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,.0, , , . . .··De zomerpauze ligt achter ons. Alle verenigingen niak�fii�':q/�. ;�Ifi:�k?m in het nieuw� schaaks.eizoen strijdwtt"crdig te zijn. Inde zo1!1efQ,9;@?' 
:;;,.:t:;i,'J;ip hebben .de Caissaleden fel gestreden. Groep A heeft de 1:eid:i_ng�'·'. 

· ' '' fir.�e afstand tot de andere groepen is niet groot .Daarom· k:Ur:i�el!l;c érl 
;. ;'de sept()mbermaan<#P nog verschuivingen plaats vinden. . . . 

. "\' , , . _ Het bestuur roept alle léden op om in septmber reeds trouw 
':li'.s�··lJ:?men.Om de zomercompetitie een spannend einde te bezorgen,maar . . <::•,; '?:�:t�Jl()?:, 9J.ll.,. :;itr.alçs,, :J,.n. qçtobe r goed . :j:rl€:() 9 P()l": lc1,, :tg., .. zi;jn"' .. )tl,E) • . �(')�b-9%l:J,AlJl%-�·"· sfi,r '.î.a.ats ·in de hóofdklasse terug te winnen.llaärvoor is. '.het nodig;êfa'!;' · \ ;.•;;:; <· ·13.Is$a I zo sterk mogelijk uit'komt. Maar ook Caïssa II moet een nieûwe ;';nfi;anval doen op het kampioenschap. Ditmaal moet het lukken! 
:H .... :. ·. . ( Zo juist vernemen wij, dat ons "Ministerie" besloten heeft· dé· 
ii_I;;$,9mercom:peti tie te beëindigen -op dinsdag 4 september,)' .q-:.;_ __ -- . - - -- - - -- -· -- - - . 

besuur nodigt alle leden uit tot bijwoning van de 

J AARilJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING -----------------------------------L 
Wélke zái plaàts vinden op dinsdag 11 septnmber a.s. om 

.. ácht uur in ons clublokaal. Wilt u stipt op tijà aanw.ezig 
.zijn? Ná. afloop kunnen we dcrn simultaanwedstrijden houden, • Wçiarover op de vergadering mee. 

·. � � 
L' Pe AGENDA luidt als volgt: 

1. Opening door de voorzitter. 
< :ri Notfrlén van de vorige j aar:vorgadoring • 
. /3•,lng(')komeil stukken. . · · .. .. .. · 

...•. •. 4-'.;.;J;qi,,áf:v,éi'slqg secretaris. 
.. 

• :; 2·o. .>Iáapy\3.:r>s:i,ag. penn:Lngmeester. 

�,Vif �'i��:t1;:':�d;�."��i�"• .· ,;;,�,,�1;;. 
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Oii\c1.Eit dè ·voÖrzitter�van Breevoort ,door omstandigheden verh�nde'rd,; 

J\'_erd-·tite vergadering ge leid docir de secretaris, d.ie . in het ópeningi;iwoo;t 
;$en overzicht gaf van de huidige toestand van de ·vereniging, waarin.vö .. 

��l-'al- de nadruk werd gelegd op he.t steeds dalende ledental.De oorzaken va: 
, .. _fleze vermindering liggen bui ten onze vereniging,hoofdzakelijk gaat het.,'\ 
é(om:v:erhuizingen en studieredenen.Wij moeten echter met alle mogelijke tni(f 
i.,.�<?t'e·n· trachten meer leden aan te trekken.Mededeling wordt gedaan,dat >-. 

c'f'.'.'gok: dit seizoen weer een ledenwerfwedstrijd wordt gehouden.Eén van onzEÇ. 
C-:-'i-1.eden heeft een bedrag van 1 O gulden beschikbaar gesteld om daarvoor -

"e�h gesohenk naar keuze te kopen voor degene ,die in de loop van het 
;:((J;ë•. winterseizoen de meeste leden_ aanbrengt. 
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- · aàn de beurt van aftreden zijnde leden,n, l, wedstrijdleider ,penningmees"'.' 
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::::�:::::ij .... .. -�:; 1r ke. competitie voor het nieuwe seizoen.De opstelling voor de bondscom- ··
···-�· 
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"'''''' groep B uit de overige spelers ,Gespeeld wordt in enkele ronden, aangezieil':J �t1' het aantal wedstrijden, vooral voor het eerste tiental klein gehouden ·· 

moet worden wegens het zwaarbeladen bondsprogrammaDe secretaris wijst 
op de bepaling irl hef bond·sreglement ,dat de klokken om 8 uur moeten 
worden aangezet.De verwachting is,dat meer verenigingen dan vorig jaar 
zich aan deze bepaling zullen houden en ieder dus stipt op tijd aanwe
zig dient te zijn, Couprie stelt daarop voor,dat ook onze vereniging 
dit voorschrift zal opvolgen, waarin hij door verschillende leden wordt 
bijgevallen.Het bestuur zegt toe daaraan de hànd te zullen houden, 

_ Vledder wijst op de mogelijkheid voor -de sterkere spelers van 
groep B om eerst tegen <'le zwaksten te spelen, waardoor zij hun score kun"'.' >J�;;� 
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i�ri:�!���i �Y:!�!:/r�!1!i�� J-!�1 groot., omdat door het dit jaar niet zo grote aantal wedstrijden uiteinde- c;i'.•l fl,'?·
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;; lijkdan toch ook tegen de sterkeren gespeeld moet worden-,doch ten over- �-;·_!] 
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1 .· benoemd Baas en Heeger. · ".t" 

"i·-_ .. --.·· Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door Neidig,Eygenbrood,de 
' •:L{ 

.. \[qpg J. en Baas ,-die antwoord krijgen op enkele vragen inzake de compe- '._\·,�J . "'titie en het wedstrijdreglement. . ·: ·" � i : · De vergadering, die door 20 leden werd bijgewoond, werd om half tien 
gesl.oten. 

H.Brobbel, secr, 

•;r•/±ri het afgelopen verenigingsjaar heeft de gestadige daling van het 
. �?;.l"' : 

,;:i.eçhrp.tal zich voortgezet. Juist voor het opmaken van dit verslag ont'."'_ . 
-Tj'lgen wij de mededeling ,dat onze wedstrijdleider, Hemelraad, zijn lidmaat . ..;. 

' .. fi�,,bg�indigde .Het aantal leden. bedraagt tha:ris 2 6 ,doch. hierbij zijn eY 
./·. �J_{,eJ.§11,<'l:ie>dooryerschilJ.encle oqr:;1ak§n n,iet_ . . of z
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M!>h ,�'f��]tl�!�J�;ii'li�tt· � < /�Îii + ,, ),Ie: fi.,., .. :è,:voor degene ,�i"'. d\':li meeste nieuwe 1$d*ffijf\ffeitl;)ï;i;rt"l'!.f 
" .. 7>0bbe_ S)�:�:,JJirn�·i·::,:\ _ _.- - _  ·:· · : -" _ _ · . � _ _ _ .,� _ .  _ - '; � - ;/?i,\'t;\� ---��<--:- '?:_- _ · _/�< 
. o)ld�opmJ;>ëtitie h,eeft 'Van de zenuw(;ln; van. onze' qètä'.�.(Ji:!;�P, · · · 
. ·gëY\i1;r::ga ;Hèt eers:te tierrtal was voortdurend g(3'if:i;'�}!;�;1i<lW!� }!)� :pr,n:. ):let' be,houd van i een plaats il'). de hoofdklass'è ,'Wa%-":'n.e' 

t,l}tte,en het tweede tiental heeft steeds kansen geh.ad op: 
'.enàohap van de afdeling. Eerst via beslissingswedstrijêl:�W. 

)èans vèrloren. , zodat dit tiental het volgend jaar nogina,$-1\i; 
.,öl'.>eren naar de 2e klasse te promoveren. Het eerste tiè'n"iiit;JJ,'\ 
'fzijn;,gèluk beproeven in de eerste klasse. · · ·· «';'.{:/1\1 
\îr l:ie.t grote aantal bondswedstrijden, door het 1 e tióntal' g�� , 

\de:interne competitie aanvankelijk in het gedrang. Ind,è •. 
Wfih;rvan het seizoen werd de achters tand grotendèèls.'wegi;l'gè� $YH<ien redelijk aantal resultaten bekend was 0111 eèn vèrantwÇl'!;) 
·stand op te inaken,waarbij het systeem-Goldschmed:i.ng '\4'eérg9)ï 

·Jenáten bewees. · . . 
· . > .· '.··c·�i. «,''.s' traditionele Sinterklaasfeest was ditmaal op 6 dècemberf<f•<i 

· fr�nÇl spee],den GolÇ!scnmedil)g; de Graaf el'.l. v�m Huist, s:lnmlta�m.: 
· �,:ioverigë. ledén�Eerstgenoemde ·leverde de· beste' prestatie,)hè.t 
.jràa:ia score van 75 %.De prijsuitreiking leverde nog meer Vé�w;:: 

'.i�%Jri:1,,op·dan de gespeelde parjjijen,waarva:n net peil over het a:j;�� .. y 
:l',lr. behoorlijk wa�� · ' , · ,· ·· .. · ," :i "f&(l: ".--- ' ' - -_. - - - ,- - ' ' ' _ - ' -- ' ,_ "-' -, -. : ·- _. .· .-;,\·· �. �. i!R,�drc'l .. ·· ya� .. �1:1'.ilk.a�a'.l:n
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en· vvor · e ong , , .Le de·. · on."en me . man emenu gfiit'fi'., 
:fi;i'.�J>�lle�rde � Eçn bijzonder dankwoord aan het adres van de .w�Çl�'ll,�\î( 
,;c�dJ3)'.' Hèm?lraad.Ja�enlang heeft hij veel werk voor de vere��gtXîZ�Y );}.k:z!jn samenwerk;i:ng met de· overige bestuursleden was ,voo:r,tt�;i;,�y;; 
'i•Zöa'.ls hij verklaarde zal hij ook málë génoegen kunncm terngzie''.1$;�.<;i:i).'. 
.'.'Î;ijd·;·gedu:l;'ende' welke nij aan onze club ve.rbonden w'as. W!j. bett�;n!i$$':fl,; 

;' b,e,:;iJ;q,:tt 'om ons te gaan verlaten, maar het waren persoonlijke "1mo · 
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wlj : ten yolle kunnen respecteren. Onze beste wensen yer�'(i�;., . ,:_:·:'<'.·,_ -�· _''·-·. ' - . : _ '- ' - ·. :.-,_�,�- -:·li ,\:J:,n dé loop van het jaar moest Bergsma wegens. tijdgebrek ]let :J?ë:j:l 

;tió)neE)àterscna:P · meerleggen,Het was moeilijk een vervanger te .vi:rld'e 
N'.�rj1îenslótte ver.klaarde Obbes zich bereid. Wij zegg,en ]3ergsma; 4. ' 
;:C:1iJret1'ifoortre'ffelijke. beheer van de club-penningen.Tot ons. ge't),oe 
1f;i.•l:>'.Lijft inij ·lid ,ondaks zijn tijdnood 1 · . :· ·· · «< �'�··' 1.:D.:i_t jaarverslag is net vijfde van de s. V. CaJ'.ssa en wij viéreh :g, 

;• \lied$ Q.us ol\S ee';rste 1ustrum.Helaas ontbreken ons de middelen .ó 
1;,yeel aandacht aan t13 besteden.Zoals boven :r:eeds uiteengezèt\� }l. • IDOJ)l<3nteeJ,. een zeer moeilijke tijd door ,maar wjj nopen dit ..• tE) boY, '' 
,!)•]{omen �n gaan vol moed net tweede lustrum tegemoet• · . . . . · · . ' 

. 
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H.Brobbel, . secr • .•• ;',t'\�·Jt 
Dus: 4 september laa:t;ste S:IJ8eldag zomercqmpet:J,tie'iV:• ''"" ··· . 11 EHapterp.ber jaarvergader:lng + sitn\i.i'tiii,an)'{�<iti;!t.'.. :' 
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