
Vergaderstukken ALV 
1 september 2015 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. 

 

Datum: dinsdag 1 september 2014 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Multifunctioneel Centrum Coenen-Lydia 

Adres: Roelof Hartplein 2, 1071 TT Amsterdam 

 

 
Agenda 
 

1. Opening en mededelingen 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 2 september 2014 

3. Verslag secretaris 

4. Verslag wedstrijdleider interne 

5. Verslag wedstrijdleider externe 

6. Verslag jeugd 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Verslag penningmeester 

9. Decharge bestuur 

10. Bestuursverkiezing 

Herkiesbaar: Robert Jan Schaper Jeugdleider, Abe Willemsma Voorzitter, Marnix Godding 

Penningmeester, Peter van der Vlis Wedstrijdleider intern 

Vacature: Wedstrijdleider extern 

Aftredend: Rene Pijlman, Wedstrijdleider extern 

11. Benoeming kascontrolecommissie 

12. Begroting seizoen 2015-2016 

13. Voorstel afschaffing jeugd-nevenlidmaatschap  

14. Voorstel interne speeltempo 

15. Voorstel plaatsingscommissie voor de externe teams 

16. Organisatie KNSB zaterdagen in het Ignatius college 

17. Prijsuitreiking seizoen 2014-2015 

18. Lustrum 2016 

19. Uitbreiding mogelijkheden binnen Huize Lydia 

20. Voorstel nieuwjaarsborrel en trainingsavond 

21. Rondvraag en sluiting 



  



 

Algemene Ledenvergadering op 2 september 2014 

Aanwezig zijn: Günther Ballon, Jan van Banning, Arno Bezemer, Jack Blanchard, Rob Bödicker, 

Ridens Bolhuis, Dick Dolman, Wouter Egas, Annemiek Hamming, Frans Hoepermans, Alje Hovenga, 

Johan van Hulst, Marnix Godding, Francis Lesman, Debby van Nieberg, Ton van Nieuwkerk, Rene 

Pijlman, Roel Polak, Jan van der Pouw, Juan de Roda Husman, Albert Riemens, Frans Oranje, Rik 

Salomons, Robert Jan Schaper, Paul Schipper, Wim de Schipper, Wim Suyderhout, Angelo Spiler, 

Boudewijn Thewissen, Ivo Timmermans, Pitt Treumann, Allaert Troost, Aleks Varnica, Cees Visser, 

Peter van der Vlis, Piet van der Weide, Peter van der Werf, Helmer Wieringa, Jan Wieringa, Eelke 

Wiersma, Abe WIllemsma, Anneke Wiggelendam en Rob Witt; een totaal van 43 personen.  

Afwezig met bericht van verhindering: Karol  Lesman, Dennis Breuker, Hugo van Hengel, Jaap van 

Velzen, Frans de Vreeze, Jurgen Stigter, Sander Tigelaar, Jaap Tanja 

Abe laat weten dat i.v.m. de aanwezigheid van prof. Van Hulst de agenda in een andere volgorde zal 

worden afgewerkt. De uitreiking van de prijzen zal eerder plaatsvinden.  

Vervolgens wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Leneke Visser. 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter stipt enkele zaken van belang aan. Hij doet verslag van de communicatie met het 

bestuur van het clubhuis. De huur voor het gebruik van de ruimte zal in het komende seizoen 

hetzelfde blijven. Met het Eijgenbroodtoernooi gaat het de goede kant op. Er waren meer deelnemers 

dan voorgaande jaren.  De ledenadministratie verloopt nu via de On Line Administratie (OLA) van de 

KNSB. Dit tot tevredenheid. De interne competitie bloeit. Het Van Hulsttoernooi verliep gesmeerd. De 

zomerrapidcompetitie verliep nog met een handmatige indeling. Mogelijk komt hier verandering in. 

Helaas waren in de externe competitie geen kampioenschappen behaald. Het zevende verwierf wel 

een recht op promotie, maar daar is van afgezien. Het twaalfde zal op een lager niveau verder 

moeten. Met de jeugd gaat het goed. Er is een nieuwe organisatie die goed werkt. Nieuwe initiatieven 

vinden plaats in het kader van de kadercommissie. De nieuwe website wordt geprezen. Belangrijkste 

namen zijn in dit verband Helmer Wieringa, Angelo Spiler en Paul van Beukering. In de ruimte voor de 

externe KNSB-competitie, het Ignatiuscollege,  zijn enkele jeugdtoernooien georganiseerd. Dit is goed 

bevallen. De samenwerking met ENPS wordt gememoreerd. Deze zal als ingelast agendapunt worden 

besproken. 

2. Prijsuitreiking seizoen 2013-2014 

Daarna vindt de uitreiking van de prijzen plaats. Clubkampioen is Arno Bezemer geworden met Marc 

Overeem als tweede.  Vervolgens worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de verschillende 

ratinggroepen.  

De Prof. Van Hulstbokaal wordt daarna door prof. Van Hulst uitgereikt aan winnaar Eelke Wiersma. 

De professor geeft bij de uitreiking een beknopt college over het begrip ‘clubliefde’. Dit brengt bij een 

verrast gehoor warme gevoelens teweeg. Peter van de Vlis spreekt de hoop uit dat volgend jaar de 

professor deze prijs weer zal uitreiken.  

De E.J. Petersmatrofee leek naar Alje Hovinga te gaan, maar Aleks Varnica werd hier met 87,5 % 

eerste.  

De Frans Oranje lantaarn kwam terecht bij Debby Nieberg.  

  



3. Notulen algemene ledenvergadering van 3 september 2013 

De notulen van de ALV 2013 worden goedgekeurd. 

4. Verslag secretaris 

Naar aanleiding van het verslag van de secretaris laat Abe weten dat de afname van het ledental met 

17 vrij fors is. Een verklaring zou kunnen zijn dat een deel van de inactieve leden naar andere clubs 

zijn gegaan. Robert Jan stelt dat er te weinig aanwas is. Nodig zou zijn mensen aan te trekken. Wel 

verwacht men dat er sprake zal zijn van doorstroming uit de jeugdafdeling.  

5. Verslag wedstrijdleider interne  

Het verslag van de wedstrijdleider intern geeft geen aanleiding tot vragen.  

6. Verslag wedstrijdleider externe 

Het verslag van de wedstrijdleider extern geeft geen aanleiding tot vragen. René licht het besluit toe 

om voor het zevende af te zien van het recht op promotie. In het komende seizoen zal Caïssa met 5 

teams in de KNSB vertegenwoordigd zijn.  

7. Verslag jeugd 

Robert Jan doet verslag van het wel en wee bij de jeugd. In het komende seizoen zal een jeugdteam 

van Caïssa extern spelen. 

8. Verslag kascontrolecommissie 

Ivo Timmerman en Cees Visser doen verslag van hun bevindingen tijdens het bezoek aan de 

penningmeester. Er is niets verontrustends gevonden, integendeel de kascontrolecommissie heeft 

een uitstekende indruk gekregen. De cie. stelt decharge voor.  

9. Verslag penningmeester 

Naar aanleiding van het verslag van de penningmeester stelt Pitt Treumann een vraag over de Club 

van Vijftig. Dient er propaganda gemaakt te worden of is het een vergissing? Marnix zegt dat er maar 

één boeking was. De penningmeester registreert alleen als er duidelijk staat dat een bedrag bedoeld 

is voor de Club van Vijftig. Zo niet dan wordt het bedrag geboekt bij de overige donaties. 

Ridens Bolhuis stelt voor de term ‘dubieuze debiteuren’ te vervangen door ‘achterstallige 

contributies’.  De suggestie wordt overgenomen.  

10. Decharge bestuur 

De decharge van het bestuur vindt onder applaus plaats. 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend bestuurslid is Tony Lith (secretaris). Hij wordt door Abe onder applaus van de vergadering 

bedankt met een fles wijn. De voorgestelde kandidaat Rik Salomons wordt door de vergadering 

unaniem verkozen, waarna Rik de vrijgekomen plaats achter de bestuurstafel inneemt. 

12. Benoeming kascontrolecommissie 

Cees Visser blijft lid van de kascontrolecommissie van 2015. Aftredend lid is Ivo Timmermans. Zijn 

plaats wordt ingenomen door Juan de Roda Husman. 



13. Begroting seizoen 2014-2015 

Marnix licht de volgende rubrieken uit de begroting toe: 

De barinkomsten van de externe wedstrijden zullen licht dalen doordat enerzijds een extra KNSB-

speeldag zal worden gedaan, daarentegen zal er ook per speeldag een team minder meespelen. 

Daarnaast wordt met ingang van dit seizoen een kleine vrijwilligersbijdrage uitgekeerd om de 

bemensing van de bar te blijven garanderen. 

Het budget van Caissa Nieuws is verhoogd tov. de uitgaven van vorig jaar. Het bestuur wil hiermee 

zorgdragen voor een blijvende kwaliteit. 

Frans Hoepermans vraagt of het mogelijk is om gemeentelijke subsidie te krijgen voor de 

jeugdactiviteiten die door Caissa worden gedaan. Robert Jan antwoord dat er weliswaar een 

subsidieregeling bestaat voor jeugd-schooltoernooien, maar dat dit geen groot bedrag is vanwege de 

grote hoeveelheid toernooien  die worden georganiseerd. Daarom is het voor Caissa niet relevant om 

hier subsidie voor aan te vragen. Frans stelt hierop de wedervraag of dit mogelijk wel relevant is voor 

het Eijgenbroodtoernooi. Ook dit blijkt niet nodig: het Eijgenbroodtoernooi is inmiddels financieel 

onafhankelijk. 

14. Voorstel tot afschaffing samenwerking interne met ENPS 
(ingelast agendapunt) 

De huidige regeling betreft de mogelijkheid voor beide verenigingen om gratis deel te nemen aan 

elkaars interne competities. In een toelichting wordt aangegeven dat  voor zover bekend maakt geen 

Caissaan gebruik van de regeling, terwijl 2 ENPS-leden vaak meedraaien in de interne van Caissa  

Frans Hoepermans vraagt waarom ENPS afschaffing verzoekt terwijl de regeling vooral voor hen 

gunstig is. Uitgelegd wordt dat ENPS heeft verzocht afschaffing aan de ALV voor te leggen. 

Arno Bezemer vraagt of ENPS-leden ook Caissa Nieuws ontvangen. Deze informatie is echter niet 

bekend, noch bij het bestuur, noch bij de redactie van CN. 

Ter stemming wordt voorgelegd om de regeling af te schaffen. Met slechts één voorstem en vele 

tegenstemmen wordt het voorstel afgewezen. 

15. Voorstel interne speeltempo’s 

Voorgesteld wordt om naast het bestaande speeltempo een nieuw tempo, gebaseerd op increment 

toe te voegen. De volgende vragen worden gesteld: 

Arno Bezemer: Waarom 1.35 + 10 sec, en niet 1.30 + 10 sec? Peter antwoord dat voorgestelde tempo 

wordt ook tijdens het Eijgenbrood toernooi gehanteerd. Bovendien wil de SGA mogelijk met ingang 

van volgend seizoen ook dit tempo gaan hanteren. 

Paul Schipper vraagt of het speeltempo met increment ook de eerste keus kan worden. Peter 

antwoord dat eerst duidelijk moet worden of het nieuwe tempo aanslaat.  

Wim de Schipper wil weten of er voldoende vaardigheid onder de leden is met het instellen van de 

DGT’s. Een inventarisatie onder de aanwezigen maakt duidelijk dat minimaal 15 personen bekend zijn 

met de werking van de DGT. Peter van der Vlis zegt toe een handleiding samen te stellen. 

Pitt Treumann verzoekt tot het verplichten van een toelichting indien één van de spelers tot een 

afwijkend speeltempo verzoekt. Dit voorstel wordt verworpen nadat Peter van der Vlis heeft 

aangegeven dat er geen problemen hieromtrent bekend zijn. 



Hierna vindt stemming plaats over het voorliggende voorstel; ze wordt met unanieme stemmen 

aangenomen.  

16. Voorstel aanpassing grenzen ratinggroepen 

Peter van der Vlis licht toe dat bij huidige ledenbestand het voorstel leidt tot een gelijkmatiger 

verdeling van de ratinggroepen.  

Rik Salomons wil weten of er gekozen is voor het creeren van flexibele ratinggroepen. Peter van der 

Vlis merkt hierbij op dat vooraf vaststellen meer duidelijkheid schept. Robert Jan merkt op dat het 

jaarlijks vaststellen van de ratinggroepen onderdeel uitmaakt van het reglement. 

Het voorliggende voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

17. Voorstel plaatsingscommissie voor de externe teams 

Aleks Varnica licht het voorstel van de plaatsingscommissie toe. Getracht is om een ieder zoveel 

mogelijk naar tevredenheid in te delen. Een lastige complicatie was dat een aanzienlijk aantal sterke 

spelers hebben aangegeven komend seizoen voor Laurierboom Gambiet te gaan spelen. Ondanks dit 

verloop is het dankzij nieuwe aanmeldingen toch mogelijk gebleken om wederom 13 teams samen te 

stellen; bovendien zijn er voldoende invallers beschikbaar. 

Abe bedankt de plaatsingscommissie voor het geleverde werk. 

Pitt Treumann wil graag weten waarom er overloop in speelsterkte is tussen de verschillende teams. 

Aleks antwoord hierop dat een volledige indeling op rating niet mogelijk is vanwege individuele 

wensen. 

18. Verslag Kadercommissie 

De kadercommissie bestaat uit Angelo Spiler, Peter van der Werff, Roel Polak en Abe Willemsma. 

Doel van de commissie is het inventariseren van de benodigde taken binnen de  vereniging, alsmede 

het benaderen van leden ter invulling van deze taken. 

Angelo Spiler wil in de 2 weken na de vergadering de leden intensief gaan benaderen, met 

uitzondering van degenen die reeds erg actief zijn. Op een langere termijn voorziet Angelo een nadere 

aanscherping van de takenlijst. 

19. Rondvraag en sluiting 

Wim Suyderhout merkt op dat ondanks regelmatige positieve feedback ten aanzien van Caissa 

Nieuws, het elke keer lastig is om voldoende content te verzamelen door onvoldoende inbreng van de 

leden. Ook de komende uitgave is hierdoor wederom vertraagd. Hij wijst de leden op hun eigen 

verantwoordelijkheid in deze, en roept de ALV dan ook op om stukken aan te leveren; liefst gebaseerd 

op persoonlijke ervaringen. 

Frans Hoepermans bedankt het bestuur voor het gevoerde beleid. 

Nadat Abe aandacht heeft gevraagd voor het komende Eijgenbrood toernooi biedt hij namens het 

bestuur een drankje voor de aanwezigen aan, en sluit hij de vergadering om 21:45 uur. 

Actiepunten 

 Aanpassing reglementen tav. nieuw interne speeltempo en afschaffing mogelijkheid tot 
afbreken.  

 Samenstellen handleiding instellen DGT.  



Verslag secretaris 2014/2015 
Door Rik Salomons 

 
Dit jaar is er een trendbreuk te zien in het verloop van de ledenaantallen. Daar waar er al enige jaren 

sprake is van gestage achteruitgang (een beeld dat niet alleen bij onze vereniging te zien is, maar een 

landelijk fenomeen is), is ons ledenaantal dit jaar weer gestegen. Net als vorig jaar is de jeugdafdeling 

goed voor de toename. En de groei is er nog niet uit: er staan inmiddels weer 7 nieuwe aanmeldingen 

voor het nieuwe seizoen op de rol, en er is sprake van een wachtlijst. Verheugend is ook om te 

constateren dat het aantal af- en aanmeldingen bij de senioren elkaar in evenwicht houdt! 

 

Ledenaantallen 
 

 Augustus 2014 Augustus 2015 Mutaties 

  Bij             Af             Totaal 

Jeugd 43 53 +17 -7 +10 

Senioren 154 154 +10 -10 +0 

Totalen 197 207 +20 -17 +10 

 
In het komende seizoen ben ik voornemens om de verschillende administraties beter op elkaar aan te 

sluiten. Onze leden worden op verschillende plaatsen geadministreerd: bij onszelf uiteraard, maar ook 

bij de KNSB, op onze website en in de mailinglijst worden de gegevens bijgehouden. Het afgelopen 

seizoen is enkele keren gebleken dat deze administraties niet één op één met elkaar matchen. Het is 

zaak om dit wel goed te laten verlopen. Niet alleen om ergernissen (bijvoorbeeld over verstuurde mails 

aan inmiddels ex-leden) te voorkomen, maar ook om niet financieel risico te lopen doordat leden ten 

onrechte nog bij de KNSB staan aangemeld en derhalve op de begroting drukken. 

  



Verslag wedstrijdleider intern 2014/2015 
door Peter van der Vlis 

 

De interne competitie ging dit seizoen van start met de mogelijkheid om in plaats van de reguliere 1 

uur en 45 minuten p.p., te opteren voor 1 uur 35 en 10 seconden increment per zet. Van deze laatste 

mogelijkheid werd geregeld gebruik gemaakt, met name in partijen tussen spelers met hogere rating. 

Ook waren de ratinggroepen enigszins aangepast om een betere spreiding van het aantal spelers per 

ratinggroep te bewerkstelligen.  

De herfstturnus werd overtuigend gewonnen door Jasel Lopez. Tweede werd Marc Overeem en derde 

Eelke Wiersma. De winterturnus was spannender. Halverwege waren Michael Wunnink en Jasel 

Lopez in een nek-aan-nek race verwikkeld, waarin Michael steeds een lichte voorsprong behield terwijl 

zij beiden hun partijen bleven winnen. Helaas moest Jasel voortijdig afhaken wegens zijn jaarlijkse 

bezoek aan vaderland Aruba. Na diens vertrek wist Piet van der Weide Michael nog dicht te naderen, 

maar toen laatstgenoemde in de 16e en laatste ronde van Jack Blanchard won, kon hij de winst van 

de turnus veiligstellen. Piet werd tweede, Jasel derde. 

De match om het clubkampioenschap werd dus tussen Jasel en Michael gespeeld en was zeer 

spannend. Michael won de eerste partij met wit, Jasel zette de zaken een week later recht. Daardoor 

was een barrage noodzakelijk. Eerst werden twee Rapid partijen gespeeld, waarvan Jasel de eerste 

en Michael de tweede won. Toen moesten Blitz partijen de beslissing brengen. Jasel won het eerste 

vluggertje, het tweede werd remise. Daarmee werd Jasel clubkampioen 2014-2015. 

 

Hieronder de winnaars per ratinggroep: 

 

Categorie A-turnus B-turnus 

Algemeen Jasel Lopez Michael Wunnink 

Rating tot 2150 Martin Bottema Piet van der Weide 

Rating tot 2050 Aldo van de Woestijne Dennis Breuker 

Rating tot 1950 Jildo Kalma Cees van den Berg 

Rating tot 1800 Peter van der Vlis Boudewijn Thewissen 

Rating tot 1650 Frans Hoepermans Ben Oude Brunink 

Rating tot 1500 Writser Cleveringa Matthijs Jansen 

Beste vrouwelijke speler Jeanne Potters Ti de Jong 

 

Op 7 april 2015 werd het Prof. Van Hulst snelschaaktoernooi gespeeld. Net als vorig jaar was de 

opzet twee rondes in poules van vijf of zes spelers. De winnaars van de 1e ronde poules en de beste 

nummers 2 speelden verdeeld over twee poules in de 2e ronde. Daarin zegevierden uiteindelijk Hans 

Ree en Jasel Lopez. Die speelden een spectaculaire finalematch. In de eerste partij wist Jasel met 

luttele secondes op de klok Hans mat te zetten, en vervolgens kon hij in de tweede partij remise 

afdwingen. 

   

De jaarlijkse simultaan werd gespeeld door Jasel Lopez en Michael Wunnink. Tegen 29 tegenstanders 

werd het 25 1/2 - 3 1/2. Winst was er voor Hugo van Hengel, Frans Hoepermans, en een collectief van 

7 schakers waarvan er 1 een zet deed terwijl de overige 6 onderling partijtjes snelschaak speelden. 

Aleks Varnica wist remise te behalen. 

 



Arno Bezemer lijkt de zomer-rapidcompetitie te gaan winnen. Voor het eerst wordt dit jaar Sevilla 

gebruikt, zodat de uitslagen en standen op de website kunnen worden gepubliceerd. De opzet in 

vierkampen is behouden. Deze worden handmatig ingedeeld, rekening houdend met de stand en 

waar mogelijk vermijdend dat men te vaak tegen dezelfde tegenstanders speelt. Deze opzet lijkt 

geslaagd. 

De opkomst op de clubavonden was het afgelopen jaar stabiel. In de herst- en wintermaanden werden 

meestal rond de 30 partijen gespeeld; soms wat meer, soms wat minder. In de zomer ligt dit 

gemiddelde iets lager. Aan het Van Hulst-toernooi deden 53 spelers mee, iets minder dan vorig jaar. 

  



Verslag wedstrijdleider extern 2014/15 
door René Pijlman 

Caissa speelde dit seizoen met vijf teams in de KNSB-competitie en met acht teams in de SGA-

competitie. Daarnaast streden we om de KNSB-beker en de SGA-cup. Aan het eind van het seizoen 

speelden we met zes viertallen mee in de SGA-rapidcompetitie. 

KNSB-competitie 
We waren dit seizoen enkele sterke spelers kwijtgeraakt en dat hebben we over de hele linie gemerkt. 

Alle teams hadden moeite zich te handhaven in hun klasse. C3 is gedegradeerd uit de 2e klasse en 

het vijfde uit de 3e klasse. Dankzij het kampioenschap van C6 in de Promotieklasse SGA, houden we 

volgend seizoen toch vijf teams in de KNSB-competitie. 

Het vlaggenschip C1 liep als een trein, maar wilde niet goed scoren. Het was tegen het eind van het 

seizoen zelfs in degradatiegevaar. Maar uiteindelijk vielen de kwartjes goed en handhaafde C1 zich 

met vier bordpunten boven Vianen/DVP in de eerste klasse KNSB. 

C2 eindigde in de middenmoot van poule 2B en blijft in de 2e klasse. Met C3 ging het in de 2e klasse 

minder goed. Het team beleefde volgens teamcaptain Martin Bottema een dramatisch seizoen. De 

eerste 6 ronden gingen verloren en in de cruciale laatste ronde kwam C3 niet verder dan 4-4. Het 

degradeerde helaas uit de 2e klasse. 

C4 had een redelijk seizoen en was in de voorlaatste ronde al veilig. Het team kreeg een bijzondere 

eervolle vermelding van de KNSB: het was met 58,5 jaar het tweede team in de competitie op 

gemiddelde leeftijd. We moesten alleen Oegstgeest 80 voor ons laten met 58,9 jaar. 

C5 speelde het hele seizoen in de degradatiezone. In de slotronde won het team verrassend van de 

koploper, maar het mocht niet meer baten. Degradatie was een feit.  

Het vinden van voldoende invallers voor de KNSB-teams bleek net als vorig seizoen soms lastig. We 

werkten voor het eerst met een invallerscoördinator die de invallers centraal voor alle teams regelde. 

Dit was een rol die Annemarie Volkers op zich nam. Het werkte redelijk goed, al was er een enkele 

keer een teamcaptain die er nog aan moest wennen dat dit onderdeel van zijn takenpakket was 

verschoven. 

KNSB-beker 
Het KNSB-bekerteam kwam dit seizoen redelijk ver in de voorrondes, maar moest in ronde 4 buigen 

voor LSG. 

SGA-competitie 
Caissa speelde dit seizoen met acht achttallen in de SGA-competitie. Het vlaggenschip C6 stal de 

show, maar enkele andere teams hadden het moeilijk. 

C6 werd al in de voorlaatste ronde kampioen van de Promotieklasse. Aangezien C5 tegelijkertijd 

degradeerde uit de KNSB, blijft het aantal KNSB-teams volgend seizoen ongewijzigd. 

C7 had op grond van rating kampioenskandidaat van poule 1A moeten zijn, maar maakte die 

verwachting niet waar. Integendeel, het team bungelde in de degradatiezone. Het wist met slechts één 

matchpunt voorsprong aan degradatie te ontkomen. C8 deed het in poule 1B beter en eindigde keurig 

op de vierde plaats. 

C9 had het in poule 2B niet gemakkelijk. Het team had een moeilijk jaar, met veel uitvallers, 

verhinderingen en invallers. Het heeft zich op het nippertje gehandhaafd in de 2
e
 klasse. C10 had 

minder succes in poule 2A en degradeert uit de 2
e
 klasse. 



C11 kon het niet bolwerken in poule 3B en degradeert uit de 3e klasse. 

C12 en C13 speelden in de vierde klasse. C12 was volgens teamcaptain Anneke Wiggelendam een 

hecht team met veel relativeringsvermogen. Het eindigde netjes in de middenmoot. C13 had het iets 

moeilijker, maar hield twee teams onder zich. 

In de SGA-competitie kregen we dit seizoen te maken met de ‘G4-regel’, ofwel artikel 4 in bijlage G 

van de per 1 juli 2014 gewijzigde FIDE-regels. Aangezien er zonder tijdsincrement gespeeld werd, had 

een speler die minder dan 2 minuten bedenktijd had het recht om te vragen dat met 5 seconden 

increment verder werd gespeeld. Zodoende werd meestal meerdere keren per wedstrijd een partij 

hinderlijk onderbroken en moest de arbiter een klok instellen. Dit riep in de hele SGA zoveel ergernis 

op, dat van de weeromstuit in de voorjaars-ALV van de SGA werd besloten per volgend seizoen een 

Fischer-tempo in te voeren van 90 minuten voor de hele partij plus 15 seconden toegevoegde tijd per 

zet vanaf zet 1. De vermaledijde G4-regel is dan niet meer van toepassing. 

SGA-cup 

Het Caissa-team begon veelbelovend aan de bekercompetitie en won de eerste ronde. Voor de 

tweede ronde slaagde de teamcaptain er echter niet in om vier spelers op de been te brengen, 

wegens geringe belangstelling om te spelen in kringen van C6 en ziekte van een speler. Hij meldde 

ons op het laatste moment af, waarna tegenstander Espion begrijpelijk de winst claimde wegens ‘niet 

opkomen’. Met een oneervolle reglementaire 4-0 en een boete van de SGA verlieten we de strijd om 

de SGA-cup. 

Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de toekomst? Het combineren van het teamleiderschap 

van het cupteam met dat van C6 pakt ongelukkig uit, zeker als weinig spelers van C6 voor de cup 

willen uitkomen. Een aparte cupteamcaptain die zo nodig spelers in C7, C8 enzovoorts werft, is 

wenselijk. Een club met ruim 64 SGA-spelers moet toch in ieder geval een viertal voor een 

cupwedstrijd bijeen kunnen brengen? 

SGA-rapidcompetitie 
Caissa nam met zes teams deel aan de SGA-rapidcompetitie die zoals gebruikelijk bestond uit drie 

voorrondes en een finale in mei en juni aan het eind van het seizoen. Geen enkel team wist echter de 

finale te bereiken. 

Petersma-trofee 
De Petersma-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de speler met de hoogste percentuele score in de 

externe competities (SGA en KNSB, reguliere competitie en bekercompetitie). Alleen de werkelijk 

gespeelde partijen tellen mee (niet de reglementaire uitslagen) en om voor de trofee in aanmerking te 

komen moeten minimaal 6 partijen zijn gespeeld. 

De winnaar van dit seizoen is Tommy Koens, met een totaalscore van 7 uit 7 voor Caissa 8 in de 1e 

klasse SGA en het SGA-cupteam. Tommy is een grootleverancier van punten. In seizoen 2012/13 

won hij de trofee al en in 2013/14 eindigde hij op de tweede plaats. Gefeliciteerd en dankjewel! 

Uw eigen score kunt u vinden in onderstaande tabel. De grijs gemarkeerde spelers hebben minder 

dan 6 externe partijen gespeeld. 

  
Eigen team Invaller Beker Totaal 

 

 
Team Partijen Score Partijen Score Partijen Score Partijen Score Percentage 

Tommy Koens 8 6 6,0   
1 1,0 7 7,0 100,0% 

Nirav Christophe 6 5 4,5     5 4,5 90,0% 

Jack Blanchard 6 7 5,5 2 2,0   9 7,5 83,3% 

Peter Hoomans 7 7 5,5 3 2,5   10 8,0 80,0% 

Stef Nagel 7 5 4,0 
  

  
5 4,0 80,0% 



Tigran Spaan 6 4 3,0     4 3,0 75,0% 

Kevin Smit 8 4 2,5 1 1,0 
  5 3,5 70,0% 

Juan de Roda Husman 
2 7 4,5 1 1,0 

  
8 5,5 68,8% 

Ton van Nieuwkerk 4 6 4,0 3 2,0 
  9 6,0 66,7% 

Kees Sterrenburg 5 9 6,0 
 

 
  9 6,0 66,7% 

Debby Nieberg 12 7 4,5   
  

7 4,5 64,3% 

Writser Cleveringa 12 8 4,5 3 2,5 
  

11 7,0 63,6% 

Ivo Timmermans 1 9 4,5 
  

3 3,0 12 7,5 62,5% 

Stef van Haaren 6 6 3,5 1 1,0 1 0,5 8 5,0 62,5% 

Roel van Duijn 4 8 5,0 
 

 
  8 5,0 62,5% 

Mirjam Klijnkramer 
 

  

4 2,5 

  
4 2,5 62,5% 

Enrico Vroombout 1 9 5,5 
    9 5,5 61,1% 

Anno Steenberg 2 9 5,5 
  

  9 5,5 61,1% 

Lance Oldenhuis 5 9 5,5 
    

9 5,5 61,1% 

Jurgen Stigter 6 5 3,0 
  

  5 3,0 60,0% 

Wim Wijnveen 13 8 5,0 2 1,0   10 6,0 60,0% 

Gerold Huter 9 6 3,5 
  

  6 3,5 58,3% 

Aldo van de Woestijne 4 7 4,0     7 4,0 57,1% 

Tony Lith    8 7 4,0     7 4,0 57,1% 

Eric van Tuijl   9 7 4,0     7 4,0 57,1% 

Piet Borst 12 6 3,5 1 0,5 
  7 4,0 57,1% 

Michael Wunnink 1 8 4,5 
    

8 4,5 56,3% 

Marc Overeem 1 8 4,5     8 4,5 56,3% 

Evert-Jan Straat 4 8 4,5 
  

  8 4,5 56,3% 

Dennis Breuker 7 4 1,5 3 2,5 1 0,5 8 4,5 56,3% 

Jan van Banning 8 7 3,0 2 2,0   9 5,0 55,6% 

Cees Visser 3 9 5,0     9 5,0 55,6% 

Jos van Ommeren 5 9 5,0 
    9 5,0 55,6% 

Karol Lesman  13 6 4,0 3 1,0 

  
9 5,0 55,6% 

Peter van der Vlis 10 7 3,5 3 2,0   10 5,5 55,0% 

Abe Willemsma 2 8 4,0 
    8 4,0 50,0% 

Paul Janse 2 8 4,0 
    

8 4,0 50,0% 

Francis Lesman 2 9 4,5 
    9 4,5 50,0% 

Martin Bottema 3 9 4,5     9 4,5 50,0% 

Roel van Duijn 

 
 

 
1 0,5 

  
1 0,5 50,0% 

Rob Bödicker 4 9 4,5     9 4,5 50,0% 

Bert Westera 4 9 4,5     9 4,5 50,0% 

Olaf Ephraim 5 8 4,0 
  

  8 4,0 50,0% 

Theodoor Keizer 

 
 

 
3 2,0 1 0,0 4 2,0 50,0% 

Frans Roes 8 7 3,0 3 2,0   10 5,0 50,0% 

Ben Oude Brunink 9 4 2,5 1 0,0 

  
5 2,5 50,0% 

Nils de Rijk 7 3 1,5 
    3 1,5 50,0% 

Jan Timmerman      10 7 2,5 3 2,5 
  10 5,0 50,0% 

Helmerik Blokland 8 7 3,5     7 3,5 50,0% 

Frans de Vreeze 9 4 2,0 
    4 2,0 50,0% 

Matthijs de Feber 10 5 2,5 
  

  5 2,5 50,0% 

Matthijs Jansen     11 7 4,0 1 0,0   8 4,0 50,0% 

Jan Willem Knipscheer 11 5 2,0 1 1,0 
  

6 3,0 50,0% 

Marcel Roelofs 

 
  

2 1,0 
  2 1,0 50,0% 

Anneke Wiggelendam 12 8 4,5 1 0,0 
  9 4,5 50,0% 

Maurice Aué  
 

  

2 1,0 
  2 1,0 50,0% 

Willem Gruenbauer 

   

1 0,5 
  1 0,5 50,0% 

Bert Bödicker 6 5 3,0 4 1,0 
  

9 4,0 44,4% 



Rogier van Arkel 2 9 4,0     9 4,0 44,4% 

René Pijlman 4 8 4,0 1 0,0   9 4,0 44,4% 

Albert Riemens 3 9 4,0 
    9 4,0 44,4% 

Avni Sula 3 9 4,0     9 4,0 44,4% 

Wim Nijenhuis 5 9 4,0 
 

 
  9 4,0 44,4% 

Marc Ordodi 5 9 4,0     9 4,0 44,4% 

André Timmer  12 8 3,5 
  

  8 3,5 43,8% 

Jan van der Pouw 13 8 3,5 
    8 3,5 43,8% 

Robert Jan Schaper 7 6 3,0 1 0,0 
  

7 3,0 42,9% 

Ed Leuw 10 6 3,0 1 0,0 
  7 3,0 42,9% 

Tjerk Hoek 13 7 3,0 
    7 3,0 42,9% 

Arno Bezemer 1 9 3,0   
3 2,0 12 5,0 41,7% 

Alje Hovenga 1 9 4,0 
  

3 1,0 12 5,0 41,7% 

Coen Venema 8 6 2,5 
  

  
6 2,5 41,7% 

Marnix Godding 10 5 2,5 1 0,0   6 2,5 41,7% 

Paul van Beukering 10 5 2,5 1 0,0 

  
6 2,5 41,7% 

Jasel Lopez 1 8 3,0 
  

3 1,5 11 4,5 40,9% 

Herre Trujillo 7 5 2,0     5 2,0 40,0% 

Robert Kikkert 1 9 3,5 
    

9 3,5 38,9% 

Rik Salomons 2 9 3,5   
  

9 3,5 38,9% 

Angelo Spiler 5 9 3,5 
  

  9 3,5 38,9% 

Ron Hoffman 2 4 1,5     4 1,5 37,5% 

Günther Ballon 3 8 3,0 
  

  8 3,0 37,5% 

Lodewijk van Pol 7 6 2,0 2 1,0 
  8 3,0 37,5% 

Wouter Egas  11 7 2,5 1 0,5 
  

8 3,0 37,5% 

Freek Terlouw 6 7 2,5 
    7 2,5 35,7% 

Peter van der Werf 7 6 2,5 1 0,0 
  

7 2,5 35,7% 

Boudewijn Thewissen 8 7 2,5 
    

7 2,5 35,7% 

Feico Zwerver 9 7 2,5 
  

  7 2,5 35,7% 

Ti de Jong 9 7 2,5     7 2,5 35,7% 

Paul van der Sterren 
 

  

3 1,0 
  3 1,0 33,3% 

Piet van der Weide 
   

3 1,0   3 1,0 33,3% 

Pieter Melford  3 6 2,0 
 

 
  6 2,0 33,3% 

Hans Uiterwijk  7 6 2,0     6 2,0 33,3% 

Hamilton Mcmillan 8 3 1,0 
    3 1,0 33,3% 

Nabil Kania 9 3 1,0     3 1,0 33,3% 

Michiel van Eijken 10 6 2,0 
  

  6 2,0 33,3% 

Steven Kuypers 11 6 2,0 
    

6 2,0 33,3% 

Frans Oranje    11 6 2,0 
  

  6 2,0 33,3% 

Annemiek Hamming  
  

3 1,0   3 1,0 33,3% 

Rob Witt 1 8 2,5 
    8 2,5 31,3% 

Dick van Dam  12 8 2,5     8 2,5 31,3% 

Jos ten Hacken 3 5 1,5 
  

  5 1,5 30,0% 

Maarten Hoeneveld 
 

  

5 1,5 
  5 1,5 30,0% 

Annemarie Volkers 3 6 2,0 1 0,0   7 2,0 28,6% 

Garth Sylbing  11 7 2,0     7 2,0 28,6% 

Jaap van Velzen 12 5 1,5 2 0,5 

  
7 2,0 28,6% 

Aad Roemersma 4 9 2,5 
    

9 2,5 27,8% 

Hans Ree 1 8 2,0 
  

  8 2,0 25,0% 

Haitham al Haider 

 
  

4 1,0 
  4 1,0 25,0% 

Aleks Varnica 10 7 2,5 3 0,0 
  10 2,5 25,0% 

Jan Wieringa 13 5 1,0   
  

5 1,0 20,0% 

Sander Tigelaar 5 8 1,5     8 1,5 18,8% 

Pitt Treumann 11 8 1,5 
    8 1,5 18,8% 



Jeanne Potters   13 8 1,5 
    

8 1,5 18,8% 

Huib Vriens 9 3 0,5 
  

  3 0,5 16,7% 

Jaap Tanja 

   
3 0,5 

  
3 0,5 16,7% 

Dick Dolman 11 7 1,0 
  

  7 1,0 14,3% 

Pold Gomperts 13 7 1,0 
  

  7 1,0 14,3% 

Wim Suyderhoud 7 5 0,5 
  

  5 0,5 10,0% 

Roel Polak 12 8 0,5 
  

  8 0,5 6,3% 

Helmer Wieringa 

 
  

1 0,0 
  1 0,0 0,0% 

Frans Hoepermans 

 
 

 
1 0,0   1 0,0 0,0% 

David Laan  
 

  

2 0,0 
  2 0,0 0,0% 

Jorge Alarcon Ramirez  10 3 0,0 
    3 0,0 0,0% 

Reindert Houben 
   

1 0,0 
  

1 0,0 0,0% 

 

  



Verslag jeugd 2014/2015 

Door Robert Jan Schaper 

Jong Caissa heeft weer een goed jaar achter de rug. Halverwege het jaar hebben we zelfs even een 

ledenstop gehad omdat het aantal pupillen maar bleef groeien. Dankzij de komst van een nieuwe 

trainer (Jeroen Hoogenboom) hebben we deze stop kunnen opheffen maar de verwachting is dat er 

de komende herfst weer een ledenstop gaat komen. 

De interne competitie voor aspiranten onder leiding van Allaert Troost ging over op het spelen met 

increment (15/10). Volgens mij tot ieders tevredenheid. Voorheen werd er nogal eens op de klok 

verloren. Leon Reina won voor de tweede keer het jeugdclubkampioenschap, Kasper Bleeker werd 2e 

en Charles Molin 3e. Ze zijn alle drie geboren in 2005. De Torengroep was een prooi voor Jonathan 

Luk, 2e werd Rafael Goudriaan en 3e Stijn Wegter. Aadya Choudhary was wederom het beste meisje. 

Allaert Troost (stap 2), Marc Overeem (stap 3), Jack Blanchard (partijanalyse)  en Abe Willemsma 

(toptraining) verzorgenden de dinsdagtrainingen bij de aspiranten. De toptrainingen gaan we volgend 

seizoen uitbreiden.  Naast deze trainingen stimuleren we ook deelname aan de regionale trainingen, 

schaaklessen op school en extra betaalde trainingen op vrijdag. 

De beginnende pupillen krijgen dinsdag stappenles van Debby Nieberg, Jan van der Pouw, Jeroen 

Hoogenboom en soms Roel Polak. Zodra ze klaar zijn met stap 1 gaan ze door naar het groepje van 

Robert Jan Schaper die de kinderen klaar stoomt voor de aspirantencompetitie. Het tweede deel van 

de clubavond is voor de pupillencompetitie en de matmedaille trainingen. Ook bij de pupillen zijn er 

diverse competitiegroepen. Uitslag in de paardgroep was: 1. Zeb Sigling, 2. Willem van der Wal, 3. 

Wouter Lampe. De top drie in de piongroep was: 1. Samson Reina, 2. Ruben Actor, 3. Julie Odle.  Bij 

de allerjongsten in de  randpiongroep won Mirco Bongers.  

Op de laatste dag van het seizoen kunnen de kinderen stappenexamen doen. Dit zijn de kengetallen 

van dit jaar: 

 

Overzicht # Geslaagd Gezakt 

stap 1 28 28 0 

stap 2 6 4 2 

stap 2+ 1 0 1 

stap 3+ 1 1 0 

totaal 36 33 3 

 

Onder de deelnemers waren 12 kinderen van aan ons gelieerde scholen en 2 volwassenen. Vorig jaar 

waren er 23 geslaagden dus we gaan vooruit. 

Dankzij teamcaptains Mirjam Klijnkramer en John Zanoli deden we na een jaar afwezigheid weer mee 

met 2 teams in de externe jeugdcompetitie. Ons tweede team bestaande uit Charles, Aadya, 

Jonathan, Juliette en Olivier werd zelfs kampioen!  

 



In het Ignatius Gymnasium organiseerden we weer onze Jeugd Grand Prix en het 

Scholenkampioenschap van Zuid. Vooral dat laatste toernooi was met de deelname van 38 teams een 

groot succes. Nog niet zo lang geleden waren dat er niet meer dan een stuk of 10. Naast onze eigen 

toernooien hielpen we ook bij de organisatie van een viertal SGA jeugdtoernooien. De organisatie van 

deze toernooien in het Ignatius verloopt steeds beter. We hebben een extra kast, de SGA heeft er een 

groot aantal schaakspellen zodat we niet langer met materiaal hoeven te slepen en we hebben 

inmiddels een ervaren team. 

 

Veel goed nieuws dus maar er zijn ook nog veel verbeterpunten waar we komend seizoen aan gaan 

werken. 

 

  



Financieel jaarverslag, seizoen 2014/2015 
Door Marnix Godding 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging een overschot gehad van 1.568,--  Euro. Ten grondslag 

hieraan lagen met name de donaties van diverse leden. Daarnaast vielen de contributies bij de 

senioren licht tegen, terwijl  de jeugdcontributies ruim meer waren dan begroot. Ook de kosten vielen 

mee door de veel lagere uitgaven voor de KNSB-kosten, de zaalhuur en CaissaNieuws. Daar stond 

echter tegenover dat de kosten voor de jeugd, de afdrachten SGA/KNSB en de reiskosten voor KNSB-

wedstrijden het budget overschreden hebben. In de post materiaal is een extra voorziening 

opgenomen. 

Staat van Inkomsten en Uitgaven seizoen 2014/2015 

  2014/2015 Budget Verschil 

Inkomsten       

Contributies senior 18.664 18.910 -246 

Contributies jeugd 3.800 3.385 415 

Afschrijving contributies 140 0 140 

Donaties 365 0 365 

Inschrijfgelden jeugd 1.124 1.135 -11 

Subsidie jeugd 110 150 -40 

Rente 37 45 -8 

Baropbrengst 1.377 1.400 -23 

        

Totaal inkomsten 25.616 25.025 591 

        

        

Uitgaven       

Afdracht SGA/KNSB 7.569 7.300 269 

Kosten KNSB 551 900 -349 

Zaalhuur 6.780 8.000 -1.220 

Zaalhuur extern 951 1.000 -50 

Consumpties externe wedstrijden 0 0 0 

Reiskosten externe wedstrijden 1.168 1.000 168 

CaissaNieuws 1.332 2.800 -1.468 

Materiaal 1.114 400 714 

Jeugd 3.087 2.415 672 

Lustrum 300 300 0 

Prijzen 217 150 67 

Bestuurskosten 342 245 97 

Training/cursus 65 75 -10 

Bankkosten 144 150 -6 

Eijgenbroodtoernooi 0 0 0 

SGA Rapid 60 90 -30 

Website hosting 370 200 170 

        

Uitgaven 24.049 25.025 -976 

        

        

Resultaat 1.568 0 1.568 

 

  



Toelichting Inkomsten 

Contributies senioren  

De contributies zijn het afgelopen jaar net iets onder het begrotingsniveau gekomen. Er waren 

ongeveer 132 betalende senioren hoofdleden en 19 betalende nevenleden begroot. Echter, omdat 

nog niet alle contributies zijn ontvangen is er een voorziening getroffen (zie voorziening debiteuren). 

Daarnaast hebben zich nog een aantal leden tijdens het seizoen aangemeld, maar daarom niet de 

volle contributie betaald over het seizoen 2014/2015. Ook zijn er een aantal leden die recht hebben op 

kortingen, zoals studenten en leden van verdienste. Per saldo bedraagt deze restpost 256 Euro.  

Specificaties contributies 2014/2015   

Begrote aantal senioren hoofdleden (132*130) 17.160 

Begrote aantal senioren nevenleden (19*90) 1.710 

Verhoging voor late betaling (5*10) 50 

Totaal te ontvangen contributies 18.920 

    
Kortingen (studenten, leden van verdienste, stadspas, 
etc.), overloop van leden 

-256 

    

Ontvangen contributies senioren 18.664 

 

Contributies jeugd 

De contributies bij de jeugd waren aanzienlijk hoger dan begroot. Er waren 37 betalende jeugd 

hoofdleden en 4 betalende jeugd nevenleden begroot. Gedurende het jaar zijn er zowel opzeggingen 

als nieuwe aanmelding geweest, waarbij het aantal nieuwe aanmeldingen de opzeggingen duidelijk 

overtrof. 

Specificatie contributies jeugd 2014/2015   

Begrote aantal jeugd hoofdleden (37*85) 3.145 

Begrote aantal jeugd nevenleden (4*60) 240 

Totaal te ontvangen contributies 3.385 

    

Kortingen (meer kinderen korting), overloop (nieuwe 
leden) 

415 

 

  

Ontvangen contributies 3.800 

 

 
  



Afschrijving contributies 
 
Het saldo van de afschrijving van contributies is positief, omdat de getroffen voorziening (600 Euro) 
over het afgelopen jaar te hoog was. Deze was in werkelijkheid slechts 165 Euro. 
 
Omdat ook dit jaar niet alle contributies zijn geïnd is er een voorziening getroffen voor een deel van 
deze openstaande vorderingen. Indien de contributie worden gecorrigeerd voor de getroffen 
voorzieningen blijven de contributies dus 126 Euro achter op de begroting. Zie ook de posten 
Debiteuren en Voorziening debiteuren op de balans. 
  

Contributies 2014/2015 Totaal Voorziening 
Totaal -/- 
voorziening 

Begroting Verschil 

Senioren 18,664 -130 18,534 18,910 -376 

Junioren 3,800 -165 3,635 3,385 250 

Totaal 22,464 -295 22,169 22,295 -126 

 
Overige inkomsten 

De donaties bedroegen dit jaar 365 Euro. Er waren geen donaties voor de club van 50. 

De baropbrengsten betreffen de netto opbrengsten van de bar bij jeugdtoernooien en bij de 

thuiswedstrijden van de KNSB competitie. Netto wil zeggen: na aftrek van de inkoopkosten en na 

aftrek van gratis verstrekte consumpties, aan bijvoorbeeld bezoekende KNSB teams en 

barmedewerkers.  

De overige inkomsten zijn wijken niet veel af van de begroting. 

 

  



Toelichting uitgaven 

Afdracht KNSB/SGA 

Dit betreft de kosten die door de KNSB in combinatie met de SGA in rekening worden gebracht per lid 

van de vereniging. In het vierde kwartaal van 2014 zijn de bijdrages verhoogd voor de senioren 

hoofdleden van 11,87 Euro naar 11,97 Euro per kwartaal en bij de junioren hoofdleden verlaagd van 

6,14 Euro naar 6,11 Euro per kwartaal. Voor nevenleden bleven de bedragen gelijk, op 0,50 Euro per 

kwartaal. Deze kosten worden per kwartaal in rekening gebracht. Hierbij dient echter wel aangemerkt 

te worden, dat indien een lid pas na 1 september opzegt en dus ook bij de KNSB/SGA afgemeld 

wordt, er nog voor 4 kwartalen afdrachten zullen plaatsvinden voor dat lid. 

Kosten KNSB  

Deze post betreft de kosten voor de verrekening van reiskosten met andere KNSB-teams, alsmede de 

kosten voor scheidsrechters en andere bondskosten die met de KNSB-competitie te maken hebben. 

Deze kosten zijn veel lager uitgevallen dan begroot (551 Euro). Deze kosten zijn moeilijk in te 

schatten, omdat de verrekening van de reiskosten, die samenhangt met het aantal uitwedstrijden en 

de reisafstanden,  aan het begin van het seizoen nog niet bekend is. 

 

Zaalhuur 

De zaalhuur is 1.220 Euro lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het niet 

doorvoeren van nieuwe prijsverhogingen door Huize Lydia, alsmede een iets zuiniger gebruik van de 

speelruimten. 

Zaalhuur extern 

De zaalhuur voor de externe wedstrijden is zo goed als op budget uitgekomen. 

Consumpties externe wedstrijden 

Bij externe wedstrijden wordt de bezoekende teams een consumptie aangeboden. Doordat Caïssa de 

bar in eigen beheer had bij thuiswedstrijden, zijn deze kosten verrekend met de inkomsten uit de bar. 

Reiskosten externe wedstrijden 

De reiskosten voor externe wedstrijden, die door de spelers worden gedeclareerd, zijn licht over de 

begroting heengegaan (168 Euro). Deze post is erg onvoorspelbaar en afhankelijk van de spelers, of 

zij al dan niet hun reiskosten declareren. Wel worden reiskosten inmiddels door steeds meer leden 

gedeclareerd. 

CaïssaNieuws 

Voor 1.332 Euro zijn dit seizoen 2 mooie nummers van CaissaNieuws geproduceerd. De redactie van 

CaissaNieuws is dit jaar weer ruim binnen het budget gebleven (1.468 Euro). Dit komt voornamelijk 

doordat bij het opstellen van de begroting van 3 a 4 nummers is uitgegaan.  

Materiaal 

Aan materiaal zijn het afgelopen jaar meer uitgaven gedaan dan begroot. Dit betreft echter een 

voorziening van 500 Euro voor verdere aanschaf van nieuw materiaal. Daarnaast zijn de lopende 

materiaal uitgaven, met name voor stukkenzakjes en notatieblaadjes, niet tegen bestaande 

voorzieningen geboekt. De totale voorzieningen voor materiaal bedragen thans 1.200 Euro (zie ook de 

balans en de toelichting daarop). 



 Jeugd 

De kosten voor de jeugd zijn ruim over het budget gegaan (672 Euro), maar dienen bekeken te 

worden in het kader van de volledige jeugdafrekening (zie onder). 

Lustrum 

Er is wederom 300 Euro gereserveerd voor uitgaven m.b.t. het lustrum in 2016. 

Prijzen/Bestuurskosten 

De kosten voor prijzen zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. De bestuurskosten betreffen 

voornamelijk de consumpties van de ALV. Ook is een voorziening getroffen van 250 Euro voor een 

bestuursetentje. Het bestuursetentje van afgelopen jaar, die tegen de voorziening van vorig jaar 

geboekt is, was 180 Euro. 

Trainingskosten 

Afgelopen jaar heeft er een lid een training gevolgd tot jeugd opleider (65 Euro). 

SGA rapid 

De inschrijfgelden voor de SGA-rapidcompetitie bedroegen over het afgelopen jaar 60 Euro (9 teams, 

begroot waren er 6). 

Website hosting 

In deze post zijn zowel de websitehosting voor de Caïssa-website als de website voor de jeugd 

opgenomen. Daarnaast zijn hierin ook de kosten verwerkt met betrekking tot de vernieuwing van onze 

verenigingswebsite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balans Schaakvereniging Caïssa, per 30/6/2015 

  30-6-2014 Mutatie 30-6-2015 

        

Activa       

        

Liquide middelen 10.056 4.171 14.228 

ING Betaalrek 3.762 479 4.241 

ING Spaarrek 4.392 5.037 9.429 

Kas jeugd 1.661 -1.422 239 

Kas 242 77 320 

        

Debiteuren 1.964 -1.451 513 

Contributies 1.319 -806 513 

Eijgenbrood 600 -600 0 

Overig 45 -45 0 

        

Totaal activa 12.020 2.720 14.740 

        

Passiva       

Crediteuren 1.594 -658 2.251 

        

Voorzieningen 2.750 495 3.245 

Voorziening lustrum 1.200 300 1.500 

Voorziening debiteuren 600 -305 295 

Voorziening materiaal 700 500 1.200 

Voorziening overig 250 0 250 

        

Eigen Vermogen 7.676 1.568 9.244 

Reserves Jeugd 697 0 697 

Reserves Club 50 1.913 0 1.913 

Vrij beschikbare reserves 5.066 1.568 6.634 

        

Totaal passiva 12.020 2.720 14.740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting op de balans 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn met 4.171 Euro toegenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met het 

afnemen van de openstaande debiteuren, het toenemen van de crediteuren en een verdere toename 

van de winst.  

Er is voorlopig een bedrag van 5.000 Euro toegevoegd aan de spaarrekening. Echter, zodra deze 

gelden nodig zijn (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de voorzieningen), zullen de gelden direct 

ter beschikking worden gesteld op de lopende rekening. 

De jeugdpenningmeester beheert zelf een rekening, waarvoor zij verantwoording d.m.v. een 

administratie aan de verenigingspenningmeester aflegt. De kas betreft het restant kasgeld dat nodig is 

voor het barbeheer. 

Debiteuren 

De post debiteuren is gedurende het seizoen teruggelopen naar 513 Euro aan nog te innen 

contributies (348 Euro senioren en 165 Euro junioren). Voor deze nog open staande posten is een 

gedeeltelijke voorziening getroffen, omdat het hier over het algemeen inactieve leden betreft.  

Contributies 2014/2015 Geind Nog te innen Totaal 

Senioren 18.317 348 18.664 

Junioren 3.635 165 3.800 

Totaal 21.952 513 22.464 

 

Crediteuren 

De post crediteuren (2.251) bestaat uit de volgende nog te betalen posten: 

 Vooruit ontvangen contributies (220 Euro) 

 Zaalhuur jeugdtoernooien (546 Euro) 

 Zaalhuur KNSB externe wedstrijden (763 Euro) 

 Webhosting (58,75 Euro) 

 SGA, examen opgaven en diploma’s jeugd (13,50 Euro) 

 CaïssaNieuws (650 Euro) 

Wat betreft de posten voor zaalhuur en CaïssaNieuws zijn er tot dusver nog geen rekeningen 

ontvangen.  

Voorzieningen 

Lustrum 

Dit betreft de jaarlijkse reservering van 300 Euro voor het komende lustrum. De tegen post is terug te 

vinden in het overzicht van inkomsten en uitgaven. 

Debiteuren 

De post van 295 Euro is opgenomen als voorziening voor moeilijk te innen contributies (zie ook post 

debiteuren en post afschrijving debiteuren in de verlies- en winstrekening).  



Materiaal 

Dit betreft de voorziening voor materiaal (1.200 Euro), dat aan vervanging toe is of dat extra 

aangeschaft dient te worden om bij het Ignatius gestald te kunnen worden. 

Overig 

Dit betreft de voorziening voor het bestuursetentje (250 Euro). 

Eigen vermogen 

De post eigen vermogen bedraagt momenteel 9.244 Euro en is samengesteld uit 3 componenten: 

 Reserves jeugd 

 Reserves Club van 50 

 Vrij beschikbare reserves 

De reserves van de jeugd mogen alleen vrijvallen indien de bedragen ook worden gebruikt voor 

activiteiten voor de jeugd. Dit jaar is ervoor gekozen om geen verdere reserves vrij te laten vallen. 

De reserves van de Club van 50 zijn gelijk gebleven.  

De vrij beschikbare reserves zijn toegenomen met het saldo van de staat van inkomsten en uitgaven. 

 

  



Overzicht afrekening jeugd 

  Inkomsten Uitgaven Huur zalen Saldo 

Contributies 3.800     3.800 

Afdrachten SGA   -1.113   -1.113 

Contributies trainers   -390   -390 

Jeugdsubsidie 110     110 

          

Herfstcompetitie   -87 -800 -887 

Lentecompetitie   -41 -800 -841 

Clubkampioenschap   -206   -206 

Schaaksimultaan   -54   -54 

          

Diverse jeugdtoernooien 995 -371 -510 115 

          

Trainer kosten   -60   -60 

Sinterklaas   -17   -17 

Prijzen   -309     

Lesmateriaal 25 -886   -861 

Examens   -133   -133 

Bankkosten   -17   -17 

Overig   -33     

          

  4.930 -3.716 -2.110 -554 

 

De uitgaven bij de jeugd hebben dit jaar de inkomsten ruim overtroffen. Hoewel de contributies 

duidelijk boven budget uitkwamen (3.800 Euro vs 3.385 Euro gebudgetteerd), zijn er met name 

hogere uitgaven geweest voor materiaal (zie post materiaal). De baropbrengsten, die bij 

jeugdtoernooien zijn gerealiseerd, maken zijn niet opgenomen in de afrekening jeugd, maar zouden 

het tekort wel voor een groot deel teniet doen. 

Toelichting op de inkomsten 

De inkomsten voor de jeugdbegroting bestonden dit jaar uit: 

 De contributies van jeugdleden (3.800 Euro) 

 Inschrijfgelden voor toernooien (995 Euro) 

 Verkoop materiaal (25 Euro) 

Toelichting op de uitgaven 

Contributie trainers 

Deze post betreft de contributies voor trainers, die de jeugdbegroting voor zijn rekening heeft 

genomen. 

Competities, schaaksimultaan en diverse jeugdtoernooien  

Dit betreft voornamelijk medailles en versnaperingen voor de jeugd en overige organisatorische 

kosten die op de toernooien betrekking hebben. 

  



Trainer kosten 

Dit betreft declaraties van trainers voor specifieke lesbenodigdheden en overige kosten (bijv. porti). 

Materiaal 

Dit betreft de aanschaf van lesmateriaal, m.n. de werkboeken van het Stappenplan. Op dit moment is 

er nog een voorraad van bijna 100 werkboeken. Deze voorraad is niet geactiveerd op de balans en 

wordt door de jeugdpenningmeester apart bijgehouden. 

Huurkosten 

Op basis van het gebruik van de ruimtes en de tarieven die voor die ruimtes door Huize Lydia het 

afgelopen jaar is berekend, is er een gedeelte van de totale huurkosten in de jeugdafrekening 

opgenomen. 

  



Begroting 2015/2016 

  2014/2015 Budget Verschil 

Inkomsten       

Contributies senior 18.664 18.123 -541 

Contributies jeugd 3.800 4.565 765 

Afschrijving debiteuren 140 0 -140 

Club van 50 0 0 0 

Overige donaties 365 0 -365 

Inschrijfgelden jeugd 1.124 1.125 1 

Subsidie jeugd 110 100 -10 

Rente 37 45 8 

Baropbrengst 1.377 1.500 123 

        

Totaal inkomsten 25.616 25.458 -158 

        

        

Uitgaven       

Afdracht SGA/KNSB 7.569 7.800 231 

Kosten KNSB 551 700 149 

Zaalhuur 6.780 7.000 220 

Zaalhuur extern 951 1.250 300 

Consumpties externe wedstrijden 0 0 0 

Reiskosten externe wedstrijden 1.168 1.000 -168 

CaissaNieuws 1.332 1.400 68 

Materiaal 1.114 400 -714 

Jeugd 3.087 3.733 646 

Lustrum 300 300 0 

Prijzen 217 220 3 

Bestuurskosten 342 350 8 

Training/cursus 65 75 10 

Bankkosten 144 150 6 

Eijgenbroodtoernooi 0 0 0 

SGA Rapid 60 80 20 

Website 370 1.000 630 

        

Uitgaven 24.049 25.458 1.410 

        

        

Resultaat 1.568 0 -1.568 

 

 

 

 

 

 

  



Toelichting op de begroting 

Uitgangspunten 

1. Het bestuur gaat ervan uit dat er te allen tijde een sluitende begroting vastgesteld moet 

worden voor het nieuwe jaar. Daarnaast streeft het bestuur naar een eigen vermogen voor de 

club van 5000 Euro vrij beschikbare reserves (nu 6.634 Euro). In de toekomst zal het 

streefgetal voor vrij beschikbare reserves afhankelijk worden gemaakt van het ledenaantal. 

2. De kosten per lid bedroegen in 2014/2015 ongeveer  Euro 111 per lid (op basis van 216 

leden). In 2014/2015 zal deze ratio verder stijgen naar ongeveer 118 Euro per lid (op basis 

van 215 leden). Let wel: Hierin worden alle leden meegenomen, jeugdleden, senioren hoofd- 

en nevenleden, etc.  

3. De KNSB brengt voortaan voor het hele jaar de KNSB-afdracht in rekening. Dit wil zeggen dat 

Caïssa voor iedereen die per 1 oktober lid is het hele jaar de KNSB-afdracht dient te betalen. 

Daarom stelt het bestuur dan ook voor dit ook voor de Caïssa-contributie gaat gelden. Vanaf 

dit seizoen geldt dan dat er opgezegd moet zijn voor 1 oktober, omdat anders de volledige 

contributie in rekening gebracht zal worden. 

4. KNSB competitie: Het komend seizoen zal Caïssa met 5 teams deelnemen aan de KNSB-

competitie.  

5. Daarnaast dient ook nog rekening te worden gehouden met het feit dat er volgend jaar 5 in 

plaats 4 thuiswedstrijden plaats zullen vinden. Hierdoor nemen de barinkomsten wat toe en 

nemen KNSB en reiskosten toe. 

Contributies 

Gezien het positieve resultaat over het afgelopen seizoen en de solide financiële positie van de 

vereniging stelt het bestuur voor om de contributies op het gelijke niveau te handhaven: 

 Voor senioren hoofdleden 130 Euro 

 Voor senioren nevenleden 90 Euro 

 Voor leden van verdienste 65 Euro 

 Voor jeugd hoofdleden 85 Euro 

 Voor studentenleden 90 Euro 

 Voor Jeugdgezinsleden 50% van de hoofdleden contributie: 42,50 Euro. 

Er wordt in de begroting uitgegaan van een stabiel blijvend ledenaantal bij de senioren t.o.v. het 

ledenaantal per 1 augustus 2015, terwijl bij de jeugd rekening wordt gehouden met een verloop van 5 

leden. 

Daarnaast wordt het nevenlidmaatschap voor jeugdleden afgeschaft. Voor het enige jeugdlid dat hier 

nog gebruik van maakt zal een aparte regeling worden getroffen. 

Inschrijfgelden jeugd en subsidie 

Deze bedragen zijn licht lager gesteld t.o.v. afgelopen jaar, omdat subsidies van de gemeente onder 

druk staan. Het kan dan ook gebeuren dat de gemeentelijke subsidie deels wordt ingetrokken. 

Rente bank 

Rente bank wordt iets hoger ingeschat omdat er meer gelden naar de spaarrekening zijn overgezet. 

De verwachting is dat het rentepercentage gelijk laag zal blijven. 

  



Baropbrengsten 

De baropbrengsten zijn ten opzichte van het afgelopen jaar iets naar boven bijgesteld, omdat in het 

komend seizoen zal Caïssa op 1 KNSB zaterdag meer de bar in eigen handen zal hebben. In de 

begroting van de baropbrengsten is rekening gehouden met inkoopkosten, consumpties voor 

bezoekende teams en mogelijke vergoedingen voor vrijwilligers. 

Afdrachten KNSB/SGA 

De verwachting is dat de tarieven voor de afdrachten voor KNSB/SGA het hele jaar gelijk zullen 

blijven, op basis van de thans bekende tarieven. Deze zijn dan ook zo doorgerekend in de begroting 

voor de verwachte ledenaantallen. 

Kosten KNSB 

Dit betreffen de kosten van de KNSB voor externe wedstrijden. Hieronder valt ook de verrekening van 

reiskosten tussen de KNSB-teams in den lande die tegen elkaar uitkomen. Zoals reeds vermeld is 

rekening gehouden met 4 uitwedstrijden en 5 thuiswedstrijden en met 5 teams die voor Caïssa 

uitkomen. 

Zaalhuur 

Dit betreft de zaalhuur van huize Lydia, voor alle activiteiten, inclusief jeugd. Inschatting is dat deze 

voor het komende jaar zal gaan stijgen t.o.v. afgelopen jaar. Het bestuur blijft echter bezig de huur zo 

laag mogelijk te houden en waar mogelijk ook verdere alternatieven in ogenschouw te nemen. 

Zaalhuur extern 

De zaalhuur voor externe wedstrijden zal voor het komend seizoen qua prijs ongeveer gelijk blijven die 

van het afgelopen seizoen. De KNSB-wedstrijden zullen het komend seizoen wederom in het Igatius 

worden gespeeld. 

Consumpties externe wedstrijden 

Omdat de bar tegenwoordig in eigen beheer gehouden wordt, worden de kosten van consumpties 

verrekend met de baropbrengsten. De spelers van de bezoekende KNSB-teams krijgen allemaal 1 

consumptie aangeboden. 

Reiskosten externe wedstrijden 

Dit betreft de reiskosten die door de leden zijn gedeclareerd voor externe wedstrijden. Doordat ook 

voor deze post geldt dat er rekening gehouden moet worden met 4 uitwedstrijden en 5 KNSB-teams, 

is besloten om de reiskosten naar rato gelijk te houden ten opzichte van vorig jaar (5 uitwedstrijden en 

5 KNSB-teams). Overigens is deze post zeer moeilijk in te schatten, omdat deze afhankelijk is van het 

aantal declaranten, reiskosten voor auto vs openbaar vervoer en de variërende reisafstand.  

CaïssaNieuws 

Het budget voor 2015/2016 voor het clubblad vastgesteld op 1.400 Euro voor 2 nummers. Dit budget 

stelt de redactie in ieder geval in staat om de kwaliteit van de afgelopen jaren te waarborgen. 

Materiaal 

Met behulp van de getroffen voorziening van 1.200 Euro in de afgelopen seizoenen en de 400 Euro 

die opgenomen is in de begroting, kan er worden geïnvesteerd in extra materiaal. Dit betreft extra 

DGT’s, die aangeschaft dienen te worden om bestaand materiaal te vervangen. Verder kan er ook 



worden geïnvesteerd in extra borden en stukken, om eventueel meer materiaal in het Ignatius onder 

te kunnen brengen. 

Jeugd 

De post voor de jeugd groeit met ongeveer 646 Euro i.v.m. het gegroeide aantal jeugdleden. 

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in apparatuur (lap-top) om de organisatie van de verschillende 

jeugdactiviteiten verder te verbeteren. 

Lustrum 

Voor het komend jaar zal 300 Euro in de kosten worden genomen voor het lustrum van 2021. De 

totale post voorziening voor het lustrum van 2016 bedraagt reeds 1.500 Euro en zal in 2016 worden 

uitgegeven.  

Prijzen/Bestuurskosten 

De posten voor prijzen en bestuurskosten zijn ongeveer gelijk gebleven. 

Training/cursus 

In de begroting is een post van 75 Euro opgenomen om een extra scheidsrechter te kunnen opleiden 

voor o.a. KNSB thuiswedstrijden. 

Bankkosten 

De bankkosten zullen komend jaar ongeveer gelijk blijven. 

Eijgenbrood toernooi 

Het eigen clubtoernooi is dit jaar voor 0 Euro op de begroting opgenomen, aangezien het toernooi 

momenteel kostendekkend is.  

SGA rapid 

De inschrijfgelden voor de SGA rapid bedragen naar verwachting volgend jaar 80 Euro (10 Euro per 

team). 

Website 

De kosten voor de website betreffende hosting worden geraamd op 300 Euro. Dit is inclusief de 

hosting voor de jeugd. Daarnaast is een bedrag van 700 Euro opgenomen voor het verdere beheer en 

verbeteren van de website. 

  



Begroting Jeugd 2015/2016 

  Inkomsten Uitgaven Huur zalen Saldo 

Contributies 4.565     4.565 

Afdrachten SGA   -1.321   -1.321 

Contributies trainers   -390   -390 

Jeugdsubsidie 100     100 

        
 

Herfstcompetitie   -100 -800 -900 

Lentecompetitie   -100 -800 -900 

Clubkampioenschap   -220   -220 

Schaaksimultaan   -75   -75 

          

Diverse jeugdtoernooien 1.125 -320 -600 205 

          

Trainer kosten   -75   -75 

Sinterklaas   -50     

Prijzen   -500     

Lesmateriaal   -800   -800 

Examens   -150   -150 

Bankkosten   -20   -20 

Overig   -333   -333 

          

  5.790 -4.454 -2.200 -314 

 

Toelichting begroting jeugd 

De begroting voor de jeugd is voor het komend jaar negatief (-314 Euro). Hierbij is aangenomen dat 

het hogere ledenaantal bij de jeugd ook leidt tot hogere kosten bij de organisatie van activiteiten. Bij 

de contributies is dit jaar volledig uitgegaan van het bestaande ledenbestand met een overloop van 

ongeveer 5 leden. Voorzichtigheidshalve is er geen rekening gehouden met nieuwe aanwas 

gedurende het jaar. De huren die doorgerekend zijn aan de jeugdafdeling zijn pro-forma, die 

gebaseerd zijn op vorig jaar, maar niet individueel naar ruimte en dag zijn toegerekend en inclusief de 

huurverhoging van Huize Lydia. De barinkomsten zijn weggelaten uit de jeugdbegroting en slechts als 

individuele post opgevoerd in de algemene begroting. 

 

  



Verlies- en winstrekening 2011-2016 

       2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Inkomsten           

Contributies senior 19.367 18.561 21.011 18.664 18.123 

Contributies jeugd 2.490 3.275 2.400 3.800 4.565 

Afschrijving debiteuren   -118 -600 140 0 

Club van 50 50 37 50 0 0 

Overige donaties   130 680 365 0 

Inschrijfgelden jeugd 548 642 1.141 1.124 1.125 

Subsidie jeugd   210 175 110 100 

Rente 87 81 51 37 45 

Baropbrengst     1.594 1.377 1.500 

            

Totaal inkomsten 22.542 22.817 26.501 25.616 25.458 

            

            

Uitgaven           

Afdracht SGA/KNSB 7.822 7.620 7.759 7.569 7.800 

Kosten KNSB 1.697 1.686 981 551 700 

Zaalhuur 7.959 6.783 7.091 6.780 7.000 

Zaalhuur extern   800 1.157 951 1.250 

Consumpties externe wedstrijden   259 150 0 0 

Reiskosten externe wedstrijden 759 672 1.003 1.168 1.000 

Caissanieuws 2.863 2.814 2.334 1.332 1.400 

Materiaal 1.133 0 969 1.114 400 

Jeugd 815 1.264 2.338 3.087 3.733 

Lustrum 300 300 300 300 300 

Prijzen 110 182 146 217 220 

Bestuurskosten 263 89 389 342 350 

Training/cursus     0 65 75 

Bankkosten 116 112 145 144 150 

Eijgenbroodtoernooi 300 849 51 0 0 

SGA Rapid   80 90 60 80 

Website hosting     263 370 1.000 

            

Uitgaven 24.137 23.510 25.166 24.049 25.458 

            

            

Resultaat -1.595 -693 1.335 1.568 0 

 

  



Bestuursvoorstellen 

Voorstel nieuwjaarsborrel en trainingsavond 
 

De tweedeling van de wintercompetitie valt dit jaar precies tijdens de kerstvakantie. Het lijkt ons een 

uitgelezen mogelijkheid om de start van de tweede periode in te luiden met een nieuwsjaarsborrel, 

gecombineerd met een trainingsavond. 

 

 
Voorstel afschaffing jeugd-nevenlidmaatschap  
 
Momenteel maakt slechts één jeugdlid gebruik van de huidige mogelijkheid tot nevenlidmaatschap. 

Daarom constateren wij dat er weinig tot geen behoefte bestaat voor deze faciliteit.Vanuit het 

perspectief van vereenvoudiging stelt het bestuur voor om het jeugd-nevenlidmaatschap te laten 

vervallen. 

 

De mogelijkheid voor jeugd-gezins-nevenleden (een kortings-instrument voor Caïssaleden uit één 

huishouden) zal wel blijven bestaan. Ook heeft het bestuur geen intenties om het senioren-

nevenlidmaatschap ter discussie te stellen. 

 
 

Voorstel interne speeltempo 

Overwegende dat de SGA met ingang van het seizoen 2015-2016 met een nieuw speeltempo gaat 

spelen van 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, stelt het bestuur 

stelt voor het speeltempo in de Interne als volgt te wijzigen: 

 

Het speeltempo in de interne competitie bedraagt: 

1. 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet 

2. 1 uur en 45 minuten per persoon voor de hele partij, of 

3. een ander onderling tussen de spelers overeen te komen korter speeltempo van tenminste 1 uur 

per persoon zonder increment; of tenminste 45 minuten per persoon met increment dat altijd 15 

seconden dient te bedragen. 

 

Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2. en 2. over 3, met dien verstande dat een speler van 

16 jaar of jonger, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of 

wedstrijdleider optreedt, aanspraak kunnen maken op een korter tempo conform 3. 

 

Relevante bepalingen in het reglement worden dienovereenkomstig aangepast. 

 
 


