
Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 6 september 2013, De Boed te Zaandijk. 

  

Aanwezig (9 personen): Joop Dragstra (vicevoorzitter), Robin Mandersloot, André Meester (voorzitter, wed-

strijdleider intern), Jan Rot (secretaris, waarnemend penningmeester, wedstrijdleider extern), Chris de Saegher 

(jeugdleider), Piet van Tellingen, Wouter de Vries, Bryan Wijk, Piet Zegers. 

 

  1. Opening 

Om half negen – de simultaan van jeugdkampioen Emil Aktas is zoals meestal wat uitgelopen – kan André, na 

enkele vergeefse pogingen om iedereen aan tafel te krijgen, de vergadering openen. 

Niemand vindt het nodig om de agenda te wijzigen of aan te vullen. André merkt op dat het kennelijk traditie 

wordt om op de eerste vrijdag in september ook een voorronde van het voetbal EK te spelen. Evenals vorig jaar 

dus maar snel vergaderen, dan kunnen de liefhebbers misschien nog de tweede helft zien. Desondanks toch aan 

de agendapunten voldoende aandacht besteden. En oh ja, welkom allemaal! 

 

  2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Jaap de Berg, Jan Brink, Paul Groot, Yorick ten Hagen, Hans van Heems en Leendert Saarloos hebben laten 

weten niet aanwezig te kunnen zijn. 

Jan maakt de wel aanwezigen erop attent dat er Schaakmaatjes zijn voor bij de koffie en dat er wat exemplaren 

van verslagen en financieel overzicht op de tafels liggen. 

Ingekomen stukken die aan de orde dienen te komen zijn de Nieuwsbrief van de KNSB (bij agendapunt 15) en 

het verslag van de kascommissie (bij agendapunt 5). Ook is er nog een aankondiging van schaakclub Krommenie 

over “Fortschaak” (bij agendapunt 15). 

 

  3. Verslag jaarvergadering van 7 september 2012 

Tekst noch inhoud van het verslag geeft aanleiding tot commentaar dus wordt het, met dank aan de secretaris, 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

  4. Jaarverslag secretaris 

De opsteller, Jan, spreekt de hoop uit dat hij geen belangrijke zaken over het hoofd heeft gezien. 

IJdele hoop want het op 5 juli 2013 voltrokken huwelijk van Tjerk van Blokland staat er niet in. Alleen Chris, 

die dit opmerkt, had een aankondiging ontvangen. 

Verder kan het verslag de goedkeuring van de vergadering wegdragen, alweer met dank. 

 

  5. Verslag van de kascommissie 

Jan leest voor: “Waarde leden van Het Witte Paard, de kascommissie bestaande uit Jaap de Berg en Piet van 

Tellingen heeft de financiële stukken die behoren bij het Financieel Overzicht van Het Witte Paard 2012/2013 

ingezien en in orde bevonden. Wij verzoeken u de penningmeester decharge te verlenen. Hij heeft zijn werk als 

penningmeester getrouw en punctueel uitgevoerd. Hij verdient een hartelijk applaus.”  

En dat kreeg hij, opmerkend dat hij nog altijd waarnemend was. 

  6. Financieel verslag 2012/2013 en begroting 2013/2014 

 

Een klein positief saldo over het afgelopen seizoen, maar – bij ongewijzigde contributie – komend seizoen een 

nadelig saldo van bijna € 300. Dat is wat Jan nog even aanstipt uit de toelichting, die verder voor iedereen duide-

lijk is. Er zijn geen vragen en de voorgestelde contributieverhoging met € 10 voor senioren en € 5 voor de jeugd 

(per jaar) wordt aangenomen. 

 

  7. Verslag interne wedstrijden 

André heeft van de verschillende activiteiten weer fraaie tabellen gemaakt. Wel wijst hij erop dat de beginratings 

in de eindstand van het rapid niet correct zijn. Jan heeft een kleinigheid ontdekt in het vergelijkend overzicht van 

de eerste vijf in de afgelopen drie seizoenen bij het rapid, waar Robin =255 heeft in plats van +255. Het verslag 

wordt daarna met dank vastgesteld. 

 

  8. Verslag externe wedstrijden 

Op hun langzamerhand vertrouwde wijze hebben de teamleiders Chris (voor het 1e) en Jan (voor het 2e) de pres-

taties van de teams in de bondscompetitie toegelicht. Jan memoreert nog even speciaal de promotie van het 2e 

naar de 2e klasse NHSB en de 100% score van Robin (7 uit 7). Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

  9. Verslag jeugdleider 

Behalve een terugblik op het afgelopen seizoen heeft Chris dit keer ook een overzicht van de plannen voor 

2013/2014 gemaakt. Hij merkt nog op dat de aanwas van jeugd een zorgpunt blijft. Reclame bij bijvoorbeeld het 



schoolschaken kan voor de club nieuwe jeugdleden opleveren. De medewerking van de ouders is erg belangrijk, 

des te meer nu Corrie de Rover gestopt is met begeleiden. Een van de ouders heeft een laptop ter beschikking 

gesteld. Wie kan er ook nog een (oude) laptop leveren? 

 

10. Prijsuitreiking 

Zoals altijd heeft Joop de eer om de prijzen uit te reiken aan de aanwezige winnaars. Chris mag er drie in ont-

vangst nemen: clubkampioen, rapidkampioen en topscorer in het 1e! Hij denkt er over om bij nogmaals winnen 

(voor de 20e keer?) van de wisselprijs voor het clubkampioenschap deze definitief in bezit te houden. Twee prij-

zen zijn er voor Robin als winnaar van de ratingprijs en 100% scorer in het 2e. Piet Zegers heeft met zijn score in 

het 2e ook een boek verdiend. 

Alexander Kretzschmar (snelschaakkampioen), Bob de Wit (beste jeugdspeler in het rapid) en Roland van Soest 

(boven 70% score in het 2e) krijgen hun prijs later. 

 

11. Bespreking seizoen 2013/2014 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

Bij het 1e achttal is de positie van Yorick een vraagteken. Hij mailde dat hij weinig of niet beschikbaar zal zijn. 

Als het even kan zal hij toch als basisspeler worden opgegeven, dat scheelt in eerste instantie een speler in het 2e, 

waar de basis toch al smal is. Het is Chris tot nu toe niet gelukt om een van de opengevallen plaatsen in het 1e te 

laten innemen door “iemand van buiten”. Hij krijgt carteblanche om zijn pogingen voort te zetten. Wie heeft 

suggesties? De namen van Thomas Tates en Peter Sassen worden genoemd. 

Voor het 2e is het van belang dat alle in aanmerking komende leden de speeldata nu al in hun agenda zetten. 

 b. Interne competitie 

Hoofdmoot blijft de Keizercompetitie om het clubkampioenschap. Het rapid beantwoordde afgelopen seizoen 

niet aan de doelstelling om de jeugd erbij te betrekken. Er zullen daarom minder ronden komen. Daarnaast zal 

gestreefd worden naar andere activiteiten samen met – dus niet tegen – de jeugd.  

 c. Overige activiteiten 

Het open Chess960 toernooi aan het eind van het seizoen bleek niet aan te slaan bij niet-Witte Paarders. Daarom 

gaan we dit terugbrengen tot een paar avonden in eigen kring. 

Bryan pleit voor het organiseren van trainingsavonden voor de senioren. Om degenen die toch liefst elke vrijdag 

een partijtje willen spelen tegemoet te komen stelt Robin voor om zo’n training te beperken tot 1 à 1½ uur en 

daarna rapid te spelen. Chris en Bryan willen zich met de training belasten en zullen plannen uitwerken. 

Andere traditionele activiteiten: snelschaakkampioenschap, Sinterklaas- en Paasschaak. 

 

12. Bestuursverkiezing 

Zoals te vrezen viel heeft niemand behoefte om een bestuursfunctie in of over te nemen. Het houdt in dat Chris 

zijn zeer gewaardeerde werk als jeugdleider voortzet en dat Jan behalve het secretariaat en wedstrijdleiderschap 

extern ook het penningmeesterschap blijft waarnemen. Temeer daar hij “het wel leuk vindt om te doen”. 

 

13. Verkiezing kascommissie 

Piet van Tellingen treedt af, Jaap blijft en Jan Brink treedt aan. Op voorspraak van voornoemde Piet stelt de 

andere Piet zich beschikbaar als reserve. 

 

14. 75-jarig bestaan 15 oktober 2014 

Tijdens de vorige jaarvergadering is een voorlopig drietal – Jan Rot, Piet van Tellingen en Yorick ten Hagen – 

gevormd om zich in activiteiten rondom dit jubileum te verdiepen. Tot nu toe is er weinig of niets gebeurd. Om 

de voortgang te waarborgen is er nu een datum (17 oktober) gepland voor een vergadering met het bestuur. De 

inzet van Yorick is inmiddels twijfelachtig wegens zijn reisplannen in het komend seizoen. Jan zal nog een op-

roep doen uitgaan om andere krachten te werven. 

 

15. Rondvraag 

De KNSB heeft verzocht om behandeling van de Nieuwsbrief die in augustus aan alle verenigingen is toegezon-

den. André somt de 9 onderwerpen op en zegt dat de brief voor ons nu geen discussiestuk is. Desondanks komen 

toch de tongen los.  

Een van de onderwerpen is de Grote Clubactie. Op een vraag van Jan laat Chris weten geen mogelijkheden te 

zien.  

Dan het punt Schoolschaakplan 6-9 jaar. Onderzocht moet worden of er misschien leden of ouders zijn die een 

bijdrage zouden kunnen/willen leveren? Bij het schoolschaaktoernooi wordt via een folder al de aandacht geves-

tigd op het bestaan van de Zaanse schaakclubs. 

Bryan vindt dat er mogelijk meer belangstelling van jeugd kan worden gegenereerd via een aantrekkelijker opzet 

van onze nu wat strakke website (foto’s). Dat is, zegt André, nog niet zo simpel. Laten we vragen of er bij de 



ouders/begeleiders iemand is die hiervan verstand heeft. Chris, die hier en daar toch wel positieve geluiden over 

onze website hoort, neemt dit op zich. De Nieuwsbrief wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 

Voor de op 28 september te houden “Fortschaakdag” van Krommenie zal geprobeerd worden een Witte Paard-

viertal te formeren. 

Vervolgens ontlokt de rondvraag aan Robin een viertal ontboezemingen. Slecht nieuws: hij verwacht op 14 fe-

bruari 2014 niet mee te kunnen doen met het 2e. Dat komt door zijn tweede mededeling: hij hoopt op of om-

streeks die datum vader te worden. Voorts is hij net in ondertrouw gegaan en heeft hij optie op een woning. 

Wouter vraagt aandacht voor zijn activiteiten als schrijver, die hem weinig ruimte laten voor schaken. Maar hij 

blijft graag lid. Binnenkort komen drie verhalen van hem in een boek uit. Een e-mail die hij hierover aan Jan 

stuurde zal deze aan de leden doorsturen. 

 

16. Sluiting 

Om bijna kwart voor tien sluit André de vergadering. Gauw naar huis, dan kun je nog wat voetballen zien! 

 

Wormer, 10 september 2013 

Jan Rot, secretaris 


