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Algemene Ledenvergadering 5 september 2017 : 

Ti de Jong

Aanwezig :
Jorge Alarcon Ramirez, Theo Bakker, Cees vd Berg, Paul van Beukering, Arno
Bezemer, Ridens Bolhuis, Martin Bottema, Wouter Egas, Marnix Godding, Pold
Gomperts, Tjerk Hoek, Frans Hoepermans, Gert-Jan van der Hoeven, Ron
Hoffman, Ti de Jong, Jildo Kalma, Robert Kikkert, Jan-Willem Knipscheer, Tony Lith,
Taner Mutlu, Debby Nieberg, Ton van Nieuwkerk, Frans Oranje, René Pijlman, Roel
Polak, Jan vd Pouw, Frans Roes, Rik Salomons, Robert Jan Schaper, Paul
Schipper, Angelo Spiler, Evert-Jan Straat, Wim Suyderhoud, Allaert Troost, Hans
Uiterwijk, Aleks Varnica, Jaap van Velzen, Cees Visser, Peter van der Vlis, Piet vd
Weide, Abe Willemsma, Rob Witt, Michael Wunnink.
Afwezig met kennisgeving :
Jack Blanchard, Paul Janse, Karol Lesman, Albert Riemens, Avni Sula, Jaap Tanja,
Coen Venema, Anneke Wiggelendam.
1) Opening en Mededelingen :
Peter van der Vlis opent de vergadering om 20:15 en heet iedereen van harte
welkom.
Hij valt gelijk met de deur in huis : het voorstel van Tony Lith en Wim Suyderhoud
(met initiatief van Tom Spits, oud lid Caïssa) om Dennis Breuker het
ere-lidmaatschap te verlenen met onderstaande als motivatie :
- Zijn verdiensten overstijgen het lidmaatschap van verdienste dat hij nu al in
zijn bezit heeft
- Hij heeft Caïssa als voorzitter door lastige tijden geleid met meerdere
verhuizingen en de fusie met Euwe. Dat zijn momenten die een club soms
niet overleeft maar door zijn manier van samenwerken (binnen en buiten de
club), communiceren en kijk op wat goed voor een club zou zijn, heeft hij de
club groter en sterker gemaakt.
- Meerdere jaren intern wedstrijdleiderschap, daarbij nooit aflatende energie in
het tijdig klaar hebben van de indeling en het opvoeden van leden in hun
gedrag
- Ook in functie van webmaster is hij heel bepalend geweest in de online
aanwezigheid van Caïssa in de eerste digitale jaren, waarbij de club een, in
tegenstelling tot veel andere clubs, een zeer up-to-date en gevulde website
onderhield.
- Meer dan 20 jaar een zeer actief clublid, belangrijk voor de positieve sfeer en
soms ook het geweten van de club als bestuur of leden bepaalde acties
voorstelden die soms niet verstandig waren voor de club.

-

Vele jaren als teamleider van meerdere externe teams.
Vele stukken van zijn hand voor Caïssa nieuws en voor de website, waarbij hij
anderen stimuleerde om partijen en andere stukken te delen .
Zonder leden zoals Dennis zou de club niet zo gezond zijn als die nu is.

Het moge duidelijk zijn dat we Dennis (die verhuisd is) enorm gaan missen.
2) Notulen 2016-2017
- De namen van Jasel Lopez en Pold Gomperts stonden verkeerd in de notulen
- René Pijlman geeft aan dat de kascommissie het girale geld gecontroleerd
heeft en niet het kasgeld.
- Frans Roes vraagt zich af of Huize Lydia onbetaalbaar zal worden :
waarschijnlijk komende 1,5 jaar niet aan de orde.
- Rik Salomons : het woord “benoemen” kan op verschillende manieren
gebruikt worden.
- Peter vd Vlis : de beleggingsportefeuille blijft bij de ING
- Ti de Jong : de verslagen van de Algemene Ledenvergadering staan op de
site, ofwel bij het kopje Ledenvergadering of wel bij de archieven van Caïssa
nieuws.
- Wim Suyderhoud geeft aan dat hij afgelopen jaar de web-redacteur is
geweest maar dat hij onvoldoende vertrouwen in de toekomst heeft : te
weinige technische kennis en te weinig ondersteuning ondervonden.
3) Verslag secretaris : geen vragen
4)  Verslag interne competitie : geen vragen
5) Verslag externe competitie : geen vragen
6) Verslag jeugd : de wachtlijst die vorig jaar werd ingesteld, beviel niet : hiervoor
in de plaats is nu een schaakschool gekomen voor kinderen van 5-8 jaar. Eline
Baken (moeder en schaakster) ondersteunt dit project.
Deze kinderen zijn nog niet als lid ingeschreven en betalen derhalve nog geen
contributie, echter wel een bedrag voor 10 lessen.
VAS is op dit moment nog de grote concurrent wat betreft jeugdleden. Het plan is om
volgend jaar, wanneer de KNSB met een extra klasse komt (4e), een jeugdteam te
maken bij Caïssa.
7) Verslag Kascontrole commissie:
Er zijn geen onregelmatigheden gevonden in de boeken en afschriften.
Kritische opmerking : 10% van de contributie was eind van het seizoen nog niet
betaald. Marnix Godding voegt toe dat na het bezoek van de commissie nog het
nodige geld is binnengekomen.
8) Verslag Penningmeester:
Er was afgelopen jaar een positieve balans (!)
De oorzaak :

- Minder reiskosten gedeclareerd
- Caissa nieuws is dit jaar maar één keer verschenen.
- De reservering vanuit het verleden (2013) is komen te vervallen
Gert-Jan van der Hoeven : er is ruimte om te investeren, het eigen vermogen is
meer dan 10.000 euro.
Tjerk Hoek : graag investeren in materiaal
Er volgt een uitgebreide discussie over het geld “van de club van 50”.
Voorstel : reserve materiaal doeleinden gedeeltelijk te reserveren.
9) Decharge bestuur:
Onder applaus wordt het bestuur decharge verleend.
10) Bestuursverkiezing:
Marnix Godding treedt af als penningmeester, hij wordt bedankt voor zijn jarenlange
inzet. Pold Gomperts neemt zijn taak over.
Robert-Jan Schaper neemt na jarenlang in het bestuur gezeten te hebben afscheid
als jeugdleider. Voor zijn grote inzet, met name voor de bloeiende jeugdafdeling,
wordt hij, op voorspraak van Abe Willemsma, lid van Verdienste.
Debby Nieberg neemt zijn taak over, samen met Abe Willemsma en Gert-Jan van
der Hoeven (Debby neemt plaats in het bestuur).
Rik Salomons wisselt van functie, komend jaar is hij wedstrijdleider extern.
Wim Suyderhoud neemt de taak van Rik over, hij is komend jaar wedstrijdleider
intern.
Conclusie : het bestuur is weer voltallig !
11) Benoeming kascontrole commissie :
René Pijlman treedt af, hiervoor in de plaats komen Paul Schipper (2 jaar) & Martin
Bottema (1 jaar).
12) Begroting seizoen 2017-2018:
De contributie voor de jeugd gaat met 5 euro omhoog:
1) Trainingen voor aspiranten worden uitgebreid, betekent extra huur.
2) Aanschaf laptops en tablets voor de training.
De trainers die om 18:30 elke week komen, betalen geen contributie.
De contributie voor de senioren blijft gelijk.
Caïssa speelt komend jaar de KNSB thuiswedstrijden in “de Meevaart”,
buurtcentrum in Amsterdam Oost, qua kosten komen deze min of meer overeen met
het Ignatius.
Wim Suyderhoud : er staat 800 euro begroot voor Caïssa nieuws, dit zou betekenen
één blad. De wens van velen is voor komend jaar twee nummers: dat betekent dat er
uit de reserves zou betaald moeten worden. Dit vergadering stemt hiermee in..

13) Materiaal commissie
Ook dit jaar werd er weer aan het begin van het seizoen een materiaal avond
gehouden, met grote opkomst. Er zijn paarden gerepareerd, batterijen vervangen,
klokken in de goede positie gezet, setjes gemaakt, dozen gemaakt. Er zijn nu
voldoende stukken.
Voorstel Roel Polak om voor de interne het oude materiaal te vervangen voor
nieuwe stukken. Er zou 1100 euro uitgetrokken zijn voor toekomstig materiaal ; hier
werd volop op gereageerd :
● de plastic stukken die hier zijn, zijn ooit een keer per ongeluk meegenomen
uit het Ignatius. In huize Lydia horen houten stukken te zijn.
● de plastic stukken dan graag scheiden.
● niet zo radicaal vervangen
● zonde van het geld om te vervangen
● de slechtste 10% vervangen, niet alles is meer mooi.
● graag extern mooie speelstukken.
● er is beperkte mogelijkheid om alles neer te zetten. Oplossing : uitbreiding
van kast en bakken.
● het zou 2000 euro kosten om alles te vervangen.
● wanneer we 1 Caïssa nieuws doen ipv 2, dan kan de 800 euro bij de al reeds
gereserveerde 1100 euro opgeteld worden.
● plastic dozen nemen teveel plaats in.
● voorstel om tegemoet te komen aan het voorstel van Roel Polak : jaarlijks
materiaal op de begroting.
● eerst de zakjes en de laden voor elkaar.
● wij willen graag mooie uniforme stukken.
De meerderheid is wel voor goed materiaal maar niet ten koste van een grote
investering.
14) Voorstel tot afschaffing samenwerking interne met ENPS :
Vanuit het verleden hebben Caïssa en ENPS de regeling om deel te nemen aan
elkaars interne competitie zonder het vereiste neven lidmaatschap.
In de praktijk maakt er bijna niemand van Caïssa gebruik van, terwijl een aantal
ENPS leden vaak meespeelt in onze interne competitie.
Nu ENPS gaat fuseren met het Grasmat, is dit voor het bestuur aanleiding om dit
punt opnieuw op de agenda te zetten. Daarbij twee mogelijkheden :
1) De regeling met onmiddellijke ingang te beëindigen

2) Bij wijze van overgangsregeling voor de 5 ENPS leden die de afgelopen jaren
hebben meegespeeld, de mogelijkheid te bieden om het komend seizoen
voor 50% van de kosten van het neven lidmaatschap mee te spelen.
Na stemming bleek een meerderheid voor de overgangsregeling te stemmen.
● wij blijven welkom bij ENPS
● een vrijwillige bijdrage van deze 5 mensen zou mooi zijn.
● dit wordt al gedaan door een aantal, gestort in de club van 50.
15) Voorstel plaatsingscommissie :
Komend seizoen zijn er 11 teams, 1 team minder in de KNSB.
KNSB = 4 teams
SGA = 7 teams
Doel voor komend jaar : Kampioen worden (Promotieklasse?)
● jammer dat er steeds minder teams komen
● meeste teams hebben nu 1 extra speler, zodat het aantal invallers beperkt
kan worden.
● viertallen zou mooi zijn, hier blijkt echter geen animo voor te zijn.
● het verzoek tot het spelen in dezelfde klasse als vorig jaar is gehonoreerd.
16) Rondvraag :
Ridens Bolhuis : wil graag voor-en achternaam in het verslag, waarvan akte.
Peter van der Vlis : Er is een vacature voor web redacteur,
Funktie webredactie :
- Site up-to-date houden
- Ratings bijhouden
- Visie/hoe wil je zo’n site organiseren
- Voor komend jaar willen we graag een up-grate…..
Abe Willemsma : de clubkampioenen staan nu allemaal op de website, het zou mooi
zijn indien de zomer rapid kampioenen er ook komen te staan.
Peter van der Vlis : iedereen zou zich meer betrokken moeten voelen, er komt teveel
neer op een kleine groep. Derhalve de oproep tot een actief lidmaatschap van een
ieder.
Dit geldt zeker voor het minimale op een avond : je eigen spullen opruimen, zowel
beneden als boven en helpen met de tafels en stoelen op zijn plaats terug te zetten.

Abe Willemsma : van 27 ™ 29 oktober is er weer het Eijgenbroodtoernooi in Huize
Lydia.
Hans Uiterwijk : de kisten voor het materiaal zouden moeten worden vervangen :
inmiddels hebben Frans Roes en Tony Lith zich hiervoor aangemeld.
Gert-Jan van der Hoeven wil graag Hans Uiterwijk, Tjerk Hoek en Jorge Alergon
Ramirez bedanken voor hun hulp op zaterdag bij de externe wedstrijden.
Peter van der Vlis heeft later Tjerk Hoek nog bedankt voor zijn inzet afgelopen jaar
bij de externe competitie.
17) Prijsuitreiking :
Rating prijzen :
- Tot 1500
: Matthijs Jansen
- Tot 1650
: Ti de Jong
- Tot 1800
: Frans Hoepermans
- Tot 1950
: Jan van Banning
- Tot 2050
: Paul Schipper
- Tot 2150
: Paul Hummel
- Vanaf 2150 : Alje Hovenga
Clubkampioenschap : Arno Bezemer
Frans Oranje lantaarn : Matthijs Jansen
Zomer rapid kampioen : Arno Bezemer
Petersma trofee : Di Cheng
Johan van Hulst snelschaak kampioen : Arno Bezemer
Het moge duidelijk zijn : Arno Bezemer had met zijn trilogie een bijzonder goed
schaak jaar. Hij heeft hier, buiten de bekers om, een mooi schaakbord voor
gekregen.
Om 23:15 sloot Peter van der Vlis de vergadering af.
18) Aktie punten :
● Wat te doen met de vrij beschikbare middelen ?
● Inventariseren wat betreft volgend jaar wie er voor de KNSB - SGA op de
zaterdag wil spelen
● Kisten voor het materiaal vervangen : Frans Roes & Tony Lith
● Plastic stukken omruilen voor houten stukken : Materiaalcommissie
● Komend jaar meer actie om de contributie te innen : Pold
● Zomer rapid kampioenschappen op de site plaatsen

Verslag secretaris 2017-2018 


Ti de Jong

Wat betreft het ledenaantal blijven we redelijk constant, een lichte daling
ten opzichte van vorig jaar maar het mag eigenlijk geen naam hebben.
Bij de jeugd valt op dat er verschillende kinderen zich aan het begin van
het seizoen aanmelden en zich ook weer afmelden in hetzelfde seizoen.
De afmeldingen dit jaar waren groter dan de aanmeldingen maar dit zal
weer waarschijnlijk weer rechtgetrokken worden komend jaar, gezien het
feit dat er een wachtlijst bestaat.
Bij de senioren blijft het ledenaantal redelijk constant, het aantal
aanmeldingen overtrof het aantal afmeldingen dit jaar. Een aparte
vermelding is de aanmelding van Dimitri Reinderman, die komend
seizoen voor het 1e team gaat spelen en ook de jeugd les gaat geven.
Hieronder de exacte cijfers van afgelopen jaar :
01-08-2017

01-08-2018

Mutatie’s
Bij

Jeugd :

Af

Totaal

74

67

34

41

67

Senioren :

150

154

19

15

154

Totaal :

224

221

Verslag interne competitie 2017-2018

Wim Suyderhoud

Een kersvers indelings team, bestaande uit Angelo Spiler, Jan Timmerman, good-old
Karol Lesman en ondergetekende heeft het afgelopen jaar de organisatie van de
interne competitie op zich genomen. Zij zagen de winter turnus gewonnen worden
door Alje Hovenga en de lente turnus door Gertjan van der Hoeven.
Tussendoor werd de tweede nieuwjaarsborrel gehouden, met chess talks van Paul
van der Sterren en Henk Verkuyl.
In april werd Johan van Hulst herdacht met het snelschaaktoernooi dat zijn naam
draagt. Het werd gewonnen door Arno Bezemer.
De winnaars van de zg wintercompetitie gaven de traditionele duo-simul in mei en
speelden aansluitend hun match om het kampioenschap. Gertjan van der Hoeven
zegevierde.
Ondertussen was de zomercompetitie van rapid vierkampen begonnen. Op het
moment van schrijven zijn er nog drie ronden te gaan en lijkt Marc Overeem de winst
niet meer te kunnen ontgaan.
In het volgende seizoen zullen een paar reglementswijzigingen van kracht worden.
Op de dinsdagen van de wintercompetitie zal het laatst aangemelde lid een bye
krijgen bij een oneven aantal aanmeldingen.
Bij het Van Hulst toernooi zal in de voorrondes bij een gelijk aantal punten de
voorkeur worden gegeven aan speler met de laagste rating, zoals dit jaar ook al
impromptu werd gehanteerd. In de finale zal in dat geval een barrage plaatsvinden,
zoals het reglement gebiedt.
De indelingscommissie wil volgend seizoen de rating groep matches (ik stel voor die
het label ‘kandidatenmatches’ te geven) in ere herstellen. Op de clubwebsite heeft
een enquête plaatsgevonden over dit onderwerp. 67% van de respondenten vond
het een goed idee. We willen ook graag uw mening horen tijdens de ALV.
Tenslotte worden uw suggesties op prijs gesteld met betrekking tot de manier van
indelen in de zomercompetitie en de verwerking van de gegevens. De momenteel
gehanteerde middelen zijn erg arbeidsintensief en leveren mede door de arbitraire
indeling geen eerlijke ranglijst op. Ik geef u bij de jaarvergadering graag mijn mening
over deze materie.

Verslag wedstrijdleider extern 2017/2018
Rik Salomons
Caissa speelde dit seizoen met vier teams in de KNSB-competitie en met zeven
teams in de SGA-competitie. Ook deden we mee aan de KNSB-beker en de
SGA-cup. Aan het eind van het seizoen speelden we met vier viertallen mee in de
SGA-rapidcompetitie.
KNSB-competitie
Net als vorig jaar was het weer geen goed jaar in de KNSB-competitie. Waar we na
de degradatie van het 5e (het vorige seizoen) een teamindeling hadden kunnen
presenteren waarbij vooraf de verwachting was dat het 3e mee zou kunnen doen in
de promotiestrijd en de overige teams zich zonder noemenswaardige problemen
moeten kunnen handhaven bleek al tegen de kerst dat deze verwachting te hoog
gegrepen was. Alle teams hadden toen al dermate veel punten gemorst dat het 1e en
het 3e geen enkele aanspraak meer konden maken op de 1e plaats en het 2e en het
4e beiden zelfs in serieuze degradatieproblemen verkeerden. En waar het 2e in
slaagde kan het 4e degradatie inderdaad niet meer afwenden.
KNSB-beker
Het KNSB-beker team speelde sterk en met name de 4-0 overwinning op SCC 1922
maakte indruk. In de vierde ronde werd ze uitgeschakeld door regerend Nederlands
Kampioen En Passant.
SGA-competitie
Caissa speelde dit seizoen net als vorig jaar met zeven achttallen in de
SGA-competitie. Ook hier was er geen promotie te vieren. Het dichtste bij kwam nog
Caissa 6, die de onderlinge wedstrijd tegen ENPS2 verloor hetgeen beslissend
bleek. Ook Caissa 8 werd tweede, maar op ruime afstand van Amsterdam West 6
die alles wisten te winnen. De overige teams eindigden in de grijze middenmoot; en
Caissa 10 zelfs onderaan.
SGA-cup
Het Caissa-team was de 1e ronde vrijgesteld van deelname en wist in de 2e ronde na
een spannende en gelijkwaardige wedstrijd in de barrage niet te winnen van
Boven-IJ Nieuwendam.
SGA-rapid competitie
Caissa nam met dit jaat met slechts 4 teams deel aan de SGA-rapidcompetitie.
Gezien onze grootte wat aan de weinige kant. Misschien begint er wat sleet te raken
op deze formule? Ook andere clubs schreven weinig teams in (Almere kon zelfs
geen enkel team op de been brengen) zodat de competitieleider creatief moest
omspringen met de indeling.
Maar de teams DIE meededen weerden zich kranig. Op Caissa 2 na bereikten 3
teams de finaleronde. En hierin werd Caissa 1 kampioen!

Petersma trofee
De Petersma trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de speler met de hoogste
percentuele score in de externe competities (SGA en KNSB, reguliere en beker
competitie), Alleen de werkelijk gespeelde partijen tellen mee (niet de reglementaire
uitslagen) en om voor de trofee in aanmerking te komen, moeten er minimaal 6
partijen zijn gespeeld. De winnaar van dit seizoen is David Laan , met een
totaalscore van 7 uit 8 voor Caissa 6 in de 1e klasse SGA. Gefeliciteerd en bedankt
voor al je punten.
De volledige lijst met daarbij ook je eigen score kan je terug vinden in deze stukken.
Volgend seizoen
Volgend seizoen zullen de KNSB- en SGA-competitie volledig gescheiden zijn.
Daardoor kunnen spelers zich voor beide competities inschrijven; en hier is binnen
Caissa een aanzienlijk animo voor. Daardoor zullen er volgend jaar 5 teams present
zijn in de KNSB, en 8 teams in de SGA (waarvan 2 in de hoofdklasse).

Verslag jeugd 2017/2018

Debby Nieberg

Algemeen
De jeugdafdeling van Caissa is populair. Hoewel het aantal jeugdleden het hele jaar
rond de 85 schommelde (net als vorig jaar), hebben we dit jaar wel een wachtlijst in
moeten stellen, omdat het aantal aanmeldingen de fysieke capaciteit oversteeg. Op
het moment van schrijven telt de wachtlijst 15 kinderen. Naar verwachting kan een
groot deel van hen na de zomervakantie instromen.
Organisatie
Elke dinsdagavond krijgen de jeugdleden training in een van de lesgroepen: van de
groep voor absolute beginners tot de toptraining met daartussenin de trainingen voor
Stap 1, 2, 3 en 4.
Er zijn op dit moment vijftien jeugdtrainers actief: Abe Willemsma, Gertjan van der
Hoeven, Robert Jan Schaper, Allaert Troost, Jeroen Hoogenboom, Eline Baken,
Frans Roes, Carlo Assink, Jan van der Pouw, Jack Blanchard, Jan Albert Smit,
Jorge Alarcon, Juan De Roda Husman, Roel Polak en ondergetekende. Dat is een
mooi aantal.
Ook Aleks Varnica draagt als jeugdwedstrijdleider extern een flink steentje bij.
Verder hebben er in de tweede helft van het seizoen enkele Caissanen gereageerd
op de oproep om op de clubavond iets eerder te komen om mat oefeningen te doen
met een jeugdlid. Die extra hulp was erg fijn, want de mat oefeningen zijn heel
geliefd bij de jeugd. Hopelijk kunnen wij ook komend seizoen weer op hen rekenen
en zijn er nog meer Caissanen die zich bij hen aansluiten.
Iedereen in elk geval veel dank voor zijn/haar inzet in het afgelopen jaar!

Terugblik seizoen 2017-2018
Belangrijke punten uit het afgelopen seizoen:
● De vorig jaar opgestarte lesgroep voor absolute beginners (schaakschool) is
dit jaar voortgezet. Wel is er uiteindelijk – om administratieve/organisatorische
redenen – besloten om deze groep niet langer als cursus aan te merken,
maar als een lesgroep zoals de andere.
● De jeugdwebsite (jongcaissa.nl) is onder handen genomen en wat verfraaid
en uitgebreid. Ook is aan jeugdleden en hun ouders gevraagd om content aan
te leveren. Een aantal ouders heeft dat ook gedaan, zodat er in het afgelopen
seizoen regelmatig nieuwsberichten op de site zijn geplaatst.
● De oudercommissie is dit jaar van start gegaan en helpt mee bij het regelen
van extra activiteiten, zoals onderlinge toernooitjes, prijsuitreikingen en het
stappenexamen.

Vooruitblik seizoen 2018-2019
Het komende jaar willen we doorgaan op de ingeslagen weg en daarnaast kijken of
we bij sommige lesgroepen een mix van (de wat meer theoretische) stappen training
en praktische bordoefeningen kunnen introduceren.

Resultaten in het afgelopen jaar
Interne competitie:
● Dit jaar heeft Jule Cordes de grote kampioensbeker op haar naam mogen
schrijven.
● Bij de pupillen bleek Henri van Breukelen de sterkste te zijn.
Externe competitie:
In de externe competitie deden er dit jaar vier Caissa-teams mee en die hebben alle
vier goed gescoord:
● Caissa C1 heeft zich zeer kranig geweerd in de eerste klasse en moest alleen
in Almere C3 zijn meerdere erkennen wat een zeer verdienstelijke tweede
plaats opleverde.
● Caissa C2 en C3 zaten beide in de race in de tweede klasse en moesten het
dus ook tegen elkaar opnemen. Er kan er uiteindelijk echter maar één de
beste zijn en dat bleek C2 te zijn die met 19 matchpunten de eerste plaats in
het klassement inpikte. C3 volgde echter op de voet en kwam op de tweede
plaats op het erepodium terecht.
● Caissa C4 streed mee in de derde klasse en wist daar een fraaie tweede
plaats te behalen.

Teamkampioenschap D:
Dit
jaar
hebben
er
twee
Caissa-teams
meegedaan
aan
het
SGA-teamkampioenschap D. Dat hebben ze uiteindelijk zo goed gedaan dat ze als
derde en vierde zijn geëindigd en zich daarmee hebben geplaatst voor de landelijke
KNSB-meestercompetitie die van september tot december 2018 plaats zal vinden.

Resultaten NK’s:
C (t/m 14 jaar):

Khoi Pham 5e
Kasper Bleeker 8e

C meisjes (t/m 14 jaar):

Jule Cordes 16e

D (t/m 12 jaar):

Jule Cordes 36e

D meisjes (t/m 12 jaar):

Aurelia Heukelom 28e

E (t/m 10 jaar):

Samson Reina 33e,

E meisjes (t/m 10 jaar):

Aurelia Heukelom 6e
Lan Pham 10e

F (t/m 9 jaar):

Emre Yalcin 15e
Bram Boon 24e,

G (t/m 8 jaar):

Aurelia Heukelom 6e

Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018
Pold Gomperts
Staat van inkomsten en uitgaven totaal
Inkomsten
Contributies Senior
Inkomsten Club van 50
Rente Bank
Baropbrengst
Contributies Jeugd
Inschrijfgelden schaakschool
Jeugdsubsidie
Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien
Afschrijving en vrijval voorziening nog te
ontvangen contributie
Totale inkomsten

2017/2018
18726
160
11
475
6109
630
366
1376

Begroting 2017/2018
18250
0
15
525
6300
900
100
1140

Verschil
476
160
-4
-50
-191
-270
266
236

515
28367

0
27230

515
1136

Kosten
Afdracht SGA/KNSB
Bijdrage Max Euwe Centrum
Kosten KNSB-wedstrijden
Zaalhuur intern senioren
Zaalhuur extern senioren
Consumpties externe wedstrijden
Reiskosten externe wedstrijden
Caissa Nieuws
Materiaal
Lustrum
Prijzen
Bestuurskosten
Trainingscursus
Bankkosten
SGA Rapid
Website/ IT
Afdracht SGA/KNSB Jeugd
Zaalhuur Jeugd intern (competitie en interne
even.)
Zaalhuur Jeugd extern (diverse Jeugdtoernooien)
Competities Jeugd
Kosten diverse Jeugdtoernooien
Vergoeding vrijwilligers jeugd (o.a. contributie
trainers)
Schaak en lesmateriaal jeugd
Examens Jeugd
Trainerskosten jeugd

2017/2018
6712
125
1616
5800
1125
368
111
700
656
350
299
449
0
145
40
504
1738

Begroting 2017/2018
6845
0
800
6000
1125
350
800
800
300
350
300
400
100
180
60
600
1728

Verschil
-133
125
816
-200
0
18
-689
-100
356
0
-1
49
-100
-35
-20
-96
10

2025
866
523
919

2300
525
650
800

-275
341
-127
119

390
1264
131
50

1000
1042
275
100

-610
222
-144
-50

Bankkosten jeugd

25

20

5

Totale kosten

26929

27450

-521

Saldo

1438

-220

1658

Staat van inkomsten en uitgaven jeugd.
Inkomsten
Contributies
Inschrijfgelden schaakschool
Jeugdsubsidie
Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien
Totale inkomsten
Kosten
Afdracht SGA/KNSB
Zaalhuur intern (competitie en interne
evenementen)
Zaalhuur extern (diverse jeugdtoernooien)
Competities jeugd
Kosten diverse Jeugdtoernooien
Vergoeding vrijwilligers (o.a. contributie trainers)
Schaak en lesmateriaal
Examens
Trainerskosten
Bankkosten
Totale Kosten
Saldo

2017-2018
6109
630
366
1376
8481
2017-2018
1738
2025

Begroting 2017/2018
6300
900
100
1140
8440
Begroting 2017/2018
1728
2300

Versc
-191
-270
266
236
41
Versc
10
-275

866
523
919
390
1264
131
50
25
7932
549

525
650
800
1000
1042
275
100
20
8440
0

341
-127
119
-610
222
-144
-50
5
-508
549

Punten ter toelichting op staat van inkomsten en uitgaven totaal en
jeugd:
1. Het afgelopen jaar had de vereniging een overschot van €1438,2. Een van de oorzaken hiervan is dat de leden de contributies van
2017/2018 geheel betaald hebben en ook een aanzienlijk deel van de nog
te betalen contributies van vorige jaren binnen is gekomen. Een bedrag van
€365,- is afgeschreven als oninbaar. Daartegenover staat een vrijval van de
post voorziening nog te betalen contributies van €880. Dit levert een
positief saldo van €515,- op.
3. De contributie-inkomsten zijn in het totaal overeenkomstig de begroting
met een gering overschot bij de senioren een gering tekort bij de
jeugd/schaakschool.
4. De totale kosten van zaalhuur-intern Lydia blijken in werkelijkheid
€475,- lager dan begroot.

5. De post kosten KNSB-wedstrijden is ongeveer €800 hoger dan begroot.
Dit komt omdat de teams veel minder reiskilometers hadden in vergelijking
met de gemiddelde reisafstanden per klasse.
Deze geringe reiskilometers zijn terug te zien in de post reiskosten interne
wedstrijden die juist €700,- euro lager is dan begroot. Omdat de
reisafstanden pas aan het begin van het seizoen bekend zijn blijft dit lastig
te begroten.
6. In de post materiaal van € 655,- zit een bedrag verwekt van ongeveer
€400,- voor de aanschaf van 20 schaakklokken.
7. Ter verduidelijking: van de uitgavenpost afdracht SGA/KNSB is de post
bijdrage Max Euwe Centrum een aparte post geworden.
8. De afrekening jeugd vertoont een overschot van €549,9. De uitgavenpost vergoeding vrijwilligers is €610 lager dan begroot. Dit
vindt zijn verklaring in het feit dat er naast de drie trainers aan wie de
contributie vergoed wordt er geen andere vrijwilligers actief zijn geweest.
10. De inkomstenposten jeugdsubsidie en de inschrijfgelden
jeugdtoernooien zijn hoger dan begroot. De geruchten dat de subsidie van
de gemeente omlaag zou gaan hebben dit seizoen nog niet tot
consequenties geleid.
11. De uitgavenpost zaalhuur externe wedstrijden jeugd is €340,- hoger
dan begroot. De verklaring is dat in het Ignatius College conciërge kosten in
rekening zijn gebracht.
12. De uitgavenpost post schaak- en lesmateriaal is €260 hoger dan
begroot. Er is een groot bedrag van €670 besteed aan nieuwe
schaakstukken en van €140,- aan een demonstratiebord. Het bedrag voor
werkboeken bedroeg €440, relatief hoog, mogelijk i.v.m de schaakschool.

Balans per 30-06-2018
Balans
30-06-17

Mutaties

30-06-18

Liquide middelen

20.148

1079

21227

ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
Bankrekening (voorheen Kas) jeugd
Kas

9.259
9.484
931
475

-8072
10011
-546
-315

1187
19495
385
160

Nog te ontvangen

2.520

-2343

178

Contributies
Overig
Chessity schaakprogramma’s
Vooruitbetaald

2.450
70

-2413
-70
115
25

38
0
115
25

Totaal activa

22.667

-1265

21403

Nog te betalen

9.197

-4.328

4869

Voorzieningen

3.380

-530

2850

Voorziening lustrum
Voorziening contributies
Voorziening materiaal
Voorziening Caissa Nieuws

700
880
800
1.000

350
-880
0
0

1050
0
800
1000

Eigen Vermogen

10.091

3593

13684

Vrij beschikbare reserves
Reserves Jeugd
Reserves Club 50
Reserve Eijgenbrood

8.906
697
488
0

889
549
0
2155

9795
1246
488
2155

Totaal passiva

22.667

-1.265

21403

Activa

Passiva

Punten ter toelichting op de balans:
1. De post nog te ontvangen contributies is afgenomen met €2343,- naar
€178,-. Hiervan is €1980,- geïnd en € 365,- als oninbaar afgeschreven.

2. De post Chessity schaakprogramma’s is aangemaakt, omdat er ten
behoeve van de jeugd in het seizoen 2017/2018 een aanschaf is gedaan is
van 50 programma’s a €5, waarvan ruim de helft verkocht is.
3. De post nog te betalen is afgenomen van is met €4328-, euro afgenomen
tot €4869,Dit komt in hoofdzaak doordat Lydia een deel van de facturen uit het
verleden in diende, zodat die betaald konden worden.
De post bestaat nu uit:
-Nog niet ontvangen facturen Lydia uit het verleden 4068
-Huur Lydia 2017-2018
450
-Huur zaal externe wedstrijd
225
-Consumpties externe wedstrijd
86
-SGA-rapid
40
4. De voorziening nog te ontvangen contributies van €880,- is kunnen
vrijvallen, omdat er geen achterstallige contributies meer zijn, noch uit
verleden, noch van het seizoen 2017-2018.
5. De voorziening Materiaal van €800,- blijft gehandhaafd als buffer voor
nieuwe investeringen.
6. In het seizoen 2018-2019 is het de bedoeling om de voorziening
CaissaNieuws vrij te laten vallen ter dekking van 1 uitgave van een
papieren Caissa Nieuws
7. Het batig saldo van het seizoen 2018/2019 bedroeg in het totaal €1436,-,
waarvan €549,- de jeugdafdeling betrof. Op basis hiervan is :
a) de post vrij beschikbare reserve toegenomen met €889,- naar €9795- .
Het bestuur is blij met deze relatief hoge reserve, zeker gezien de onzekere
situatie met betrekking tot de huur Lydia.
b) de post reserve jeugd toegenomen met €549,- naar €1246,-.
8. De post reserve Eijgenbrood is aangemaakt, omdat de aparte Stichting
Caissa /Eijgenbroodtoernooi, evenals de bankrekening, is opgeheven. Het
batig saldo bij opheffing bedroeg €2155,-.
Dit is een prachtige meevaller voor onze vereniging. Tegelijkertijd biedt dit
Caissa een beschermende buffer tegen eventuele tegenvallers bij het
jaarlijks organiseren van het toernooi.

Begroting totaal en jeugd 2018/2019
Begroting totaal
Inkomsten
Contributies Senior
Inkomsten Club van 50
Rente bank
Baropbrengst
Contributies Jeugd
Schaakschool
Jeugdsubsidie
Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien
Afschrijving en vrijval voorziening nog te
ontvangen contributies
Schenkingen ten behoeve van meerkosten Lydia
Vrijval voorziening Caissa Nieuws
Totale inkomsten
Kosten
Afdracht SGA/KNSB senioren
Bijdrage Max Euwe Centrum
Kosten KNSB-wedstrijden
Zaalhuur intern senioren
Zaalhuur extern senioren
Consumpties externe wedstrijden
Reiskosten externe wedstrijden
Caissa Nieuws
Materiaal
Lustrum
Prijzen
Bestuurskosten
Trainingscursus
Bankkosten
SGA Rapid
Website/ IT
Afdracht SGA/KNSB Jeugd
Zaalhuur Jeugd intern (competitie en interne
evenementen).
Zaalhuur Jeugd extern diverse Jeugdtoernooien)
Competities Jeugd
Kosten diverse Jeugdtoernooien
Vergoeding vrijwilligers (o.a. contributie trainers)
Schaak en lesmateriaal jeugd
Examens Jeugd
Trainerskosten jeugd
Bankkosten jeugd
Totaal kosten
Saldo

Begroting 2018/2019
20000
200
15
500
6830
0
200
1300
0
1855
1000
31900
Begroting 2018-2019
6700
125
1800
9300
1425
400
185
700
650
350
300
430
100
145
60
900
1798
2640
850
750
900
280
837
200
50
25
31900
0

2017-2018
18726
160
11
475
6109
630
366
1376
515

28367
2017-2018
6712
125
1616
5800
1125
368
111
700
656
350
299
449
0
145
40
504
1738
2025
866
523
919
390
1264
131
50
25
26929
1438

Verschil
1274
40
3
25
721
-630
-166
-76
-515
1855
1000
3533
Verschil
-12
0
184
3500
300
32
74
0
-6
0
1
-19
100
0
20
396
60
615
-16
227
-19
-110
-427
19
0
0
4971
-1438

Begroting jeugd
Inkomsten
Contributies Jeugd
Schaakschool
Jeugdsubsidie
Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien
Totale inkomsten
Kosten
Afdracht SGA/KNSB Jeugd
Zaalhuur Jeugd intern (competitie en interne
evenementen)
Zaalhuur Jeugd extern (diverse
jeugdtoernooien)
Competities Jeugd
Kosten diverse Jeugdtoernooien
Vergoeding vrijwilligers (o.a. contributie
trainers)
Schaak en lesmateriaal jeugd
Examens Jeugd
Trainerskosten jeugd
Bankkosten jeugd
Totaal kosten
Saldo

Begroting 2018/2019
6830
0
200
1300
8330
Begroting 2018-2019
1798

2017-2018
6109
630
366
1376
8481
2017-2018
1738

Verschil
721
-630
-166
-76
-151
Verschil
60

2640

2025

615

850
750
900

866
523
919

-16
227
-19

280
837
200
50
25
8530
0

390
1264
131
50
25
7932
549

-110
-427
69
0
0
398
-549

Punten ter toelichting op beide begrotingen:
1. In verband met de verhoging van de kosten zaalhuur Lydia stelt het
bestuur voor om de contributie voor alle betalende leden te verhogen met
€10,- Dit betekent dat de contributies voor het seizoen 2018/2019 als volgt
vastgesteld zijn:
-Senioren hoofdleden
-Senioren neven leden
-Leden van verdienste
-Jeugdleden
-Studenten leden
-Jeugdgezinsleden

€140,€100,€70,€100,€100
€50,-

In de begroting wordt uitgegaan van 124 hoofdleden, 18 neven leden, 6
studenten leden, 5 leden met korting en 72 jeugdleden (onder wie enkele
jeugd gezins leden).

2. De meerkosten huur Lydia zijn voor 2018/2019 begroot op €4115,- Het
bestuur stelt voor deze meerkosten op twee manieren te financieren:
a) met behulp van opbrengst van de contributieverhoging van €10,- per lid.
Begroot op €2260,b) met behulp van de donaties die 11 Caissa-leden. Voor dit doel deden. Het
voor 2018/2019 toegezegde donatie bedrag is €3750,- Het gaat om
jaarlijkse donaties gedurende 5 jaar.
De meerkosten ten laste van de donaties bedragen €1855,- (de totale
meerkosten €4115,- verminderd met de opbrengst van de
contributieverhoging van €2260,-)
Het resterende donatiebedrag van €1895,- (het donatiebedrag van €3750,verminderd met het meerkosten bedrag ten laste van de donaties van
€1855,-) wordt gereserveerd voor meerkosten Lydia in de toekomst. Deze
kunnen volgende seizoenen hoger worden, omdat Lydia een korting van
10% heeft gegeven voor 2018/2019 zonder enige toezegging op dat punt
voor daarna. Het bestuur stelt uitdrukkelijk voor dat deze gelden alleen
voor dit doel gebruikt mogen worden.
3. Vrijval voorziening Caissa Nieuws
Voor het seizoen 2018/2019 ter dekking van 1 papieren Caissa Nieuws.
Het bestuur is voornemens om na het seizoen 2018/2019 weer structurele
dekking vrij te maken voor 1 papieren Caissa Nieuws per seizoen.
4. Afdracht KNSB/SGA. Senioren en jeugd
De KNSB brengt de afdracht voor het hele jaar in rekening. Dit betekent
dat Caissa voor iedereen die per 1 oktober lid is deze afdracht moet
betalen. Om die reden moeten leden die op willen zeggen dat vóór 1
oktober 2018 doen. Anders wordt het hele contributiebedrag in rekening
gebracht.

5. Kosten KNSB, zaalhuur externe wedstrijden, reiskosten externe
wedstrijden, consumpties externe wedstrijden.
De bedragen van al deze uitgavenposten zijn hoger begroot vanwege de
toename van het aantal KNSB-teams van 4 naar 5. De reiskosten zijn lastig
te begroten, omdat het aantal reiskilometers t.o.v. de gemiddelde
reisafstand per klasse nog niet bekend is.

6. In verband met de mogelijkheid van nieuwe investeringen is het bedrag
van de uitgavenpost materiaal op €650,- gehandhaafd, evenals de post
voorziening materiaal van €800,7. In verband met te verwachten investeringen/extra onderhoudskosten is
de uitgavenpost website/IT met €400,-verhoogd naar €900,8. De schaakschool is afgebouwd en geïntegreerd in de jeugdafdeling. Er
zullen geen inschrijvingen meer plaatsvinden.
9. Jeugdsubsidie en inschrijfgelden jeugdtoernooien. Omdat de subsidies bij
de gemeente onder druk staan, is het bedrag van beide inkomstenposten
iets lager gesteld.
10. Het bedrag van de uitgavenpost schaak- en lesmateriaal is verlaagd,
omdat er voor 2018-2019 niet het voornemen bestaat tot een grootschalige
aanschaf van nieuwe schaakstukken voor de jeugd. Mogelijk zullen ook de
kosten voorwerk boeken iets dalen door de integratie van de schaakschool
binnen Caissa.
11. De post kosten competitie jeugd is in lijn gebracht met de begroting van
2017/2018 en nog iets verhoogd in verband met te verwachten
meerkosten, zoals door het inschrijven van een extra jeugdteam.

