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Het wordt tijd,dat de bootsman weer op zijn fluitje blaast; alle hens aan dek! 
Op de zomeravo;1den hadden we toch gemiddeld zo'n 20 man op de club,die in vorm 

wensten te blijven, De zomercompetitie bracht toch wel enkele verrassende uitslagen, 
Als we dit schrijven is er nog één ronde in die zomercompetitie te spelen, Lange is al 
zeker van de 1e plaats! 

Het bestuur concentreert zich op de komende ledenvergadering. Zoals bekend duurt 
zo'n vergadering een uur. Daarna gaan we nog een wedstrijd organis�ren. We rekenen er 
op,dat de opkomst ter vergadering goed zal zijn, Er is een ingezonden brief van onze 
vriend Zeven,die niet helemaa:)_ content is met de puntenwaardering in het.systeem Keizer, 
Beïnvloed door de huidige politiek in Nederland - nivelleren! - staat hij.een ànderr, pun
tentoekenning voor.Ik neem aan·,d_at. hij bij zijn baas ook voorgesteld heeft. zijn salaris en 
d:it van de jongste bediende te nivellere.n ! Als we even ruimte over hebben in dit num
Jïler, nemen we de brief op,. U kunt dan misschien de voorstellen overdenken! 

Ons ledental onderging geen v1ijziging, \vél hebben we horen zeggen,dat we op en
kele nieuwe leden kunnen. rekenen. ·vie kregen wat tele··foontjes en t13lden zo'n stuk of zes 
name·n. V./e wachi;on 'maar af. 

De agenda vertelt u,dat we op 10 september aan de nieuwe wintercompetitie gaan 
beginnen, Opgestuwd door enkele leden,die geld beschikbaar stelden,gaat in september 
eeri achtkamp draa.ien voor jongeren. We zien die kamp als een voorbereiding op de komende 
hondscompetitie, •t Is een p:çoef,misschien dat we ook de komende jaren iets dergelijks 
kunnen organiseren, De meespelonden zullen geen nadeel ·ondervinden door hun niet direct 
meespelen in de clubçompetitie, Er zUn 5 avonden voor de achtkamp uitgotrokken,want er 
worden maar 5 ronden gespeeld, 

In de zomertijd zijn zo'n 6 leden gesignaleerd in het IBM-toernooi, We weten niet 
"at ze gepresteerd hebben, Dat horen we misschien nog wel eens, 

Op 31 augustus eindigt 
enkele dogen om uw eventuele 

u bovenaan deze bladzijde. 

het verenigingsjaar. U hebt,als u dit nummer ontvangt,nog 
contributieachterstand ro�d te maken, Het gironummer vindt 
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JAARVERGADERING 

Agenda voor de jaarvergadering te houden op dinsdag 3 september 1974 om B.10 precies. 

1, opening door voorzitter van Steden 
z. notulen vorige vergadering (zie elders in dit nummer) 
3, verslag secretaris (zie elders in dit nummer) 
4, verslag wedstrijdleider (zie elders in dit nummer) 
5, financieel overzicht '1973/74 (zie elders in dit nummer) 
6, begroting verenigingsjaar 1974/75 (zie elders in dit nummer) 
7. benoeming kaskommissie 
B, bestuursverkiezing - aftredend zijn voorz. van Steden .en de·leden A, A,de Vos en 

J, Lagendijk 
prijsuit"eiking 
bondscompetitie: voorstel deelnemen met 4 tientallen 
s.g.a� -. èuP-: voorstel inschrijven met viertal 
clubcompetitie (behandeling brief Zeven) 
rondvraag 

- ',-

ij:, 
10, 
11 • 

12, 
13, 
14, sluiting 

Leden, die voor,stellen 
31 augustus dóe·ri. • 

willen indienen,moeten dat uiterlijk zaterdag 

De vergadering duurt een uur, er wordt na àf-loop een wedstrijd georganiseerd. Uw bestuur 
heeft de vergadering goed voorbereid;u kunt alle stukken.vaoraf thuis doornemen.Toon 
U\.,J belangst8lling door aanwezig te zijn. 

X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X 

ll'.9.e;Z}?.!).den bJ'i!3f P, A, Zeven: 
Ik heb beloofd mijn bezwaren tegen het huidige beloningssysteem van de laddercom

petitie ·op schrift te stellen en met een nieuw voorstel te komen, 
J:!gofdJ:i.e.z...waar: de lijstaanvoerders krijgen, in vergelijking met hun met wat minder schaak
technisch vernuft begiftigde clubgenoten voor hun prestaties een onevenredig grote 
beloning, Iemand, die een goede,resp, gelukkige start heijft zal in de eindrangschik
king 'hoger eindigen dan zijn even 5terke maar mindèr gelukkige broeder, 
fil�.9.a_h..9.§'Jl}lJJ.:\;.: de prèstatie en de daarbij behorende puntenwaardering mçiet voor e�n over
wJ.nning van iemand van gelijke sterkte voor iedereen dezelfde zijn, ongeacht zijn ·poter 
tiële ·sterkte. In de onderste regionen wordt n.l. in principe even hard voor een 
overwinning gevochten sls in de bovenste. Dat het niveau van die partijen gemicldled 
lager li9t is,hoe waar ook,een volkomen irrelevante zaak. 
Voo_r�j:pl: deel de club op in grospen van 10 op basis van de teamsamenstelling, Dat 
levert 4 groepen van 10 en é�n grote restgroep. De partijen binnen diezelfde groep 
gespeeld krijgen alle dezelfde puntenbeloning b.v. winst 16 pnt, remise 8 pnt, ver
lies 0 pnt, Dat geldt ook voor gespeelde bondswodstrijden, Speelt iemand van groep A 
tegen groep B,dan heeft de laatste het moeili,iker,hetgeen in de puntenhonorering tot 
uiting moet komen. Voor A bij winst 14 pnt,remise 7 en verlies 0 pnt, en voor B resp. 
18-9-D. Voor een partij van A tegen C voor A 12-6-0 en voor C 20-10-0. Verder:gemelde 
afwezigheid de man 5 pnt., niet kunnen spelen 11 pnt, , een niet-op dinsdagwedstrijd 8 P• 
Blijkt na verloop van tijd dat iemand niet in zijn groep thuis hoort,dan kan hij promo
veren of dograderen, Her-indeling 3 x per jaar lij.kt redelijk, 

Enig commen� van de w,l.: De opzet blijft praktisch gel\jk, er wordt door Zellren ge
tornd ann de puntentoekenning, Als iemand bezwaren heeft clan moet volgens hem de 
eindopstelling niet kloppen, Dat oen ongelukkige start uiteindelijk nadeel moet hebber 
is niet waar: zie maar (seizoen 73/74: 
2e ronde: Sewrajsingh no, 23 van Hulst: no, 26 Lsenders no, 
3o ronde: ,, 23 ,, 
eindstand:· , , 1 " 

27 " 

2 , , 

43 Cornelissen H 53e 
39 ,, 57 

7 , • 22 



NOTULEN vorige jaarvergadering 
=====�======================== 

4.9.73) 

Voorzitter van Steden opent de vergadering,heet allen welkom en memoreert,dat we een 
redelijk seizoen achter de rug hebben. Aan de orde zijn de notulen. van de vorige verga
ring, die worden goedgekeurd. 
Inockon1_en stuk�; Als lid bedanken Serlijn en van Cleeff. Op voorstel van Vonk za.l 
aan 5orlijn een attentie gestuurd worden. Meijer stuurt bericht van verhindering. Hij 
stelt voor de teams door een non-playing captain te laten .begeleiden • 

.=J ... �"lrverslaq_ secretaris· i.'\/ordt goedgeke.urd.eVenals het verslag van de wedstrijdleider. 
De finé_?.�s'.!-Ë..!2 zijn gccon-troleerd door Zeven en Mej_jer. Zjj -!:lebben alles in orde beVonden 
en stellen voor de penningmeester te dechargeren. 
Bogroting 1973/74. Het bestuur stelt voor de weekcontributie af te schaffen. Het 
voorstel om de contributie op f 5.- per maarid te brengen (studerenden half geld) wordt 
aangenomen. De contributieachterstand is vrij groot. Daar moet wat aan gedaan worden. 
Ni_rp_u1:J��5..�"s��---°...'D"missie: benoemd worden Zevèn en Oudmaijer (reserve Frensdorf) 
J3.E.stLJ__LIES..\!."_rkiqzing: Aftredend zijn: Eijgenbrood on Serlijn. E.wordt herbenoemd onder 
grote dank voor het verrichte werk;in de vakature penningmeester wordt Hogenboom be
noemd. 
,Ll.:i,;t.r.!"i�J..ng prij zen: 
2o prijs; Swart 3e 
2e prijs: lioos. 
Bopdscompeti tie.:· 

interne competitie: Sewrajsingh 
prijs. 5nelschaakkampioen: Arp 

deelnemen met 4 tientallen. 
s .. Çl.,1\.-�: we schrijven in met een viertal • 

1e prijs !f. beker;Eijgenbrood jr. 
Zomercompetitie: 1e prijs de Lange 

..Lrit_e.rne competitie: Alberts wil maximaal 2 keer tegen dezelfde speler spelen; omdat 
dit' de w.l. veel meer werk geeft wordt besloten de 3 x te handhaven. 
Niemond heeft iets voor de rondvraag. De vergadering heeft pree ie� -��n .uur geduurd. 

Na de vergadering worden er poules van 4 gevormd, die ieder 3 par.tijen van een t uur 
spelen. De winnaars krijgen prijsjes. A.A,de Vos 

Jaarverslag wedstrijdleider: 
========================== 

Ean seizoen,waarin het" ni�t meezat,ligt achter ons. Caissa 1· eindigde onderaan en 
degradeerde naar de Overgangsklasse, In 1972 kampioen van de hoofdklasse,in 1974 er 
uit gmápt. In 1975 vieren we de terijgkeer! Caissa 2 ontsnap·tB de dans door enig 
knokken in do beslissingswedstrijden; het blijft in de overgangsklasse. Caissa 3 was 
ook oen op 1t nippertje team,maar dan wat betreft het kampioenschap;de beslissings
wedstrijd om het kampioenschap van de :3e klasse D ontging ons maar net (5t-4tl Ook 

. Caissa 4 had prachtkansen,maar fualde op het besli�sende md�ent. 
vle. kampen nog steeds met. het grote aantal invallers,dat we nodig hebben. Omdat de 
invallersb�palingen vrij krap zijn, kost dat spelers in de laçlere teams. 
De clubcompetitie draaide Weer als van ouds. Er werd met animo gaspeeld on de opkomst 
was vrij goed. Toch kan het altijd nog beter. \fokclijks oefenen doet de vorm behouden. 
Op naat hot 11ieuwe seizoenJ 

JaarvGrslag secretaris: 
====================== 

Begonnen met 68 leden, geëindigd met 72 lede·n. 
f-ILt bestuur >Jas in alle ged.elegc.,erdenvergaderingen van de S. G •. 4. vertegenwoordigd• 
Van tijd tot tijd deden we verslag in het clubblad .• 
Ons clubblad verscheen weer regelmatig;er is altijd stof. genoeg. 
M8andeÜjks ontvingen We weer vsn he't bondsbureau. de ledenlijst uit de computor. 
Het spelen van ·de bondswedst:rijden fn een aparte ruimte .is toch wel prettig. Daarom 
hopen tri1e

. dat aa.k in het 01 P!l'•'P SP' zopn tp doen 1 
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De geringe verschillen in punten geven zullen oorzaak zijn van knotten spalers,die 
efmzcJ:Fde uantal punten hebben. Als 5wart-Hogenbhom-Alberts-de Jong-mevr.Hogenboom " 
allGmaal 30 punten hebben,wie speelt dan tegen wie? Dan speelt mevr. H, liever niet 
tDgen 51J1art 1 maar wie dan wel? 
Mijn voorstel: laten we het huidige systeem handh�ven en laten we gedurende een jaar 
1n scl1acluwtelling maken 17olgons de voorstellen van Zeven, We.kunnen dan zien wat het 
uithnalt. E. 

JAARRE. KENING_..Jlli-1974 
contributies 
bijdrage moandblad 
bijdrage porti 
verhuur klokken 
bijdrago achtkamp 

3649;35 
19.-

zaalhuur 1 01 o. - Beginsaldo was volgens 
Bondscontrib. 1192' 72 balans seizoen 72/73: 

1 , 20 
20,--
25, --

3714,55 

maandblad 
porti 
prijzen 
koffie,verzcke-

ring' 8.d. 
materiaal 
saldo 

364,67 402,29 116,80 sldo �l17,66 190,05 
saldo tot,1119,95 

102,70 
19,95 

717, 66 
3714,55 

Onze financiële positie is vrij gunstig; in het saldo totaal zit wel een bedrag aan 
vooruitbetaalde contributie voor het seizoen 74/75 as, 112,50 . 
Een deel van het saldo zal gebruikt worden voor uitbreiding c,q, verni

.
euwing .van ons 

materiaal,terwijl ook rekening gehouden zal . worden met het in 1976 te vieren 25-jarig 
bestaan van Caissa. 
De contributieachterstand bedraagt 358,- waarover u elders een artikel vindt, 

BEGROTING 1.97 4L75 

contributies f 3330,-

3331l,-

C ONT�J"füJ . .T_!fACH"(ERST AND 

huur 
bondscontributie 
clubblad 
div.a.a.prijzen 
materiaal 
25-jarig bestaan 
onvoorzien 

1 01 0, -
1300, -

150, -
300,-
150, -
150,-

70,-

3330,-

Wie de post ontvangen contributies goed bekijkt - ontvangen werd 3649,35 - moot weten, 
dat daarin een bedrag aan achterstallige contrl.buties over het seizoen 72/73 van maar 
liefst 856,60 zit, Die achterstand bedraagt nu f 358,-,wel veel minder,maar naar de 
zin van het bestuur nog te hoog. De penningmeester is nu eenmaal geen geldschieter, 
Hieronder vindt u de nrs 1 t/m 26. Die 26 hebben een flinke tot kleine achterstand. 
Staat er achter zo'n nummer Gen rood kruisje,dan gaat dat u aan. Wie dus geen rood kruii 
in zijn krant vindt, heeft geen schuld. Het bestuur rekent ar wel op,dat de zaak binnen 
14 dagen in het reine gebracht wordt. Gebruik zo mogelijk gironummer C 2 8 8 2 ! ! ! ! 

1 • 30,- 8, 30,- 1 5. 35,- 22, 1 o.-2, 1 o. - 9. 5,- 1 6. 1 D, - 23, 15, -
3, 30,- 1 0, 8,- 17. 45,- 24, 1 o·, -
4·, 5.- 11 • 1 o. - 1 8. 2,50 25, 5·,-5, 1 o. - 12. 1 5. - 1 9. 5,- 26, 15, -6, 2,50 13. 10.-
7, 7,50 14. 15, -

20, 15. - Deze lijst is opgemaakt op 
21. 2.50 27 augustus, 
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