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Agenda jaarvergadering 2018
Deze agenda geldt tevens als oproeping, conform artikel 14 lid 1 van de verenigingsstatuten,
tot bijwoning van de Algemene ledenvergadering van de
Schaakclub Delfzijl Appingedam Combinatie (DAC).
Datum :

Maandag 3 september 2018 te 20.00 uur

Locatie: Sporthal 'De Ringen' in Delfzijl

1. Opening.
2. Vaststellen van de agenda
.
3. Ingekomen – en uitgaande stukken.
4. Notulen van de

Jaarvergadering van 18 september 2017.

5. Jaarverslagen:

Secretaris
Materiaalcommissie
Wedstrijdleider
Teamleiders: Beker & Teams
Penningmeester
Kascommissie

6. Bestuursverkiezing.
7. NOSBO teams
8. Benoeming kascommissie.
9. Begroting seizoen 2018/2019.
10. Vaststellen contributie en reiskostenvergoeding.
11. Competities.

12. Wvttk / Rondvraag.

13. Sluiting
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Toelichting op de Agenda

6. Bestuursverkiezing

Door het overlijden van penningmeester Bert Van Till is daar een vacature
ontstaan. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
Rooster: penningmeester 2018, Maas 2019 en Sligter 2020.

7. NOSBO teams

Het bestuur is van mening alleen 1ste Klasse (DAC1) en 4tal.

8. Kascommissie

De kascommissie bestaat uit de heren H. Kloosterman en P. Schellingerhout
De heer Kloosterman is volgens rooster aftredend.

10. Contributie
Reiskostenverg.

Seniorleden € 90, dubbelleden € 65 en juniorleden € 65 per jaar.
Reiskostenvergoeding is nu € 0,25 / KM.
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Verslag algemene ledenvergadering SC DAC, 18 september 2017.
Aanwezig: Wiert Vos, Elle de Vries, Jan Groothof, Harrie Hofstee, Paul Klein, Ben Kuiper,
Leunis Maas, Bert de la Rambelje, Piet Schellingerhout, Jos Sligter, Bert Steenhuizen, Bert
van Till, Arie Verhoog.
Afwezig met kennisgeving: Slavko Bagavac, Frans Boot, Bert van Dijken, Henk
Kloosterman, Ties Molenhuis, Alex Tesic.
Opening
Leunis opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Leunis staat stil bij het
overlijden van oprichter, oud-voorzitter en erelid, Wim Vuursteen, eerder dit jaar. Hij
verzoekt de leden een minuut stilte in acht te nemen.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen- en uitgaande stukken
Er zijn geen ingekomen- en uitgaande stukken te bespreken.
Notulen jaarvergadering 12 september 2016.
De notulen worden onder dankzegging vastgesteld.
Jaarverslagen


Secretaris: ter vergadering vastgesteld.



Materiaalcommissie: ter vergadering vastgesteld.



Wedstrijdleider: ter vergadering vastgesteld.



Teamleiders beker en teams: ter vergadering vastgesteld.



Penningmeester: ter vergadering vastgesteld.



Kascommissie: ter vergadering vastgesteld.

Bestuursverkiezing
De secretaris is aftredend en stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn. Er zijn geen
tegenkandidaten aangemeld. De heer Sligter wordt door de leden herkozen voor een nieuwe
termijn van drie jaar.
NOSBO teams
Zoals vermeld in de toelichting op de agenda stelt het bestuur voor om het komende seizoen
een achttal en een viertal in te schrijven voor de NOSBO competitie.
Door het afmelden als lid van de heer Tesic kortgeleden, zijn er nog 13 beschikbare leden
over die aan de competitie willen deelnemen.
Er wordt ook de mogelijkheid genoemd om twee viertallen in te schrijven.
Het merendeel van de leden geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar de 1e optie (een achttal en
een viertal).
Leunis zegt toe namens het bestuur binnenkort met een definitief voorstel te komen.
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Benoeming kascommissie
De heer Hofstee is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar.
De heer Schellingerhout stelt zich kandidaat om in de kascommissie plaats te nemen en wordt
door de leden benoemd.
Begroting seizoen 2017-2018
Het bestuur licht de voorliggende begroting toe.
Er zijn geen op-/aanmerkingen, de leden stemmen in met de begroting.
Vaststellen contributie en reiskostenvergoeding.
Mede door het teruglopende ledenaantal stelt het bestuur voor om de contributie voor het
seizoen 2017-2018 te verhogen met €5,-.
Het nieuwe contributiebedrag zal dan voor seniorleden €90,- bedragen, voor dubbelleden en
juniorleden €65,-.
De leden stemmen in met het voorstel tot contributieverhoging.
Verder stelt het bestuur voor om de reiskostenvergoeding te handhaven op €0,25 cent per
kilometer. Ook hier stemmen de leden in met het voorstel van het bestuur.
Competities intern
De wedstrijdleider stelt voor om de interne competitie(s) in de huidige vorm voort te zetten.
Er worden geen andere voorstellen op tafel gebracht, de competitie wordt derhalve
ongewijzigd voortgezet.
Wvttk/rondvraag
De heer de la Rambelje vraagt of het mogelijk is om de n.a.w. gegevens van de leden, die op
de website te zien zijn, te verwijderen.  De webmaster zal gevraagd worden de n.a.w.
gegevens te verwijderen. Alleen de namen van de leden zullen dan nog te zien zijn.
De heer Steenhuizen vraagt of er mensen zijn die weten of de oud-leden Ruben en Thijmen
Bourgonjen lid zijn geworden van een andere vereniging.  Er is geen verdere informatie
over bekend.
De heer Vos meldt dat het achttal, mits ingeschreven, het komende jaar niet kan degraderen
en kan promoveren. Dit in verband met een veranderde competitieopzet.
Er zal met ingang van het seizoen 2018-2019 een keuze moeten worden gemaakt om deel te
nemen aan de NOSBO competitie of aan de competitie van de KNSB. Consequentie als er
wordt deelgenomen aan de KNSB competitie zal zijn dat er op zaterdagmiddag zal worden
geschaakt.  Leunis vertelt dat er voor wat betreft de nieuwe competitieopzet elders in het
land al een pilot loopt. Zoals het er nu naar uitziet zal onze vereniging kiezen om te blijven
deelnemen aan de NOSBO competitie.
De heer van Till geeft aan dat vrijdag 22 september 2017 de algemene ledenvergadering van
de NOSBO wordt gehouden.
Omdat alle bestuursleden verhinderd zijn, vraagt de heer van Til of er wellicht een ander lid
namens de vereniging de vergadering bij te willen wonen.  De heer Vos geeft aan dit
verzoek gehoor en zal onze vereniging die avond vertegenwoordigen.
Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
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Jaarverslag van de secretaris
We staan weer aan het begin van het nieuwe schaakseizoen, tijd om kort terug te blikken op
het afgelopen, bewogen jaar.
Helaas moesten we ook het afgelopen jaar afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid van
onze vereniging. Na het overlijden van de nestor van de vereniging, Willem Vuursteen, op 6
november 2016, ontvingen we afgelopen januari het trieste bericht dat op 12 januari 2018 lid
en penningmeester van de vereniging Bert van Till was overleden. Bert heeft meer dan 20 jaar
in het bestuur gezeten van Schaakclub DAC. Daar verzorgde hij op een uitmuntende wijze de
boekhouding en bezocht namens het bestuur regelmatig de NOSBO-vergaderingen. Op
vrijdag 19 januari 2018 hebben een groot aantal leden in kerkgebouw De Ark te Delfzijl
afscheid genomen van Bert.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op maandag 18 september 2017. De
agenda van de vergadering werd onder leiding van voorzitter Leunis zonder bijzonderheden
vlot afgewerkt.
Het schaakjaar 2017-2018 zijn we begonnen met 19 leden. Alex Tesic heeft zich aan het
begin van het schaakjaar afgemeld als lid. Drukke werkzaamheden hebben hem helaas dit
besluit moeten doen nemen. Het overlijden van Bert van Til heeft er toe geleid dat we het
schaakjaar af hebben gesloten met 17 leden. Het dalende ledenaantal is een zorg en zal samen
met de invulling van de vacante functie van penningmeester aandachtspunt zijn op de
volgende algemene ledenvergadering.
In het seizoen 2017-2018 waren er, mede door het dalende ledenaantal, in tegenstelling tot de
voorgaande jaren geen drie maar twee teams actief in de externe competitie van de Nosbo.
Het eerste team behaalde in klasse 1B de 7e plaats. Het achttal wist uit 7 wedstrijden 4
wedstrijden punten te behalen. De tegenstanders Van der Linde en Sissa 5 werden op een
nederlaag getrakteerd. Bert Steenhuizen was met 4 uit 7 topscorer van ons achttal. Het derde
team wist na een winst en vier nederlagen beslag te leggen op een gedeelde 4e plaats in regio
A van de viertallencompetitie. Elle de Vries was met 2 uit 4 het best presterende teamlid.
De interne competitie 2017-2018 kende na de slotronde op 14 mei 2018 een bekend gezicht
bovenaan de ranglijst. Arie Verhoog was wederom ongenaakbaar en de terechte kampioen.
Op ruime afstand eindigde Ben Kuiper als 2e en Paul Klein wist beslag te leggen op de
eervolle 3e plaats. De rapidcompetitie eindigde op 28 mei 2018. Ook daar mogen we Arie
Verhoog de kampioen noemen. Ben Kuiper en Paul Klein wisselden op het podium van
plaats. Na 21 gespeelde ronden eindigde Paul als tweede en Ben als derde.
Hotel Restaurant De Boegschroef aan de havenboulevard te Delfzijl was zaterdag 24 maart
2018 weer het toneel van het jaarlijkse Eemsmondschaaktoernooi dat voor de 49-ste keer door
onze vereniging werd georganiseerd. De partijen op de 18 borden werden gespeeld in de
bovenzaal van het restaurant waar men tevens een prachtig uitzicht had op het havengebeuren.
De 36 deelnemers werden op sterkte ingedeeld in 6 groepen van 6 spelers. Ook dit jaar werd
gespeeld volgens het Fishertempo met 25 minuten bedenktijd plus 10 seconden bonustijd per
zet per persoon. Toernooileider Frans Boor luidde voor de pauze de bel voor in totaal 2
ronden, na de pauze deed hij dat voor de resterende 3 ronden. De winnaar van het
Eemsmondschaaktoernooi is geworden Jasper Geurink. Een bijzonderheid voor dit toernooi
was het experiment om de partijen op bord 1 live op internet te publiceren. Dit experiment is
geslaagd te noemen en zal ongetwijfeld tijdens de jubileumeditie worden gehandhaafd.In het
najaar en in het voorjaar werden de Nosbo ALV vergaderingen bezocht door een afvaardiging
van het bestuur (Leunis) en lid en teamleider van het achttal W. Vos.
7

Verslag van de materiaalcommissie.
De materiaalcommissie bestaande uit Henk Kloosterman en Jos Sligter heeft het afgelopen
schaakjaar geen controle op de materialen gedaan. Tijdens de laatste controle op 29 mei 2017
is gebleken dat we op dat moment ruim waren voorzien in (goed werkend) materiaal. Het ligt
in de planning om het komende schaakjaar een nieuwe controle uit te voeren.
------------------------------------------------------------------Verslag van de wedstrijdleider Intern
Niets blijft eeuwig hetzelfde.
Zelfs de Nosbo-competitie niet.
Al zul je, als speler van enig team, niet veel verandering merken.
Nou ja, ons eerste speelt het komende seizoen met zes mensen in een team i.p.v. 8 en het
tweede team bestaat zelfs uit slechts 4 personen, maar of je dat tijdens het spelen merkt?
Ook de rapportage van de wedstrijdleider Intern verandert. Geen uitgebreide tabellen meer in
het clubblad. Je kunt immers alles na elke speelronde nalezen op onze website en dus voegt
zo'n tabel weinig, om niet te zeggen niets, meer toe.
Wat niet lijkt te veranderen, althans het afgelopen seizoen (nog) niet is, dat Arie
clubkampioen van schaakclub D.A.C. wordt.
Ook dit seizoen won hij met overmacht zowel de reguliere als de rapid competitie.
Het zij hem gegund hoor, maar het wordt wel eentonig. Wie stopt hem.
------------------------------------------------------------------Clubleden,
Het jaarverslag van ons nosbo bekerteam kan gewoon weer kort zijn:
Zoals onze verslaggever eerder meldde, het team voldeed weer geheel aan de verwachting om
in de eerste ronde uitgeschakeld te worden.........
Of dit resultaat het komende seizoen gehandhaafd kan worden, zal afhangen van de vraag of
er een nosbo beker blijft bestaan.
Mocht dat het geval zijn, dan kunnen we de borst weer nat maken om onze resultaten van de
meeste jaren te evenaren (voor de zekerheid zal ik in ieder geval onze verslaggever weer
opstellen!!)
Alvast succes gewenst door jullie non playing captain.
---------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag DAC-viertallenteam. Seizoen 2017-2018.
In de Nosbo-viertallencompetitie heeft het viertallenteam van DAC totaal vijf wedstrijden
gespeeld met de vaste spelers Jan Groothof, Harry Hofstee, Elle de Vries, Piet
Schellingerhout, Frans Boot en voor de thuiswedstrijden Bert de la Rambelje.
Na een flitsende start in Usquert behaalde DAC 2½ van de vier bordpunten tegen ScepU,
maar daarna daalden de behaalde bordpunten met rasse schreden tot 0 bordpunten voor de
laatste wedstrijd tegen HSP/Veendam v2.
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Haalde DACv een seizoen eerder 5 van de 20 bordpunten, dit seizoen was dat slechts 4½
bordpunt. Maar het plezier in het spelen was er niet minder om.
DACv hoefde dit seizoen geen beroep te doen op invallers.
ScepU v

DAC v

1½ - 2½

DAC v

Lewenborg v

1-3

Bedum v

DAC v

3½ - ½

Groninger Combinatie v6

DAC v

3½ - ½

DAC v

HSP/Veendam v2

0-4

Frans Boot, teamleider.
---------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag DAC 1
DAC, 2017 – 2018.
Een vreemd seizoen. Vooraf was bekend dat dit het laatste jaar in de oude vorm zou zijn. Er
zou afscheid genomen worden van de NOSBO-competitie in zijn huidige vorm. Wat er voor
terug zou komen was nog niet bekend. Wel bekend was dat er geen degradatieregelingen
zouden zijn. Een voordeel? Een nadeel? DAC, niet één van de sterkste teams in klasse 1b,
kon in ieder geval vrij uit spelen.
Als een grijze sluier hing wel het overlijden van Bert van Till over de competie. Vaak belde
hij na afloop van een wedstrijd hoe de gang van zaken was geweest. Ook zal ik zijn jaarlijks
telefoontje in april missen. Wiert, ik mis je contributie nog. En als ik deemoedig schuld
bekende kwam bijna altijd de opmerking dat iedereen het kon vergeten en of ik het bedrag
toch wilde overmaken. Ik zal hem missen.
We eindigden op de één na onderste plaats. Vier punten werden behaald. Volgens mij ook het
maximale dat we konden bereiken. Maar degraderen kon niet. Het behoud van de eerste
klasse was verzekerd.. Is dit het niveau van ons eerste team of kan het team versterkt worden?
Ik ben bang dat dit ons niveau is. Ook speelt natuurlijk mee dat Kloosterman en Bagavac
regelmatig vanwege hun werk afwezig waren. En Henk ontdekte dat Duitsland meer te bieden
had dan bier.
Dit jaar speelt het eerste team niet meteen achttal maar met een zestal. Voor DAC lijkt me dit
een goede zaak , zeker gezien het aantal leden. Nog enkele opmerkingen over de persoonlijke
resultaten. Steenhuizen en Vos speelden alle zeven ronden mee. Steenhuizen 4 uit 7, Vos 3,5
uit 7. Verhoog haalde 3,5 uit 6. Molenhuis 1,5 uit 5. Kloosterman 2,5 uit 4 en Bagavac 1,5 uit
3. De overige partijen werden gespeeld door diverse spelers. Met name Groothof wil ik nog
even noemen met zijn score 2 uit 4.
Dit jaar voor het eerst spelend met een zestal. Gezien de vele ontwikkelingen bij de Nosbo
kan ik geen enkele voorspelling doen hoe de resultaten gaan worden. Wel wens ik dat we een
mooi seizoen tegemoet gaan met veel schaakplezier
Wiert Vos
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Jaarverslag van de penningmeesters a.i.
Het op de volgende pagina gepubliceerde financieel verslag is tot stand gekomen op basis van
de voor handen zijnde gegevens. De notaris die de nalatenschap van Bert beheert heeft zijn
zaken nog steeds niet uit gepluisd. Dat betekent, dat alle onderliggende stukken zoals
rekeningen, dagafschriften, declaraties enzovoort nog steeds niet zijn vrijgegeven.
Wij menen echter desondanks een redelijk nauwkeurig beeld te hebben van onze financiële
positie per 31 juli 2018, alsmede van de inkomsten en uitgaven in het verenigingsjaar 20172018. De enige onzekerheid betreft een vordering ad € 186,00 waarvan niet zeker is of deze
geïncasseerd kan worden.
Het vorenstaande impliceert, dat het niet mogelijk was een adequate kascontrole uit te voeren.
Zodra alle gegevens beschikbaar zijn zullen wij de kascommissie alsnog verzoeken een
kascontrole uit te voeren.
De begroting voor het volgende seizoen sluit. Er is op dit moment dan ook geen reden om de
contributie te verhogen.
Het bestuur stelt derhalve voor de contributies voor het seizoen 2018-2019 vast te stellen op
het huidige niveau van € 90,00 voor seniorenleden en € 65,00 voor jeugd-, en dubbelleden.
De vergoeding voor het gebruik van de eigen auto voor de vereniging willen wij onveranderd
vaststellen op € 0.25 per kilometer.
Jos en Leunis (penningmeesters a.i.)
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Jaarrekening Schaakclub Delfzijl Appingedam Combinatie:
Balans pe r

31 juli 2018
debet

1 augustus 2017

credit

debet

credit

VORDERINGEN
Contributies
Overige vorderingen
Overlopende activa

5
186
221

0
0
0

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Bank

0
518

96
693

RESERVES
Algemeen

672

711

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen: Zaalhuur
Overlopende passiva
TOTAAL
VERSCHIL t.o.v. vorig jaar

169
90
931
-39

78
0
789

930

789

Staat van inkomste n e n uitgave n

2017/2018
2018/2019
EUR
EUR
begroot
werkelijk +/-w/bgt
begroot
Contributies
1.710
1.620
-90
1.530
Af: NOSBO afdrachten
1.039
963
76
880
671
657
-14
650
NOSBO: Reisk.verg. Nosbo comp.
60
0
-60
0
Sponsorbijdrage
Inkomsten Eemsmond toernooi
INKOMSTEN

250
400
1.381

328
360
1.345

78
-40
-36

250
400
1.300

Zaalhuur

295

292

3

300

Eemsmond toernooi
Kersttoernooi
Declaraties
Materialen
Diversen
PR zaken

650
120
120
50
45
66

624
168
75
0
96
129

26
-48
45
50
-51
-63

630
120
80
50
50
70

1.346

1.384

-38

1.300

35

-39

-74

0

UITGAVEN
Resultaat
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