nu mei-2022. 

-Remmert Brinkman bedankt Gert-Jan voor de laptop voor de Jeugd, ze kunnen er nog 

meer gebruiken, met Windows-7 of -10. Er zijn nu 12 jeugdleden en 5 op proef, met 

meer jeugd is ook meer begeleiding nodig. Remmert is tevreden met 15 jeugdleden. 

-Himmet vraagt of er na de Schaak-off een volgende ronde volgt. Is niet bekend, gaat 

waarschijnlijk regionaal verder. 

-Kees Lute stelt voor om voor de eerste ronde de partijen te loten. Is akkoord, Corona-

kampioen Jan de Boer mag de lootjes trekken. 

-Jan Kat vraagt of er nog afberichten waren. Alleen Ab Visser. En vraagt aandacht voor 

opzegging voor 1 oktober in verband met mogelijke besparing op de Bondscontributie. 

 

13. Sluiting. 

Voorzitter Roel Spier kan om 21.50 uur de vergadering afsluiten met dank voor ieders 

aanwezigheid. De borden en stukken komen op tafel, maar wegens Corona wordt er niet 

simultaan gespeeld. 

 

Dit zijn de laatste notulen van Secretaris Jan Kat, 8-9-2021. 

 

68e jaarverslag seizoen 2021 - 2022 
9 augustus 2022 

Alweer een zeer roerig jaar. 
 
Het overlijden van Jan Kat op 3 juni 2022. 
Jan is jarenlang (32) onze secretaris geweest en had net het stokje aan mij overgedragen. Jan was 
een uitstekende doordachte schaker die vele jaren in ons eerste team competitie speelde. Na een 
ziekbed van enkele maanden heeft Jan het aardse verlaten. We zullen zijn optimisme en gezelligheid 
zeker gaan missen. 



Veel van onze leden waren op het afscheid van Jan in het crematorium of later in “de 
Dorpstaveerne”. 
Wij wensen de familie Kat sterkte met het dragen van dit verlies. 
 
Eerder dit jaar is ook Martin van der Horst, alias Koppie, overleden op 17 september 2021. 
Martin is jarenlang onze gezellige gastheer geweest in “ de Dorpstaveerne”. 
Er was geen Assendelver die “Koppie” niet kende. Hij was gewoon een bekende verschijning in het 
dorp. 
Wij wensen de familie van der Horst sterkte met het dragen van dit verlies. 
 
Wel na al dit droevige nu het wel en wee van schaakclub Assendelft. 
Na een goede start in september zagen we de bui al weer aankomen, na de kermis die op wat 
kleinere schaal werd gevierd stak een nieuw Coronavirus weer de kop op. Dat betekende dat we 
konden schaken tot 22 uur in de Dorpstaveerne. Dat tijdstip gaf teveel problemen en moesten we 
uitkijken naar een andere manier om te kunnen blijven schaken. Daar we al wat ervaring hadden met 
het jaar hiervoor werd er gekozen om toch maar weer aan Peter Bak te vragen of we bij hem in de 
kantine mochten schaken. Gert Jan Teer heeft Peter aangesproken en die gaf akkoord maar dan wel 
tot uiterlijk 22.30 uur. Het aanvangstijdstip werd naar 19.30 gezet en de klok op geloof ik op 1.15 uur. 
Dit gaf wel wat problemen bij de trainers  die de schaakjeugd bij A3 de kneepjes van het vak leren. 
De jeugd speelt tot 20 uur. Oplossing was gewoon wat minder minuten op de klok om toch voor half 
elf klaar te zijn. 
Wij willen de familie Bak zeer bedanken voor het gebruiken  van hun onderkomen. Gert Jan heeft 
Peter Bak een eet bon als dank overhandigd. 
Dit heeft enkele weken geduurd en toen konden we weer terug naar ons oude nest de 
Dorpstaveerne. 
 
DE ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE LOCATIE VOOR ONZE SCHAAKCLUB!!!! 
 
Ja, dit valt ons allemaal rauw op ons dak, het opzeggen van de huur door de familie van der Horst. De 
familie heeft besloten om op maandag niet meer open te gaan voor onze schaakclub. 
Het bestuur gaat naarstig op zoek naar een andere passende locatie en dat was toch echt niet 
eenvoudig. Na enkele maanden zoeken hebben we toch een goede plek kunnen vinden. Café Hos 
Zaandammerweg 4 1566 PE te Assendelft is het geworden. René Schoone is de huidige eigenaar van 
het café. René heeft veel op met het Assendelftse verenigingsleven en stond hier direct voor open. 
We zullen wel zelfvoorzienend moeten zijn want dit café heeft geen uitbater. Dus zelf de inkoop 
doen bardienst en schoonmaak regelen. Hier is het bestuur nog volop mee bezig. Het begint aardig 
vorm te krijgen hoe we dit moeten gaan aanpakken. In de eerste weken van het schaken zal het 
gerust nog wel eens moeizaam en stroef gaan maar gaande weg en positief erin staan moet dat toch 
lukken. Hier graag iedereen zijn medewerking en we staan open voor andere ideeën. 
 
De schaakcompetitie intern. 
Stefan Markx werd de kampioen in de eerste groep. Stefan, erg knap deze prestatie. Eigenlijk nog 
maar net lid en nu al kampioen. Top. 
De 2e groep vocht een vierkamp uit met als deelnemers Klaas van ’t Veer. Ab Visser, Daan Noé en 
Hans Kuiper. 
Als winnaar uit de strijd kwam Ab Visser, proficiat. Ook hier dus een kersverse kampioen. 
 
Externe competitie: 
Het 1e zestal heeft zijn externe competitie wel gespeeld en daar een zeer keurige 2e plek behaald. 
Netjes heren. 
De competities voor de 4 tallen zijn dit jaar door de Corona komen te vervallen helaas. 
 



Op maandag 5 september houden we onze jaarvergadering in Café Hos. 
Op zaterdag 10 september vieren we ons uitgesteld jubileumfeest ook in Café Hos. 
 
De schaakbond heeft ons een contributieverhoging opgelegd van 2.7%. 
Voor dit seizoen blijft onze contributie gelijk. Er zijn voor komend seizoen teveel onduidelijkheden op 
het financiële vlak door onze nieuwe speellocatie. 
 
Secretaris Fons Rijkhoff 
  

  

 

 

 

 

 

Begeleidend schrijven financieel verslag boekjaar 2021 - 2022 
 
 

 

Het eerste wat we kunnen stellen is dat het opnieuw een bijzonder seizoen is geweest. We hebben 

dit seizoen weer meerdere weken gebruik kunnen maken van de kantine van Bak, en hebben 

gelukkig ook de nodige avonden in Koppie door kunnen brengen. Daarnaast is het aantal jeugdleden 

explosief gestegen, en heb ik op Koningsdag ook veel enthousiaste jonge schakers mogen 

ontmoeten.  

Financieel gezien was het een jaar dat als redelijk positief beschouwd mag worden. Er was in de 

begroting een tekort verwacht, maar mede door de verhoogde inkomsten vanaf de jeugd en het feit 

dat we (bijna) kostenvrij bij Bak hebben kunnen spelen, hebben tot gevolg dat we zwarte cijfers 

kunnen overleggen.  

De belangrijkste getallen van het afgelopen seizoen zijn:  

Totale inkomsten:  € 4554,75 

Totale uitgaven:   € 3868,59 

Verschil over 2021 -2022: € 686,16 

Eigen vermogen:  € 4041,64 

Het eigen vermogen heeft ook een extraatje gekregen dankzij de 138 euro in kas, die de lootjes op de 

feestavond hebben opgeleverd. 

 



Voor het komende seizoen zijn er een aantal vraagtekens. We hebben het geluk dat we nagenoeg 

zonder kosten gebruik mogen maken van café Hos. Echter, daar staat wel tegenover dat we zelf de 

in- en verkoop van versnaperingen moeten organiseren.  

 

Daarnaast willen we ook graag een bardienst neerzetten en zijn we zelf verantwoordelijk voor de 

schoonmaak van het café na gebruik, daar zijn uiteraard ook de nodige kosten aan verbonden. Die 

kosten zijn op dit moment nog niet 100% zuiver in te schatten. Evenals wat de verkoop van drankjes 

op gaat leveren. We zullen naarmate het seizoen vordert, een duidelijker beeld krijgen van wat de 

kosten en de baten zullen zijn van het in eigen beheer nemen van de bar.  

 

Dat brengt ons direct op het volgende punt. De contributie blijft voor dit seizoen ongewijzigd. De 

bond voert een verhoging van 2,7% door op de afdracht kosten. Mocht later in het seizoen duidelijk 

worden dat de opbrengst van de verkoop van versnaperingen de kosten meer dekt dan voorspeld, 

dan zullen we de contributie daar uiteraard op bijstellen.  

 

Een oplettende lezer zal in het financiële verslag misschien herkennen dat ik het banksaldo van 

augustus 2021 (toen Jan aftrad) heb gewijzigd naar €3137,48 in plaats van de €3436,36 die Jan in het 

vorige verslag had geplaatst. Dit is, omdat er bij het aftreden van Jan nog een betaling aan de bond 

van Q3 gedaan moest worden. Deze is bij het vorige jaar afgeschreven, aangezien de Q3 betaling van 

dit jaar ook reeds betaald is. We schuiven de datum waarop we de balans opmaken dus op naar van 

1 naar 15 augustus. 

 

De afschrijvingen van de materialen zal ik in een apart overzicht bijhouden, in dezelfde stijl die Jan 

daarvoor ook altijd gebruikt heeft. 

 

Een laatste punt is dat we op dit moment nog GEEN mogelijkheid tot pinnen zullen hebben in café 

Hos. Ik zal de opties hiertoe verder verkennen, maar hierin zal in de eerste weken van het seizoen 

sowieso nog geen verandering komen. Houd hier dus rekening mee.  

 

Dan rest mij alleen nog te zeggen dat ik hoop op een leuk en sportief schaakseizoen. Een grote stap 

voor de club, met de verhuizing, maar samen gaat het ons zeker lukken om er weer een mooi jaar 

van te maken.  

Penningmeester, Stefan Markx 

 

 
 



Financiële overzichten: 

 

Alle kosten van 2021-2022 Afdrachten KNSB Zaalhuur Koppie Prijzen APK Jaarvergadering Diversen Feestavond

NHSB afdracht Q4 281,75€     43,75€                       320,00€                        33,45€                       4,98€                               31,85€                                   158,00€        

Batterijen 4,00€          43,75€                       360,00€                        90,00€                       52,50€                             100,00€                                

Bekers jeugd 15,00€        42,00€                       70,00€                       20,85€                             16,95€                                   

Lesmateriaal 43,20€        281,75€                     45,00€                       5,00€                                     

Antagonist incasso 12,34€        315,02€                     31,25€                       60,00€                                   

A3 huur 102,90€     315,02€                     4,00€                                     

Schaakborden jeugd 81,00€        302,42€                     

Kaarten 4,98€          1.343,71€                 680,00€                        269,70€                    78,33€                             217,80€                                158,00€        

Boeketten 52,50€        

Aandenken ereleden 20,85€        

Sinterklaas activiteiten jeugd 31,27€        Brandverzekering Website Betalignsverkeer

Versnaperingen maandagavond 31,85€        12,17€                       12,34€                          114,00€                    

KNSB afdracht Q1 315,02€     101,56€                        

Kosten betaalpas regiobank (maandelijks) 114,00€     

Verzekeringen 12,17€        12,17€                       113,90€                        114,00€                    Totale kosten senioren 2.987,61€    

Antagonist (website) 101,56€     

NHSB afdracht Q1 43,75€        

Beker jeugd 25,00€        Zaalhuur jeugd Lesmateriaal jeugd Reuze schaakspel Schaakborden jeugd Bekers jeugd Feestavond

Les materiaal jeugd 23,91€        102,90€                     43,20€                          350,00€                    81,00€                             15,00€                                   31,27€          

Cadeaubon voor Bak 100,00€     132,30€                     23,91€                          25,00€                                   

Reuzeschaakspel jeugd 350,00€     33,41€                          

Huur koppie 320,00€     42,99€                          

Prijzen APK 33,45€        235,20€                     143,51€                        350,00€                    81,00€                             40,00€                                   31,27€          

KvK register uittreksel 16,95€        

Kaas 90,00€        Totale kosten jeugd 880,98€        

Worst 70,00€        

Duivenkater 45,00€        

Prijzen tombola 31,25€        

Graveren beker 5,00€          

Lesboekjes jeugd 33,41€        

NHSB contributie Q2 43,75€        

KNSB afdracht Q2 315,02€      

Rekening Koppie huur 360,00€      

Huur A3 132,30€      

Kosten jeugd examens/diplomas 42,99€        

Rouwstuk 60,00€        

NHSB afdracht Q3 42,00€        

KNSB afdracht Q3 302,42€      

feestavond 158,00€      

Kas 218, +138

Totale kosten 3.868,59€  

Totale inkomsten 4.554,75€  

Resultaat € 686,16  



 

Exploitatie overzicht per 15 augustus 2022
Senioren Seizoen 2021-2022

Omschrijving 2020-2021 Begroting 2021-2022 Omschrijving 2020-2021 Begroting 2021-2022

Contributie € 2.800,00 € 3.480,00 € 3.300,00 Zaalhuur € 0,00 € 1.320,00 € 680,00

rente € 0,00 € 0,00 € 0,00 NHSB Afdracht € 1.299,34 € 1.375,00 € 1.343,71

Feestavond € 20,20 € 500,00 € 158,00

Wedstrijden € 100,00

Schaakmateriaal

Prijzen / APK € 50,00 € 269,70

Jaarvergadering € 25,90 € 100,00 € 78,33

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

Lief en Leed € 50,00

Diverse uitgaven € 7,50 € 25,00 € 217,80

Betalingsverkeer € 114,00 € 114,00 € 114,00

Website Hosting € 68,49 € 68,49 € 113,90

65-jarig jubileum

Afschrijving € 88,17 € 88,00

Exploitatie resultaat € 514,24 -€ 322,69 € 312,39

€ 2.800,00 € 3.480,00 € 3.300,00 € 2.150,01 € 3.480,00 € 3.300,00

Jeugd Seizoen 2020-2021

Omschrijving 2020-2021 Begroting 2021-2022 Omschrijving 2020-2021 Begroting 2021-2022

Contributie / Lesgeld € 451,00 € 600,00 € 1.218,00 Zaalhuur € 150,55 € 225,00 € 198,45

Reservering 2019-2020 € 100,00 Reuzeschaakbord € 0,00 € 350,00

NHSB afdracht Jeugd € 0,00 € 0,00 € 0,00

Feestavond € 8,40 € 100,00 € 31,27

Diverse prijzen € 40,00 € 40,00

Opleiding € 284,12 € 100,00 € 143,51

Diverse uitgaven € 81,00

Afschrijving € 30,49 € 30,50

Exploitatie resultaat -€ 22,56 € 104,50 € 373,77

€ 551,00 € 600,00 € 1.218,00 € 451,00 € 600,00 € 1.218,00  



Begroting Seizoen 2022-2023
Omschrijving Senioren Jeugd Omschrijving Senioren Jeugd

Contributie € 3.240,00 € 1.380,00 Zaalhuur € 0,00 € 250,00

Schatting inkomsten bar € 2.040,00 NHSB Afdracht € 1.400,00

Feestavond € 300,00 € 100,00

65-jarig jubileum € 500,00

Wedstrijden € 100,00

Prijzen / APK € 50,00 € 40,00

Jaarvergadering € 100,00

Brandverzekering € 12,20

Opleiding € 100,00

Slotavond € 100,00

Website Hosting € 101,56

Lief en Leed € 50,00

Diverse uitgaven € 25,00

Betalingsverkeer € 114,00

Afschrijving € 88,00 € 30,50

Kosten bardienst € 1.700,00

Kosten schoonmaak € 680,00

Exploitatie Resultaat -€ 40,76 € 859,50

€ 5.280,00 € 1.380,00 € 5.280,00 € 1.380,00  

 

Balans per 15-08 2022

2020-2021 Mutatie 2021-2022

Kas € 80,00 € 138,00 € 218,00

Bank € 3.137,48 € 686,16 € 3.823,64

Eigen vermogen € 3.217,48 € 824,16 € 4.041,64  

 

 



Jaarverslag jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft 
 
47e seizoen 2021-2022 
 
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 
 
Wij begonnen dit seizoen met 9 nieuwe leden en gedurende het seizoen kwamen daar nog 
aanmeldingen bij van: Luuk Medenblik, Milan en Matteo Linszen, Ishan Raman, Matthay Bark, 
Mans Kramer, Sep Schavemaker en Michael van Leersum. 
 
Competitieresultaten: 
 
Eindstand algemeen clubkampioenschap 2021-2022 
 
Groep 1)  eerste plaats  Eniz Ayyildiz  Clubkampioen! 

tweede plaats Wouter de Jonge 
derde plaats Mans Kramer 
 

Groep 2) eerste plaats Tijn Hulsebos 
tweede plaats Lukas Kleijwegt 
derde plaats  Ishan Raman 
 

Van half januari 2022 werden de beperkende maatregelen wegens corona weer opgeheven en kon er 
eindelijk weer onderling geschaakt worden in onze vertrouwende locatie buurtcentrum A3. Het 
lukte Eniz Ayyildiz voor het eerst om clubkampioen te worden. Wouter de Jonge verloor een 
belangrijk onderlinge partij en werd daarmee na een aantal jaren van de eerste plaats verdreven. 
Doordat het ledenaantal flink is toegenomen werd er in twee groepen gespeeld. In groep twee was 
Tijn Hulsebos de winnaar. 
 
Door de constante inzet van de jeugdleiders in combinatie met de marketing-activiteiten is de 
Jeugdafdeling het seizoen geëindigd met 26 leden. En daarmee momenteel de grootste van alle 
Zaanse clubs. 
 
PR-activiteiten: 
Naast onze “standaard” promotieactiviteiten op de diverse basisscholen deden wij dit voorjaar ook 
mee met de Koningsdag-activiteiten in de Kerkbuurt. Onze supergrote schaakstukken trokken veel 
belangstelling. Op deze dag meldden zich enkele nieuwe leden aan. 
 
Schaakopleiding: 
Aan het einde van het seizoen werden NHSB examens afgenomen onder toezicht van 
examinator Chris de Saegher. Een grote groep kinderen heeft een diploma weten te halen. Er 
werden examens afgenomen van opstapje 1 (beginners) tot en met stap 5 (gevorderden). 
 
Schaaklessen: 
De investeringen in de digitale middelen (beamer en laptops) is een goede zet gebleken. Niet alleen 
is dit voor kinderen een leuke aanvulling naast de eigen werkboeken. Door de toegenomen 
groepsgrootte is het inmiddels een onmisbare lesmethode om iedereen tegelijkertijd te laten 
kennismaken met de vele schaakonderwerpen. 



 
Tot zover het 47e jaarverslag. 
 
Programma 2022 
5 september   start nieuw seizoen met een simultaanwedstrijd 
12, 19 en 26 september  competitie en training 
3 oktober   geen schaken i.v.m. Kermis  
10 oktober   geen schaken i.v.m. Herfstvakantie 
17, 24 en 31 oktober  competitie en training 
7, 14, 21 en 28 november competitie en training 
5 december   geen schaken i.v.m. Sinterklaas 
12 december   feestavond 
19 en 26 december  geen schaken i.v.m. kerstvakantie 
 
Toernooien seizoen 2022-2023 
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. 
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