
 

 

                       Schaakclub “CCHHAATTUURRAANNGGAA”” 

                                     Opgericht 9-2-1979 door George Grimmer in A`dam. 
                                       Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 
 

Verslag LEDENVERGADERING Vrijdag 15 september 2017 in BuurtHuis Gein. 

(CONCEPT)          
Aanwezig: Jasper, Jelle, Jan S., Wim Eendebak, Dick, Steef, Henny komt later, Jonathan, Wally, Bert.  

Afwezig met bericht: Egbert, Matthieu, Ton, Wim Kraaijkamp, René, Hans Koolhaas.     

 

1. Opening.  Bert heet aanwezigen welkom.     

2. Mededelingen.  

- Geen Dag van de Duizend Culturen op het Anton de Kom plein. Bezuiniging vanuit stadsdeel?  

- Zondag 6 november 2016 hebben we een Groot Openbaar Schaaktoernooi gehad. Minder deelnemers dan verwacht maar toch geslaagd. In            

ieder geval weten nu meer mensen van Chaturanga af.  

- Grand-Prix in juni 2017  Zie vooral verslag van Pjotr. 

- Vrijdag 22 december 2017 hebben we weer ons Kersttoernooi.  

3. - 

4. Vaststellen agenda. Agenda vastgesteld. 

5. Vaststellen notulen ledenvergadering. Notulen vastgesteld  16-9-2016.      

6. Verslag en vooruitkijken jeugdleider. [zie vooral verslag Pjotr] + vragen/discussie. 

- Pjotr denkt aan flyeren in Gein3School. 

- Pjotr meld dat dit seizoen de jeugd weer mee doet met 1 extern team, goed hè! 

- Meer schaaktrainers 1 zou een prettige versterking zijn 

     

7. Verslag interne competitie en zomerschaak. Maar ook vooruit kijken [zie vooral verslag Jelle] + vragen/discussie. 

     Uitslag competitieseizoen  2016/2017:  1ste Jonathan,  2de Jasper,      3de Matthieu. De wisselbeker gaat dus naar Jonathan. 

     Rapid-competitie:                                   1ste  Jasper,     2de  Jonathan,  3de Jelle.       

     Max Bakkers-Zomer-Schaak-Toernooi:  1ste Jonathan, 2de Hans Koolhaas, 3de Ton van Dijk. De Wisseltrofee gaat dus naar Jonathan. 

     Jelle reikt de bekers weer met verve uit. 

     Jelle zal artikel 22 van competitiereglement aanpassen. 

      

8. Verslag externe competitie volwassenen met vooruit kijken [zie vooral verslag Jasper] + vragen/discussie. 

     Jasper blijft wedstrijdleider over 1ste en 2de team. Jelle is fungerend wedstrijdleider. 

     Jonathan teamleider 1ste team    

     Jan Dijkink teamleider 2de team.  

     Peiling over mee doen met KNSB competitie op zaterdag in seizoen 2018/2019. Is regio gebonden. We peilen ook de leden via de mail.   

Jan, Jasper, Jonathan en Pjotr willen wel meedoen. Kan in onze locatie op zaterdag geschaakt worden? 

- Jasper meld dat we dit seizoen mee doen met 2 externe teams. 1 team speelt 1ste klasse en 1 team 3de klasse.  

 

9.  - 

10. Financiën. 

 10a. Jaarrekening (1sept.tot1sept) door penningmeester.    

Omdat Egbert ziek is zijn de penningen waargenomen door Bert. Verder komt het er op neer dat vanavond seizoen 2015/2016 en 

seizoen  2016/2017 goedgekeurd moeten worden. Probleem is dat bv. bonnetjes voor groot gedeelte niet aanwezig zijn. Door reduceren 

en deduceren en met hulp van oa. INGuitdraaien, zijn we echter toch een heel eind gekomen. Probleem was dus voornamelijk het 

ontbreken van inzicht van de geldstromen (geen goede verslaglegging). Helemaal sluitend krijg ik het niet. Echt onregelmatige uitgaven 

ben ik in ieder geval na aantal avonden daaraan besteedt niet tegengekomen.  

In ieder geval zouden we het hiermee moeten doen.  

Een duidelijke verslaglegging is dus dit seizoen belangrijk en waar we dit seizoen scherp op moeten zijn is dat de leden op tijd betalen 

(in ieder geval voor eind oktober) en we de inkomsten/uitgaven  van bier, koffie en thee goed bijhouden.   

Geheel heeft nogal wat discussie opgeworpen in de ALV waar in deze fase ook al de kascontrolecommissie mee heeft gedaan.   

Met de uitleg van de kascontrolecommissie gaat de ALV akkoord om bestuur decharge te verlenen. 

Bestuur zal zorg dragen dat zowel de penningmeester als iemand uit het bestuur een gelijkwaardig account heeft.  

              

 10b. Verslag kascontrolecommissie.  

De kascontrolecommissie tw. Jan Dijkink en Steef (Matthieu was reservelid) zaten dus ook met bovengenoemde situatie. 

Zij zijn op 30 augustus en 8 september bij mij geweest. 

Laatste zin van verslag van de commissie luidt:  

Ondanks bovengenoemde onduidelijkheden stelt de kascontrolecommissie de leden van schaakvereniging Chaturanga voor decharge te 

verlenen aan het bestuur over het boekjaar 2015/2016 en boekjaar 2016/2017. 

Verslag kan je natuurlijk ook in geheel lezen. 

  

 10c. Benoeming kascontrolecommissie.  

Steef, Matthieu en reservelid wordt Wim Eendebak.  



 
 10d. Vaststellen begroting 2017/2018.  

Contributie blijft hetzelfde. Bierprijs per flesje gaat naar 0,80 en koffie/thee blijven 0,60. Aanpassing Inkomsten van 28 naar 27   

volwassen leden.  

Begroting wordt door de ALV aangenomen. 

     

11. Bestuurssamenstelling. 

- Geen kandidaten uit ALV.  Jelle, intern wedstrijdleider;  Jasper,wedstrijdleider extern;  Pjotr, jeugdleider; Bert, vz./secretaris en 

tijdelijk penningmeester. 

Dan onze webmaster en penningmeester. Zoals gezegd is Egbert ziek. Of hij op korte termijn zijn taken op kan en/of wil oppakken is de 

vraag. 

Na discussie, nou ja discussie, gaan we 2 dingen doen. Een gesprek met Egbert en we gaan mailen voor interesse voor een andere (tijdelijk?) 

penningmeester.  

Voor de rest ALV akkoord met andere bestuursleden.  

 

12. Rondvraag.  

- Mail van Matthieu binnengekomen voor de rondvraag. Hij vraagt, (kort gezegd). Kunnen we een deugdelijke Up-to-Date voor de Web-site  

verzorgen? 

- Verder; Egbert, we hopen dat je weer zo snel als mogelijk in ons midden kan zijn! 

 

13. Bert sluit de vergadering.  


