
Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 5 september 2014 in Evean Guisveld.    

 

Aanwezig (8 personen): Jaap de Berg, Jan Brink, Joop Dragstra (vice voorz.), Paul Groot, Robin Man-

dersloot, André Meester (voorzitter/wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris/penningmeester a.i./ 

wedstrijdleider extern), Chris de Saegher (jeugdleider). 

 

1. Opening 

 

Om iets voor half negen, als de jeugd vertrokken is en de rust is weergekeerd in ons nieuwe speello-

kaal, opent André de vergadering. Zijn streven is om tien uur met vergaderen klaar te zijn. 

   

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van Hans van Heems, Piet van Tellingen, Wouter de Vries, 

Bryan Wijk en Piet Zegers. Joop Dragstra komt iets later. Wouter heeft tevens aangegeven voortaan 

donateur in plaats van lid te willen zijn. 

Uit de lange lijst met ingekomen stukken worden enkele recente door secretaris genoemd: 

- Verslag van de kascommissie. Wordt behandeld bij agendapunt 5. 

- Competitiereglement NHSB 2014/2015. De wijzigingen die van belang zijn zullen door middel van 

mail en/of website aan de leden worden bekendgemaakt. 

- Nieuwsbrief augustus van KNSB. Wordt op de clubavond ter inzage gelegd. 

- Brief gemeente Zaanstad over een netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen. Niemand van de 

aanwezigen is in staat of voelt ervoor om daarheen te gaan. 

- E-mail van obs De Zoeker met verzoek om schaaklessen te komen verzorgen. Het bestuur heeft al 

positief gereageerd. Als niemand van de leden zich geroepen voelt is Chris bereid om het te doen. De 

aanwezige leden vragen zich af of zij hiervoor wel over de nodige capaciteiten beschikken. Het kan 

niet de bedoeling zijn om ‘maar wat aan te rommelen’. Het beste is les volgens de stappenmethode en 

natuurlijk – dat willen de kinderen altijd – partijtjes spelen. Chris neemt de lessen op zich, Paul wil 

wel met hem ‘meelopen’.   

 

3. Verslag jaarvergadering van 6 september 2013 

 

De tekst en ‘naar aanleiding van’ worden tegelijk aan de orde gesteld. Niemand wenst er iets over te 

zeggen, dus constateert voorzitter dat het verslag is goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

 

Het verslag opent met een terugblik op het vertrek uit De Boed, wat niemand zal zijn ontgaan. Robin 

stipt nog even aan dat de situatie bij de RIBW niet optimaal was, te klein voor de jeugdafdeling + aan-

hang. De nieuwe speelruimte in Guisveld ziet er beter uit.  

We krijgen de beschikking over twee ruimtes. Voorzitter meldt dat er nog contact is geweest met De 

Vuister maar dat bleek financieel niet haalbaar, tenzij de contributie omhoog ging. Penningmeester: bij 

Guisveld betalen we net zoveel als bij De Boed en de RIBW. We hebben helaas geen eigen sleutel en 

verder moeten er nog wat duidelijker afspraken over de gang van zaken worden gemaakt. Chris gaat 

op 15 september daarover praten. Wie weet worden er straks nog bewoners lid! 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Verslag van de kascommissie 

 

“De vrees van de kascommissie onze penningmeester op onregelmatigheden te moeten betrappen, is 

volledig ongegrond gebleken. Bij de kascontrole hebben Jan Brink en Jaap de Berg vastgesteld dat de 

boekhouding in een onberispelijke staat verkeerde”. Aldus het verslag. Voorzitter leidt hieruit af dat 

decharge is verleend. 

 

 



6. Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015 

 

Penningmeester licht nog even toe dat er in het afgelopen seizoen weinig afwijkingen van de begroting 

waren. Positief saldo € 211. De begroting laat een negatief saldo van € 405 zien. Dat wordt veroor-

zaakt door een reservering van € 500 voor de viering van het jubileum. Ons kapitaal is voldoende om 

dit op te vangen, contributie kan ongewijzigd blijven. Voor ons onderkomen in Guisveld zullen we 

ongeveer evenveel betalen als in De Boed, heeft Chris kunnen regelen. Omdat we een kleine club zijn 

betalen we minder dan de bridgeclub. Wel komen er waarschijnlijk nog wat kosten voor de barbedie-

ning bij de thuiswedstrijden van het 2e. Financieel verslag en begroting worden goedgekeurd. 

 

7. Verslag interne wedstrijden 

 

Paul meent (aangenomen mag worden niet serieus) dat er in de berekening van de Keizer-eindstand 

een rekenfout moet zitten. Hij heeft de meeste partijen gespeeld en staat toch onderaan. Hierop geeft 

wedstrijdleider in het kort weer hoe systeem Keizer werkt. Een nul is altijd een nul, de waarde van een 

remise of overwinning hangt af van de positie op de ranglijst van je tegenstander. Afwezigheid levert 

5 maal toch nog wat punten op, daarna niet meer. 

Verder zijn er geen vragen, zodat ook dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

8. Verslag externe wedstrijden 

 

Teamleiders Chris en Jan hebben weer uitgebreid verslag gedaan van de verrichtingen van 1e en 2e 

achttal. Chris is blij dat we bij Het Witte Paard niet, zoals hij bij Krommenie meemaakte, de verslagen 

hoeven voor te lezen. André meldt dat voor het komend seizoen de wedstrijddata op de website in de 

agenda staan. Ook hierover verder geen vragen. 

 

9. Verslag jeugdleider 

 

Jeugdleider stipt nog even aan dat de deelname van de jeugd aan de rapidcompetitie zeer bescheiden 

was. De jeugdgroep bleef vrij constant. Wel jammer is het vertrek van Mo Mak. Op de mededeling 

van Chris, dat in het komend seizoen Bob de Wit vermoedelijk een aantal ronden gaat meespelen in de 

Keizer-competitie bij de senioren, volgt een discussie over het aanvangstijdstip daarvan. Als iedereen 

om 20.00 uur aanwezig is kan op tijd worden begonnen. Wie later komt moet dat van tevoren melden, 

er wordt geen ‘abonnement’ op later komen verstrekt. 

Gedachten aan inschrijving van een jeugdviertal kunnen nu nog niet tot uitvoering komen. Er zijn 

teveel onzekerheden. Misschien volgend seizoen als er tijdig geïnventariseerd wordt wie mee kun-

nen/willen doen. 

 

10. Prijsuitreiking 

 

Uit handen van Joop mag Chris maar liefst drie bekers in ontvangst nemen. Hij werd alweer clubkam-

pioen, won ook de rapidcompetitie en toonde zich ook de beste snelschaker. De bijbehorende wissel-

bekers zijn al bij Chris thuis. Robin heeft net als vorig jaar de beste ratingprestatie geleverd en Bob 

eindigde in de rapidcompetitie alweer als beste jeugdlid. 

 

11. Bespreking seizoen 2014/2015 

 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

Chris heeft Alexander Kretzschmar bereid gevonden om als 9e speler voor het 1e op te treden. Ook 

Paul zou dat wel willen maar hij krijgt een plek in het 2e. Voor het 1e zullen regelmatig invallers nodig 

zijn want Yorick, Thomas en Alexander spelen (lang) niet altijd. Spelers die volgens de eindstand van 

de interne competitie bij de eerste vier eindigden maken, gelukkig voor het 2e, niet altijd gebruik van 

het recht om in het 1e te spelen. De spelers in het 1e die nooit intern spelen zitten daar niet zomaar. Zij 

hebben hun sporen verdiend. Voor het 2e zal regelmatig op ieder van de 11 beschikbare spelers een 



beroep moeten worden gedaan. Paul geeft aan dat bij belangrijke wedstrijden het 2e zo sterk mogelijk 

uit moet komen. 

 

 b. Interne competitie 

De verschillende onderdelen hiervan behoeven weinig wijziging. Hoofdmoot blijft de Keizer-

competitie. Wel zou, gezien het aantal deelnemers, het aantal ronden omlaag mogen. Dat zou kunnen 

worden opgevuld door meer snelschaakavonden. Als we die eerder laten beginnen en tot uiterlijk 

22.00 uur laten duren kan ook de jeugd (groep 1) meedoen, stelt Robin voor. Dat zullen ze liever doen 

dan de rapidcompetitie, dus meer snelschaak en minder rapid, suggereert Jaap. 

Het programma van de eerste avonden staat al in de agenda op de website, de rest volgt, zegt André. 

 

 c. Jubileum 75 jaar Het Witte Paard 

Het bestuur heeft een voorlopig programma opgesteld. Op vrijdagavond 24 oktober wordt vanaf 18.00 

uur in Guisveld een reünie voor oud-leden gehouden. Of daarbij sprake zal zijn van een broodmaaltijd 

en/of hapjes en drankjes hangt af van de mogelijkheden. Chris gaat nog in gesprek met mensen van het 

tehuis. Vanaf 19.30 uur is simultaanschaak gepland. Leden en oud-leden kunnen het dan opnemen 

tegen oud-leden Dimitri Reinderman en Manuel Bosboom. Voor het goed laten verlopen van deze 

activiteiten zal een beroep op de leden worden gedaan voor assistentie. Om hoeveel deelnemers het zal 

gaan is nog onduidelijk. Het streven is minstens 60. Jan heeft al aankondigingen naar de pers en web-

sites van NHSB en KNSB gestuurd. André en hij sturen ook e-mails naar zoveel mogelijk oud-leden.  

Er komt naast deze avond een jubileumuitgave van Haver met hopelijk bijdragen van leden en oud-

leden. Van de laatste categorie zijn al wat toezeggingen ontvangen. Wat de financiën betreft kunnen 

we ongeveer € 1500 uitgeven. Er is al € 250 van het bedrijf AAK ontvangen en het P.M. Duijvisfonds 

heeft € 750 toegezegd. Verder is er dus € 500 uit eigen middelen gereserveerd. 

 

 d. Overige activiteiten 

Zoals gewoonlijk activiteiten samen met de jeugd, snelschaak om eieren met Pasen en om het club-

kampioenschap. Vernieuwende initiatieven zijn welkom. 

 

12. Bestuursverkiezing.  

 

De aftredende functionarissen André (voorzitter/wedstrijdleider intern) en Joop (vice-

voorzitter/algemene zaken).zijn, volgens laatstgenoemde zonder te zijn geraadpleegd, herkiesbaar. 

Daar zich (verrassend) geen tegenkandidaten hebben gemeld worden zij bij acclamatie herbenoemd. 

 

13. Verkiezing nieuw reservelid kascommissie.  

 

Robin stelt zich beschikbaar en daartegen maakt niemand bezwaar. Komend seizoen zullen Jan Brink 

en Piet Zegers de boekhouding controleren. 

 

14. Rondvraag 

 

Het bestuur gaat naar aanleiding van een vraag van Paul bekijken of er een beloning voor de beste 

opkomst kan worden gegeven. Jan Brink wil weten of er weer een gezamenlijke slotronde in de Pro-

motieklasse komt. Hij is daar niet onverdeeld positief over. Ook bij anderen blijkt dat zo te zijn. We 

gaan echter (nog?) geen actie ondernemen om het fenomeen eventueel af te schaffen. Jaap dankt na-

mens de aanwezigen de bestuursleden voor de gedane inspanningen en wenst ze sterkte bij de nog 

komende. Chris vraagt wat we met de prijzenkast aanmoeten. Hij zal in zijn gesprek met Guisveld 

informeren of er een plek voor is. 

 

15. Sluiting 

 

Omstreeks 22.10 uur sluit voorzitter de vergadering. 

 

      Wormer, 9 september 2014, Jan Rot, secretaris 


