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Algemene ledenvergadering 4 september 2018                  Ti de Jong 
 
Aanwezig : Aleks Varnica, René Pijlman, Jan Wieringa, Juan de Roda Husman, Roel 
Polak, Anneke Wiggelendam, Jack Blanchard, Marc Overeem, Jan van der Pouw, 
Martin Bottema, Cees Visser, Arno Bezemer, Rob Witt, Robert Kikkert, Paul Schipper, 
Hans Uiterwijk, Jorge Alarcon Ramirez, Angelo Spiler, Tony Lith, Robert Jan Schaper, 
Jan Timmerman, Di Cheng, Tjerk Hoek, Paul van Beukering, Bart Stam, Evert Jan 
Straat, Huib Vriens, Boudewijn Thewissen, Wim Nijenhuis, Frans Roes, Ridens Bolhuis, 
Jule Cordes, Abe Willemsma, Gert Jan van der Hoeven, Piet van der Weide, Mirjam 
Klijnkamer, Rik Salomons, Rob Bodicker, Wim Suyderhoud, Peter van der Vlis, Debby 
Nieberg, Pold Gomperts, Ti de Jong. 
 
Afwezig met kennisgeving : Karol Lesman, Albert Riemens, Jaap van Velzen, Frans de 
Vreeze, Jaap Tanja, Willem Grunbauer, Peter Hoomans, Michael Wunn 
xxzaeink, Henk-Jan Visser, Enrico Vroombout. 
 
 
 

1) Opening en mededelingen :  
 
Peter van der Vlis opent de vergadering om 20:10 en heet iedereen van harte welkom.  
In een korte terugblik op een roerig jaar, memoreert hij het overlijden afgelopen maart 
van Johan van Hulst, op de gezegende leeftijd van 107 jaar.  
Peter vertelt over de perikelen afgelopen jaar wat betreft Huize Lydia, over de subsidie 
die daar wegvalt en daarmee de huurverhoging die ons te wachten staat.  
Verder waren er bij de Meevaart (in Oost) als locatie voor de externe KNSB wedstrijden 
een paar aanloopproblemen maar inmiddels bevalt het daar goed.  
 
 
    2)  Notulen 2017-2018 : 
 
René Pijlman vraagt in de notulen expliciet toe te voegen dat de vergadering instemt 
met het voorstel om Dennis Breuker als erelid te benoemen.  
 
 
   3)   Verslag secretaris :  
 
Het aantal leden blijft vrij constant, verder geen opmerkingen.  
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 4)   Verslag interne competitie :  
 
De indelingscommissie blijft gecontinueerd, net als de indelingen met het 
Sevilla-systeem, beide lopen goed.  
Naast de match om het clubkampioenschap, komen er komend jaar ook matches 
tussen de winnaars van de verschillende rating groepen. 
Zomercompetitie : het indelingsprogramma dat tot op heden werd gebruikt, is te 
tijdrovend. Geprobeerd wordt om dit komend jaar aan te passen met hulp van Abe 
Willemsma.  
Belangrijke verandering bij de reguliere competitie : bij een oneven aantal 
aanmeldingen, wordt de laatst aangemelde niet ingedeeld, die krijgt een bye = een half 
punt. 
Huib Vriens verzoekt of er nagedacht kan worden over aanpassing tijd : bv twee korte 
partijen. Boudewijn Thewissen : de KNSB (Eddy Sibbing) heeft hier ervaring mee. Wim 
Suyderhoud zegt toe erover na te denken.  
 
   5)  Verslag externe competitie :  
 
De nieuwe competitie met 4e en 5e KNSB klasse is een experiment, over twee jaar 
wordt er geëvalueerd. Vanuit Caissa is er in elk geval veel enthousiasme om mee te 
doen.  
 
   6)  Verslag jeugd :  
 
Er is een oproep om te komen helpen bij mat-oefeningen met de jeugd. Hiervoor dien je 
rond 19:30 aanwezig te zijn.  
Bij de jeugd zijn er wel kampioenen geweest afgelopen jaar : Caissa 2 is 1e geworden 
en Caissa 3 is 2e geworden.  
 
   7) Verslag kascontrolecommissie :  
 
Er zijn geen onregelmatigheden gevonden in de boeken en afschriften.  
Alle achterstallige contributies zijn het afgelopen jaar betaald, waarvoor de 
complimenten aan de penningmeester.  
 
   8)  Verslag penningmeester : 
 
Club Collect heeft het afgelopen jaar enorm goed gewerkt.  
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Er ontstaat discussie over de noodzaak van een separate begroting voor de jeugd. 
Waarom wordt bv de zaalhuur uitgesplitst : we zijn toch één vereniging ?  
Naar aanleiding van deze discussie wordt besloten dat er volgend seizoen geen aparte 
jeugd begroting meer nodig is.  
 
   9)  Decharge bestuur :  
 
Onder applaus wordt het bestuur decharge verleend.  
 
   10) Bestuursverkiezing :  
 
Rik Salomons treedt af als externe wedstrijdleider. Hiervoor was hij secretaris en intern 
wedstrijdleider. Peter van der Vlis bedankt hem hartelijk voor alles wat hij voor de club 
heeft gedaan en in het bijzonder zijn bijdrage om de Meevaart vast te leggen als nieuwe 
locatie voor de KNSB wedstrijden op zaterdag.  
 
Marc Overeem heeft zich beschikbaar gesteld als externe wedstrijdleider. Peter van der 
Vlis en Wim Suyderhoud hebben een gesprek met hem gehad, naar aanleiding daarvan 
is het bestuur van mening dat Marc niet de juiste kandidaat is omdat hij niet over de 
voor deze functie vereiste kwaliteiten beschikt.  
Marc handhaaft toch zijn kandidatuur. Wim Nijenhuis merkt op dat Marc bij Euwe een 
aantal jaren goed gefunctioneerd heeft als penningmeester, waarop Wim Suyderhoud 
reageert dat dit een veel kleinere vereniging was.  
Het bestuur ontraadt de vergadering hem te benoemen en zal de taken van extern 
wedstrijdleider binnen het bestuur verdelen (zoals in het verleden vaker is gebeurd).  
Voordat men overgaat tot stemming, wijst René Pijlman erop dat de stemming over 
personen schriftelijk dient te geschieden. De voorzitter schorst de vergadering om 
stembriefjes te maken, tijdens deze schorsing meldt Jan Timmerman zich als 
gegadigde voor de positie van externe wedstrijdleider en het bestuur geeft te kennen 
dat men diens kandidatuur steunt.  
Er wordt derhalve schriftelijk gestemd over de keuze tussen Jan Timmerman en Marc 
Overeem als nieuwe wedstrijdleider extern.  
Uitslag : van de 37 stemmen gaan er 29 naar Jan Timmerman en 8 stemmen zijn 
blanco. Het bestuur heet Jan Timmerman welkom als externe wedstrijdleider.  
 
   11) Benoeming kascontrolecommissie :  
 
Deze bestaat het komende jaar uit Paul schipper (nog 1 jaar) en Robert Kikkert.  
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   12) Begroting seizoen 2018-2019 :  

Huize Lydia kostte afgelopen jaren € 175,- per avond, dat wordt komend jaar € 265,- 
per avond (voor alle huurders van Huize Lydia is er een huurverhoging gekomen. Gert 
Jan van der Hoeven wil wel kijken of er nog iets mogelijk is wat betreft subsidie).  
Uit de enquête die het afgelopen jaar is gehouden, blijkt dat een grote meerderheid in Huize 
Lydia wil blijven en dat een verhoging van de contributie (met €10,-) géén probleem is voor 
diezelfde meerderheid.  
Er is een initiatief gekomen van 11 leden die in totaal € 3750,- gedoneerd hebben, wat enorm 
op prijs gesteld wordt door het bestuur.  
René Pijlman zou willen dat het Eijgenbroodtoernooi op de begroting komt.  
 
    13) Materiaal commissie :  
 
Er is komend jaar ruimte om extra materiaal aan te schaffen : er zullen 80 zakjes op 
maat gemaakt worden voor de stukken en er worden tevens nieuwe stukken 
aangeschaft. 
 
    14) Externe plaatsingscommissie : 
 
Aleks Varnica : het 4e team speelt komend jaar in de 3e klasse. Het 5e team (waar veel 
aanmeldingen voor zijn gekomen) speelt in de nieuwe 5e klasse van de KNSB op 
zaterdag.  
In de SGA spelen 8 teams van Caissa, waarvan 2 in de Hoofdklasse.  
De promotie klasse is afgeschaft.  
Elk team heeft 1 -2 man extra in het team, zodat er met minder invallers gespeeld hoeft 
te worden.  
Arno Bezemer : Het SGA 6e team zou eigenlijk het SGA 1e team moeten heten.  
Peter van der Vlis : de reden dat er maar 5 teams extern spelen voor de KNSB heeft te 
maken met ruimtegebrek en kosten voor de Meevaart. Komend seizoen wordt er 
gekeken naar een oplossing : bv bij een andere club spelen.  
Huib Vriens : wil graag dat er niet alleen naar rating wordt gekeken in het 5e team; dit 
probleem heeft zich inmiddels opgelost.  
 
   15) Protocol Caissa Persoonsgegevens : 
 
Peter van der Vlis : we proberen in het najaar een protocol klaar te hebben aangaande 
de persoonsgegevens waar de leden dan expliciet toestemming voor moeten geven.  
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   16) Voorstel Angelo Spiler & René Pijlman : bevorderen vrijwilligerswerk 
 
“In 2013 is een kader commissie ingesteld voor de vrijwilligerstaken. We zijn nu 5 jaar 
verder en we mogen concluderen dat de inzet niet optimaal is”.  
De vraag is of vrijwilligerstaken ingeroosterd moeten worden en/of diegene die 
vrijwilligerswerk doet, minder contributie gaat betalen.  
Concreet voorstel :  het bestuur stelt wederom een kader commissie in en 
ontwikkelt een plan wat betreft reglementaire verplichtingen.  
 
Arne Bezemer : er moet in kaart gebracht worden waar het probleem ligt, met ander 
woorden : onderzoek waar de knelpunten zitten.  
Frans Roes : vrijwilligers zitten in ”het nisje”.  
Robert Kikkert : wat is er nodig? Hoe kan je jezelf nuttig maken 
Angelo Spiler : de cultuuromslag bij de voetbalclubs is al gebeurd.  
Gert Jan van der Hoeven : opnieuw bij de leden polsen, ook bij de nieuwe buitenlandse 
leden.  
Tjerk Hoek : mensen inhuren voor de website, het bestuur moet delegeren.  
Wim Suyderhoud : opruimen van je eigen spullen zou al helpen, het is nu een puinhoop 
in de nieuwe kisten; je eigen verantwoordelijkheid nemen.  
Aleks Varnica : een intekenlijst met taken zou prettig zijn.  
Gert jan van der Hoeven : wil vrijwilligerscoördinator zijn in samenspraak met het 
bestuur. 
 
Voorstel Angelo & René :  
9 leden zijn voor 
19 leden zijn tegen 
5 onthoudingen.  
 
  
   17) Rondvraag :  
 
Mirjam Klijnkamer vraagt aandacht voor Frans Oranje, die minder makkelijk op de club 
kan komen.  
Abe Willemsma vraagt aandacht voor het schaak-tennistoernooi dat in september zal 
plaatsvinden. Tevens aandacht voor het Eijgenbroodtoernooi, welke in het laatste 
weekend van oktober gehouden wordt.  
Arno Bezemer : er moet meer input komen voor het puzzelhoekje op de website of 
iemand anders moet het gaan doen.  
Aleks Varnica : de speellocatie voor externe wedstrijden van de jeugd is een probleem 
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Ti de Jong : belangrijk om nieuwe leden te groeten en een welkom te heten. 
Rik Salomons : SGA viert komend jaar hun 50-jarig bestaan. Op 18 juni 2019 zal Caissa 
een jubileumavond organiseren.  
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Verslag Secretaris                                                     Ti de Jong 
 
We hebben afgelopen jaar een goed gehad, we hebben nu een ledenaantal 235. 
Bij de senioren zijn het aantal aan-en afmeldingen praktisch gelijk (17 om 18). Dick 
Dolman , Marc Ordodi en (recent) Frans Oranje zijn het afgelopen jaar overleden.  
 
Bij de jeugd is het een ander verhaal, daar zijn de aanmeldingen veel hoger (46) dan de 
afmeldingen (31).  Wat vooral opvalt zijn de vele aanmeldingen van kinderen van 
expats, het wordt steeds internationaler bij Caissa.  
 
Hieronder de exacte cijfers van afgelopen jaar :  
 
 01-08-2018 01-08-2019  Mutaties  

   Bij Af 

Jeugd 67 82 46 31 

Senioren 154 153 17 18 
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De interne competitie 2018/2019                                        Wim Suyderhoud 

 

De ‘winter’ competitie werd gewonnen door Gert Jan van der Hoeven. Hij mag zich 
opnieuw clubkampioen noemen, net als vorig jaar, omdat hij de kampioenschapsmatch 
met 2-0 won van Marc Overeem. In de eerste turnus van 15 partijen kwam hij 
nauwelijks aan spelen toe. In die fase van de competitie was Marc de meest constante 
speler. Hij bleef Henk-Jan Visser, die in de laatste ronde onverwacht struikelde over 
coming man David Laan, nipt voor. In de tweede turnus was Gertjan wel constant van 
de partij. Hij leek onbedreigd op de winst af te stevenen, tot hij in de voorlaatste ronde 
zijn partij tegen Eelke Wiersma ‘totaal verprutste’, zoals hij het zelf uitdrukte. Marc had 
hiervan kunnen profiteren door van Piet van de Weide te winnen en daarmee ook de 
tweede turnus op zijn naam te schrijven. Het lukte hem niet en aldus speelde Piet net 
als David een sleutelrol in deze competitie.  

Aan de match ging de traditionele dubbel simultaan van de winnaars der turni vooraf, 
waarin Robert Kikkert Marc Overeem als tweede simultaangever verving. Gertjan en 
Robert gaven niets cadeau en wisten hun ambitieuze doelstelling van ongeveer 70% 
met verve te verwezenlijken! 

In maart al had tussen de bedrijven door het Johan van Hulst snelschaaktoernooi 
plaatsgevonden. De opkomst – van onder meer een aantal neven leden die zich lang 
niet hadden vertoond – was hartverwarmend groot. Het werd gezellig en erg laat – het 
laatste vanwege een onhandigheid in de organisatie. De finale groep had in tweeën 
gesplitst dienen te worden, waarna de twee winnaars hun kunsten hadden kunnen 
vertonen in een finalepartij. Dat gaan we volgend seizoen weer op die manier 
aanpakken. Zoals het nu ging werd Dimitri Reinderman de onbetwiste winnaar zonder 
ook maar een half punt af te staan.  

Voor het eerst sinds enige jaren werden ter afsluiting van de wintercompetitie weer 
rating matches gespeeld. Dat wil zeggen dat de rating groep winnaars der beide turni 
de eindwinst in hun ratingcategorie mochten betwisten in twee kampen. Ik bevond me 
zelf onverwacht onder de deelnemers omdat ik in de allerlaatste ronde René Pijlman 
een remise aftroggelde en concurrent Johan van der Maas werd verslagen door, 
opnieuw, Piet van der Weide. Slechts één persoon wenste niet van het match recht 
gebruik te maken, maar gelukkig was de tweede in de ratinggroep wel bereid om te 
spelen. In het verleden was de geringe belangstelling voor het spelen van deze 
matches de aanleiding om ze van het programma te schrappen. Nu was er aan 
belangstelling dus geen gebrek. Naast de eeuwige roem, sleepten de winnaars een 
Paard bon in de wacht ter waarde van €15.  
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Dit waren de uitslagen: 

-2150 Angelo Spiler Piet van der Weide 2-0 

-2050 David Laan Evgeny Shlovskyi 1½-½ 

-1950 Jan van Banning Arthur Bauduin ½-1½ 

-1800 Bert Bödicker Wim Suyderhoud 1-1* 

-1650 Florian Willemssen Frans Roes 1-1** 

-1500 Piet Borst Tyrone Marioneau ½-1½ 
 

*  Wim won de rapid barrage met 1½-½. 
** Frans won in de barrage uiteindelijk het bloedstollende ‘armageddon’, nadat ook de 
rapid- en de snelschaak partijen gelijk waren geëindigd. 

De Paard bonnen, de kampioensbeker, de Van Hulstbokaal en de beker voor de 
winnaar van de op het moment van schrijven nog lopende zomercompetitie komen in 
handen van de winnaars tijdens de ledenvergadering op 3 september a.s. Ik hoop dat 
zij daar allen aanwezig kunnen zijn. Bij de ALV zal ook de relatief nieuwe ‘Oranje 
lantaarn’ worden uitgereikt. Dat is een prijs die door het bestuur in het leven is geroepen 
om de schaker te fêteren die zich in de onderste regionen van de interne competities 
opmerkelijk heeft gemanifesteerd. Naamgever is erelid Frans Oranje, die zich helaas 
niet meer manifesteert op de clubavonden omdat hij is verhuisd naar Wageningen, waar 
het hem overigens goed gaat. 

De ‘zomer’ rapidcompetitie was ook al een drukbezochte aangelegenheid. Caissa 
bloeit! Het spelen in viertallen is een gouden formule, wat mij betreft. Bij wijze van 
experiment heb ik bij het verwerken van de uitslagen het arbeidsintensieve 
computerprogramma de deur uitgedaan. We shape our tools and then our tools shape 
us, schreef de Canadese filosoof Marshall McLuhan al voor het digitale tijdperk. Ik heb 
er lol in gehad om de resultaten moeiteloos op (min of meer) analoge wijze te 
verwerken, zonder u daar al te veel van te laten merken. You start out a consumer, you 
wind up being consumed, schreef McLuhan ook. Daaraan heb ik mij dus een keer met 
bijzonder veel plezier weten te onttrekken. 

We hebben de zomercompetitie één ronde onderbroken om gehoor te kunnen geven 
aan het verzoek van de SGA om haar vijftigjarig bestaan luister bij te zetten met een 
speciaal evenement. Het werd een hand-brainstoernooi, dat werd bezocht door dertig 
vogels van zeer verschillende pluimage: leden en gasten, mannen en vrouwen, 
jongeren en ouderen. De teamsamenstellingen waren divers en de uitslagen eveneens. 
De jonge Kasper Bleeker werd ondanks zijn ongelukkige partnerkeuze uiteindelijk de 
grote winnaar. Zijn prijs wordt ook uitgereikt bij de ALV. 
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Tot slot wil ik de bezoekers van de clubavond danken die de klokken, stukken en 
borden na gebruik netjes hebben opgeruimd. Ik hoop dat u allen dat goede voorbeeld 
volgend seizoen – mijn laatste als competitieleider – zult volgen. Verder roep ik u op om 
het prachtige voorbeeld van Michael Wunnink te volgen en uw partijen en spel 
ervaringen te delen via de website.  

Dank aan Karol Lesman, Jan Timmerman en Angelo Spiler voor hun hulp bij het 
indelen. En een spoedig herstel gewenst aan Rob Witt. 

Hartelijke groet van Wim Suyderhoud 
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Verslag wedstrijdleider extern 2018/2019                      Jan Timmerman 

 

Caissa speelde dit seizoen met vijf teams in de KNSB-competitie en met acht teams in 
de SGA-competitie. Deze teams zijn door de plaatsingscommissie zorgvuldig samen 
gesteld. In de plaatsingscommissie zitten Dennis Brouwer, Helmerik Blokland (recent 
vervangen door Frans Roes),  Aleks Varnica, Debby Nieberg en Albert Riemens 
(voorzitter). Arno Bezemer zit niet in de commissie maar formeert mede de 2 SGA 
teams in de hoofdklasse. Elk lid van de commissie heeft een aantal teams onder zich 
en consulteert vanaf eind mei de teamleiders wat de wensen van elke speler voor het 
komend seizoen zijn. Ondertussen wordt gepeild of nieuwe leden (of leden die nog niet 
in een team spelen) in het komend seizoen in teamverband willen spelen. Van daaruit 
begint langzaam het proces waarbij een cascade van team tot team plaatsvindt, zowel 
binnen de SGA als de KNSB. Zodra een team is samengesteld  kan het opvolgende 
team worden ingevuld met spelers. Gezien men tegenwoordig zowel in SGA als KNSB 
kan spelen is het werk wat complexer geworden. Daar boven op komen de 
plaatsingscriteria alsmede de 1 augustus ratings. Al met al is het de doelstelling om 
circa 20 augustus de teams rond te hebben en ook voor elk team een teamleider te 
vinden. Het is dankbaar werk waardoor je contacten opbouwt tot in de haarvaten van 
Caissa. Laten we hopen dat de indeling voor het komend seizoen wederom tegemoet 
komt aan de meeste wensen van de individuele leden!  

 

KNSB-competitie  

Caissa 1 is gepromoveerd naar de Meesterklasse. Na de zevende ronde wees niets 
erop dat Caissa er twee rondes later met het kampioenschap in 1B vandoor zou gaan. 
Het team stond 2 matchpunten en 5½ bordpunten achter op HWP Haarlem en Oud 
Zuylen Utrecht. Met nog maar twee rondes te gaan zou Caissa een wonder nodig 
hebben om die achterstand nog in te lopen. En dat wonder geschiedde! In de achtste 
ronde verdween de achterstand in matchpunten en in de slotronde had het team tegen 
Rotterdam een monsterscore nodig om de strijd met twee concurrenten aan te kunnen 
gaan. En die monsterscore kwam er: 9-1. In de eindstand bleef Caissa haar grootste 
concurrent HWP Haarlem uiteindelijk één bord puntje voor. Voor het eerst sinds het 
seizoen 2010-2011 heeft Amsterdam weer een vertegenwoordiger in de Meesterklasse.  

Caissa 2 handhaafde zich in de sterke klasse 2B, mede dankzij een goed seizoen van 
Maarten Hoeneveld. Caissa 3 zat in een sterke 3e klasse, waar het niet echt potten kon 
breken. Caissa 4 degradeerde naar de 4e klasse. Na een sterk begin werd er daarna 
vaak op het nippertje verloren.  Dit jaar debuteerde Caissa 5 door het openstellen van 
de KNSB competitie voor lagere ratings in de 5e klasse (van de in totaal 6 klassen). Het 
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team hield met moeite stand terwijl dit op grond van rating makkelijker had moeten 
gaan. 

 

KNSB-beker 

Het KNSB beker team bestond dit jaar uit Arno Bezemer, Dennis Brouwer, Cor Croese 
en Gert-Jan van der Hoeven en werd dit jaar in 3e ronde uitgeschakeld door het sterke 
Kennemer Combinatie.  

 

SGA-competitie 

Caissa speelde dit seizoen met 8 achttallen in de SGA-competitie, 1 team meer dan 
vorig jaar en dat komt door het openstellen van de SGA competitie voor de hogere 
ratings. Dit jaar is heel succesvol geweest met maar liefst 3 kampioenschappen: Caissa 
6, Caissa 9 en Caissa 10. Nogmaals gefeliciteerd! 

Caissa 6 werd in haar debuutjaar direct kampioen in de nieuwe hoofdklasse. Maar liefst 
16 spelers hebben hieraan bijgedragen. Caissa 9 werd onder bezielende leiding van 
Coen Venema kampioen en promoveert eindelijk naar de 1e klasse en Caissa 10 werd 
in een zinderende laatste ronde kampioen in de 3e klasse door directe concurrent VAS 
te verslaan. De overige teams eindigden in de middenmoot. 

Het openstellen van de regiocompetitie is een succes gebleken, mede doordat ook 
neven-leden extern voor Caissa zijn uitgekomen.  

 

SGA-cup  

Het Caissa cup team bestaande uit Paul Hummel, Maarten Hoeveveld, Abe Willemsma, 
Jean Louis Prevot en René Pijlman, kwam dit jaar tot de 3e ronde. In deze ronde 
moesten zij het onderspit delven tegen Laurierboom-Gambiet. 

 

Rapid competitie 

Caissa nam dit jaar met slechts 3 teams deel aan de SGA-rapid competitie, 1 team 
minder dan vorig jaar. Gezien de grootte van onze vereniging wat aan de weinige kant. 
Deze 3 teams kwamen wel allemaal in de finaleronde terecht, maar helaas wist geen 
team de eindoverwinning te claimen. Ik vraag me wel af wat de reden is dat er zo weinig 
animo is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Amsterdam-west die mee doet met maar liefst 8 
teams, dan lijkt een grotere deelname mogelijk te zijn voor dit leuke evenement. 
Suggesties zijn welkom! 
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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 
beste speler van de 75 Caissianen die het afgelopen seizoen in aanmerking kwamen 
voor de Petersma-trofee was Dimitri Reinderman, met een score van maar liefst 8,5 uit 
9 (94%). Dimitri (namens Caissa 1) wordt op de voet gevolgd door Ti de Jong (Caissa 
10) met een 92%-score. Gefeliciteerd! 

Scheidsrechters 

Het is vaak een hele uitdaging om voldoende scheidsrechters te hebben op de 
dinsdagavonden en de KNSB thuiswedstrijden. Het afgelopen seizoen was extra 
uitdagend. In de KNSB competitie moe(s)ten meer arbiters geleverd worden, omdat de 
aangewezen arbiters door de KNSB nu niet meer voor de tweede klasse en lager 
gelden en daarnaast is er meer werk door de uitbreiding van de KNSB competitie. 
Daarom is er in samenwerking met de SGA een Scheidsrechterscursus 1 
georganiseerd, waardoor we 4 nieuwe scheidsrechters hebben kunnen verwelkomen. 
Het afgelopen seizoen zijn in totaal 11 verschillende scheidsrechters ingezet: Ridens 
Bolhuis, Tony Lith, René Pijlman, Tjerk Hoek, Peter van der Werf, Jan Willem 
Knipscheer, Alje Hovenga, Peter van der Vlis, Frans de Vreeze, Jan van der Pouw en 
ondergetekende. Dank voor jullie inzet en flexibiliteit! 

 

Tot slot wil ik nog enkele woorden wijden aan mijn debuut als Extern Wedstrijdleider. 
Op het laatste moment kwam ik in deze rol. Zo’n eerste jaar kwam er veel op me af, 
maar de overdracht van mijn voorganger Rik Salomons was heel goed en de 
samenwerking en het actieve meedenken in het bestuur was heel prettig. Ook kon ik 
een beroep doen op andere ervaren oud bestuursleden, waardoor ik me nooit alleen 
heb gevoeld. Waarvoor dank! 
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Verslag jeugd 2018/2019                                           Debby Nieberg  
 
 
De jeugdafdeling van Caissa telt sinds afgelopen seizoen circa negentig leden. Ook            
kregen we enorm veel nieuwe aanmeldingen. Een deel van die kinderen hebben we             
kunnen plaatsen, maar een deel ook niet, omdat de meeste aanmeldingen voor de             
(semi)beginnersgroepen zijn die vol zitten. De vorig jaar ingestelde wachtlijst is           
daardoor helaas alleen maar langer geworden en telt op het moment van schrijven 23              
kinderen. Naar verwachting kan een tiental van hen na de zomervakantie instromen. De             
rest zal moeten wachten totdat er weer wat kinderen vanuit de lagere groepen             
doorstromen naar een hogere lesgroep. 
 
De opzet van de jeugdtraining is in het afgelopen seizoen gelijk gebleven aan die van               
het seizoen ervoor: er zijn verschillende lesgroepen, van absolute beginners tot en met             
toptraining met daartussenin de trainingen voor Stap 1, 2, 3 en 4.  
Ook is de indeling van de jeugdavond gelijk gebleven, waarbij de pupillen (t/m Stap 2)               
de clubavond beginnen met training en daarna competitie spelen en het bij de             
aspiranten (vanaf Stap 2+) juist andersom is eerst competitie en daarna training. 
Het aantal jeugdtrainers en –begeleiders is stabiel gebleven en ook zijn er wat sterkere              
jeugdleden die meehelpen bij de trainingen voor de jongere jeugd en wat seniorleden             
die af en toe invallen bij de trainingen voor de oudere jeugd. 
Daarnaast krijgen we voor de populaire matoefeningen (vanaf circa 19:30 uur)           
regelmatig hulp van senioren die daarvoor iets eerder naar de club komen. Hopelijk             
kunnen wij ook komend seizoen weer op hen rekenen en zijn er nog meer Caissanen               
die zich bij hen aan willen sluiten. De kinderen (en de jeugdleiding) zijn daar blij mee. 
Iedereen in elk geval veel dank voor zijn/haar inzet in het afgelopen seizoen! 
 
Het trainingsjaar is begin juli voor 25 kinderen afgesloten met het stappenexamen,            
variërend van Stap 1 tot en met Stap 5. Daarbij zijn maar liefst 22 deelnemers geslaagd                
voor hun examen! Dat is een mooi aantal. 
 
Ter afsluiting van interne competitie zijn in mei/juni de kampioens matches gespeeld            
tussen de winnaars van de herfst- en lentecompetitie. 
Bij de pupillen kwam Elias Denekamp als kampioen uit de strijd tegen Levi Ozinga en               
de grote kampioensbeker is dit jaar gewonnen door Lan Pham die net wat sterker bleek               
te zijn dan Florian Jak. 
 
In de externe SGA-jeugdcompetitie deden er dit jaar vijf Caissa-teams mee: één team in              
de hoofdklasse, twee teams in de 1e klasse en twee teams in de 2e klasse. Alleen                
Caissa C2 (1e klasse) heeft zich daarbij in de prijzen weten te spelen (derde plaats).  
 
Daarnaast hebben twee E-teams van Caissa deelgenomen aan het         
Teamkampioenschap E van de SGA. Caissa E1 is daar tweede geworden en heeft zich              
daardoor geplaatst voor deelname aan het NK voor E-teams dat wordt gespeeld in             
september. 
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De door Caissa georganiseerde jeugdtoernooien stonden in het afgelopen seizoen op           
een laag pitje.  
Door overboeking was het Ignatius niet beschikbaar op de datum dat we de GrandPrix              
+ Super GrandPrix wilden houden, zodat we dit jaar alleen de Super-GP hebben             
gedaan in de Batjanzaal.  
Het plan is om de Caissa GP komend jaar in afgeslankte vorm te organiseren in               
buurthuis Henrick de Keyser. 
 
De voorronde van het scholenkampioenschap voor Amsterdam Zuid kon wel doorgang           
hebben in het Ignatius. Dit toernooi is in maart georganiseerd door Robert Jan Schaper              
in samenwerking met SV Amsterdam West en was, zoals gebruikelijk, een groot            
succes.  
Ook komend jaar wordt dit toernooi weer georganiseerd. 
 
Verder is vanuit de SGA gevraagd of Caissa ook wat SGA-jeugdtoernooien voor haar             
rekening zou kunnen nemen, maar op dit moment hebben wij geen toernooi vrijwilliger             
beschikbaar om dit te organiseren. Hopelijk kan die vacature binnenkort worden           
ingevuld. 
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Financieel jaarverslag 2018-2019                                                    Pold Gomperts 
 
Staat van inkomsten en uitgaven Werkelijk 2018-2019 Begroting 2018-2019 Verschil 
Inkomsten       
 Contributies Senioren 19.728 20.000 -272 
 Contributies Jeugd 8.044 6.830 1.214 
 Schenkingen meerkosten Lydia 3.750 1.855 1.895 
 Club van 50 0 200 -200 
 Subsidies 492 200 292 
 Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien 494 1.300 -806 
 Baropbrengst 193 500 -307 
 Rente bank 5 15 -10 
 Inkomsten Eijgenbroodtoernooi 3.188 3.550 -363 
 Vrijval Voorziening overig (m.n. Caisse 
-Nieuws) 1.000 1.000 0 
Vrijval Voorziening Materiaal 800 0 800 
Totaal inkomsten 37.694 35.450 2.244 
Kosten       
 Afdracht SGA/KNSB 8.670 8.498 172 
 Bijdrage Max Euwe Centrum 126 125 1 
 Kosten KNSB- wedstrijden  961 1.800 -840 
 Consumpties externe wedstrijden 162 400 -238 
 Reiskosten externe wedstrijden 174 185 -11 
 Zaalhuur intern 11.124 11.940 -816 
 Zaalhuur extern senioren 1.218 1.425 -207 
 Zaalhuur Jeugd extern (div. 
jeugdtoernooien) 785 850 -65 
 Materiaal 2.009 650 1.359 
 Lesmateriaal jeugd 342 837 -495 
 Prijzen senioren 148 300 -153 
 Competities Jeugd (m.n. prijzen) 535 750 -215 
 Diverse Jeugdtoernooien (m.n. prijzen) 495 900 -405 
 Bankkosten 166 170 -4 
 SGA- Rapid 60 60 0 
 Website/ IT 290 900 -610 
 Caissa- Nieuws 00 700 -700 
 Lustrum 350 350 0 
 Bestuurskosten 591 430 161 
 Vergoeding vrijwilligers 187 280 -93 
 Trainingscursus 125 100 25 
 Examens Jeugd 102 200 -98 
 Declaraties vrijwilligers 0 50 -50 
 Kosten Eijgenbroodtoernooi 3517 3630 -113 
Totaal kosten 32.137 35.530 3.393 
Saldo 5.557 -80 5.637 
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Punten ter toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven. 

  
Algemeen 
  
1. 
Het afgelopen jaar had de vereniging een overschot van € 5.557 
 
       a.    Het schenkingsbedrag van €3.750,- is in zijn geheel in het resultaat verwerkt. 
              Dit hele is bedrag toegevoegd aan de Reserve meerkosten huur Lydia. 
  
       b.      Het niet uitvoeren van voorziene uitgaven: 
  
                            -Caissa-Nieuws is dit jaar niet gemaakt.  
              -Er is geen extra investering voor de website gedaan. 
  
        c.     Enkele meevallers in de kosten:  
  
                           - De kosten KNSB-wedstrijden.  
                           - De kosten zaalhuur Lydia.    
                           - De kosten lesmateriaal jeugd.    
 
        d.    De opbrengst contributie jeugd is hoger door toename van het jeugd ledenaantal. 
 
  2. 
 In verband met de forse huurverhoging voor Huize Lydia werd de contributie met 
€.10,- verhoogd, zoals besloten op de vorige ALV. Daarnaast hebben 11 leden voor 5 jaar 
donaties geschonken. Dit bedrag is hoger uitgevallen dan zich bij het maken van de begroting 
2018-2019 liet aanzien.  
Door het gunstige financiële boekjaar 2018-2019 was het mogelijk om het hele donatiebedrag 
toe te voegen aan de balanspost Reserve meerkosten huur Lydia. De sterke financiële positie 
van Caissa (zie naast de Reserve meerkosten huur Lydia ook de Vrij besteedbare reserve) 
verschaft ons de mogelijkheid om de voor de nabije toekomst de aangekondigde huurverhoging 
op te vangen zonder een nieuwe contributieverhoging. 
Verder naar de toekomst kijkend, bouwen we op deze manier aan een buffer om ook na 
2022-2023 (tot en met dat seizoen lopen de donaties) in Huize Lydia te kunnen blijven schaken. 
  
3. 
Tot onze vreugde hebben we een grote slag geslagen bij het saneren van ons materiaal. 
De bedoeling is om tot identieke schaak setjes te komen, die dan door elkaar gebruikt kunnen 
worden. Er zijn 40 nieuwe schaak setjes/stukken  aangeschaft en 80 functionele zakjes. Op de 
materiaal avond zal bekeken worden of het noodzakelijk is om ter verkrijging van voldoende 
setjes in 2019-2020 opnieuw tot aanschaf van schaakstukken  en/of klokken over te gaan. 
 
4. 
Zoals in de vorige ALV werd besloten zijn de aparte becijferingen van de jeugdafdeling 
opgeheven. De relevante posten de jeugd betreffend zijn in de totale overzichten opgenomen. 
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De bankrekening jeugd is opgeheven en de balanspost reserve jeugd is opgenomen in de 
balanspost post vrij besteedbare reserve. 
 
 
 
Per post  
  
Inkomsten 
 
Contributies Jeugd.  
De inkomsten Contributie Jeugd zijn 1200,- hoger dan begroot door de toename van het aantal 
jeugdleden. 
De kosten voor Club Collect bedragen €174 (senioren) en €76 (jeugd). Ze zijn verwerkt in 
de beide contributie posten 
 
Schenkingen meerkosten Lydia (zie ook punten algemeen 1a en 2) 
De schenkingen bedragen jaarlijks €3750,- De meerkosten huur Lydia, die ten laste van de 
 donaties vallen, bedragen €1855,- De intentie was om in elk geval het restant (€1895,-) toe te 
voegen aan de Reserve meerkosten huur Lydia. De gunstige verlies- en winstrekening gaf ons 
de mogelijkheid om het hele bedrag aan de reserve toe te voegen, om het hele bedrag op die 
manier te oormerken voor de huur van Lydia in de toekomst. 
  
Subsidie 
Ondanks aangekondigde bezuinigingen bij de gemeente voor denksporten is toch hele bedrag 
van € 492,- (kosten scholentoernooi) vergoed. 
  
Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien. 
Door het niet doorgaan van de GP-Caissa zijn deze inkomsten €800,- lager dan begroot.  
  
Baropbrengst 
 Door het niet organiseren van de GP-Caissa is deze opbrengst €300,- lager dan begroot. 
 
Inkomsten Eijgenbroodtoernooi 
Deze zijn € 360,- lager dan begroot door een iets lager aantal inschrijvingen dan verwacht. 
Het toernooi leed een klein verlies van €330,- (€3517,- minus € 3187,-. Zie de post Kosten 
Eijgenbroodtoernooi) 
 
 
Kosten 
  
 Kosten KNSB- wedstrijden 
Deze kosten vielen dit boekjaar dit jaar ruim €800,- lager uit dan begroot. Dit hangt samen met 
het feit dat de KNSB de onderlinge kilometervergoeding  tussen de clubs in stappen af bouwt. 
Bovendien is de hoogte van deze post is moeilijk te begroten omdat die afhangt van het aantal 
reiskilometers van onze teams in vergelijking met het gemiddelde aantal reiskilometers van alle 
teams per klasse. Deze gegevens zijn bij het maken van de begroting nog niet bekend.  
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Zaalhuur intern 
De meevaller van €800,- heeft vooral te maken met het iets langere zomerreces dit jaar, 
waardoor er 1 speelavond minder was. Bovendien viel de huurprijs die Combiwel per avond 
rekende iets lager uit dan in de begroting voorzien was. 
  
Zaalhuur jeugd extern  
De kosten zouden lager moeten zijn dan begroot door het niet doorgaan van de GP-Caissa. 
Dat dit niet het geval is komt door de onverwacht hoge huurprijs van het Ignatius College 
Ignatius bij het scholentoernooi. Deze tegenvaller werd uiteindelijk geheel gecompenseerd door 
de subsidie van de gemeente. 
 
Materiaal (zie ook punt 3 algemeen) 
Er is ten behoeve van 40 nieuwe schaak setjes en 80 functionele zakjes een bedrag van 
€1360,- meer aan materiaal uitgegeven dan begroot, waarvan €800,- uit de post 
Voorziening materiaal. 
 
Lesmateriaal jeugd 
De kosten vielen €500,- lager uit doordat de trainers de stappenplan-methode minder 
gebruikten dan in voorgaande jaren.  
 
Diverse jeugdtoernooien 
De kosten vielen €400,- lager uit dan begroot doordat de GP-Caissa geen doorgang vond. 
  
 Website IT 
De voorgenomen investering gedaan ter verbetering/onderhoud website is nog niet tot 
stand gebracht 
 
 Caissa- Nieuws 
Dit jaar is er geen editie verschenen 
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 Balans 30/06/2018 Mutaties 30/06/2019 

Activa       
        
Liquide middelen 21.227 3.690 24.917 
ING Betaalrekening 1.187 -137 1.049 
ING Spaarrekening 19.495 4.005 23.500 
Bankrekening (voorheen Kas) 
jeugd 385 -385 0 
Kas 160 207 368 
        
Nog te ontvangen 178 126 303 
Contributies 38 -8 30 
Chessity schaakprogramma’s 115 158 273 
Vooruitbetaald 25 -25 0 
        
Totaal activa 21.404 3.816 25.220 
        
Passiva       
       
Nog te betalen (Combiwel) 4.869 -292 4.578 
        
Voorzieningen 285 -1.450 1.400 
Voorziening lustrum 1.050 350 1.400 
Voorziening contributies 0,00 0,00 0 
Voorziening materiaal 800 -800 0 
Voorziening Overig  1.000 -1.000 0 
        
Eigen Vermogen 13.685 5.557 19.242 
Vrij besteedbare reserve 9.636 3.053 1.2689 
Reserves Jeugd 1.246 -1.246 0 
Reserve Club 50 648 0 648 
Reserve Eijgenbroodtoernooi  2.155 0 2.155 
Reserve meerkosten huur 
Lydia  

  
0 

 
 3.750 

  
3.750 

Totaal passiva 21.404 3.816 25.220 
 
Punten ter toelichting op de balans 
  
Liquide middelen 
  
Bankrekening Jeugd 
Opgeheven  
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Nog te ontvangen 
  
Contributies. 
Net als vorig jaar hebben alle leden de verschuldigde contributie betaald, van wie het 
merendeel zeer voortvarend.  
  
Chessity schaakprogramma.  
Door de aanschaf van nieuwe 50 programma’s a €6,- en de voortgaande verkoop is 
het nog te ontvangen bedrag toegenomen met €158,- naar €273,- 
  
Nog te betalen 
  
Het bedrag van €4578, -behelst facturen voor zaalhuur in seizoenen van meer dan drie jaar 
geleden, die Combiwel nooit in diende, waardoor die niet betaald konden worden. 
 
Voorzieningen 
  
Voorziening lustrum  
Volgens schema toegenomen met €350,- naar €1400,- 
  
 Voorziening Materiaal 
 Het vrijgevallen bedrag van €800,- is besteed aan aanschaf nieuw stukken en zakjes. 
  
Voorziening Overig 
Deze voorziening van €1000,- vrij gevallen zoals begroot. 
  
 
Eigen vermogen 
  
Vrij besteedbare reserve (zie ook de jaarrekening algemeen punten 1a en 2)  
Deze is toegenomen naar €12689,- met een bedrag van €3053,-, bestaande uit: 
  - Opheffing post Reserve Jeugd            €1246,- 
  - Deel verschot boekjaar 2018-2019     € 1807,- (het resterende deel van het overschot 
(€3750,-) is toegevoegd aan de Reserve meerkosten huur Lydia). 
 
Reserve Eigenbrood 
Het tekort van het toernooi van dit jaar (€330,-) is niet ten laste gebracht van de 
Reserve Eijgenbrood, zodat die intact kon blijven. 
  
Reserve meerkosten huur Lydia (zie ook jaarrekening algemeen punten 1a en 2) 
Het donatiebedrag van 2018-2019 (€3750,-) is in zijn geheel toegevoegd aan deze reserve. 
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 Begroting Begroting 2019-2020 Werkelijk 2018-2019 Verschil 
Inkomsten       
Contributies Senioren 19.100 19.728 -628 
Contributies Jeugd 8.000 8.044 -44 
Schenkingen meerkosten Lydia  3.750 3.750 0 
Club van 50 0 0 0 
Subsidies 250 492 -242 
Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien 1.000 494 506 
Baropbrengst 500 193 307 
Rente bank 5 5 0 
Inkomsten Eijgenbroodtoernooi  3.680 3.188 493 
Vrijval Voorziening overig (m.n. 
Caissa-Nieuws)  0 1.000 -1.000 
Vrijval Voorziening materiaal 0 800 -800 
Totaal inkomsten 36.285 37.694 -1409 
Kosten       
Afdracht SGA/KNSB 8.800 8.670 130 
Bijdrage Max Euwe Centrum 125 126 -1 
Kosten KNSB-wedstrijden 1.100 961 140 
Consumpties externe wedstrijden 250 162 88 

Reiskosten externe wedstrijden 250 174 
 

76 
Zaalhuur intern  11.485 11.124 361 
Zaalhuur extern senioren 1.200 1.218 -18 
Zaalhuur Jeugd extern (jeugdtoernooien) 850 785 65 
Materiaal  1.000 2.009 -1.009 
Lesmateriaal jeugd 500 342 158 
Prijzen senioren 250 148 103 
Competities Jeugd 650 535 115 
Diverse Jeugdtoernooien 800 495 305 
Bankkosten 200 166 34 
SGA- Rapid 30 60 -30 
Website/ IT 1.000 290 710 
Caissa- Nieuws 700 0 700 
Lustrum 350 350 0 
Bestuurskosten 600 591 9 
Vergoeding vrijwilligers 240 187 53 
Trainingscursus 150 125 25 
Examens Jeugd 150 102 48 
Declaraties vrijwilligers 25 0,00  25 
Kosten Eijgenbroodtoernooi 3.680 3.517 163 
Totaal kosten 34.390 32.137 2.253 
Saldo 1.895 5.557 -3.663 

 
 



23 

 
Punten ter toelichting op de begroting 2019-2020 
 
Algemeen  
 
De begroting, waarin het gehele schenkingsbedrag van €3750,- is opgenomen, vertoont een 
overschot van €1895,-. Dit is precies het bedrag dat minimaal toegevoegd moet worden aan de 
reserve meerkosten huur Lydia. (zie ook  de toelichting Schenking meerkosten huur Lydia). 
De facto is er dus sprake van een begroting in evenwicht. 
 
Per post 
 
Inkomsten 
  
Contributies Senioren en Jeugd 
De hoogte van de beide contributiebedragen blijft ongewijzigd, d.w.z. voor: 
  
-Senioren hoofdleden     €140,-  
-Senioren neven leden    €100,- 
-Leden van verdienste    €70,- 
-Jeugdleden                    €100,-    
-Studenten leden             €100  
-Jeugdgezinsleden          €50,-   (bij meer dan twee gezinsleden) 
  
Per 01-08-2019 heeft de vereniging 155 seniorleden en 82 jeugdleden, terwijl deze aantallen 
per 01-08-218 respectievelijk 153 en 72 bedroegen.  
 
Contributie Jeugd 
Bij de Jeugdafdeling is gezien de wachtlijst een groei van het aantal leden opnieuw goed 
denkbaar. Uit voorzichtigheid is het te begroten bedrag op deze post toch niet verhoogd omdat 
bij de jeugdafdeling sprake is van grote wisseling in het aantal leden.  Te late opzeggingen en 
nieuwe instroom van leden in het laatste deel van het seizoen kan een negatieve invloed 
hebben op de opbrengst in relatie tot het aantal leden. 
  
Schenkingen Meerkosten Lydia. 
Voor het aanstaande boekjaar blijft, zoals het er nu naar uitziet, de korting van 10% voor de 
huur van Lydia van kracht.  De meerkosten huur Lydia blijven dus €1855,-  Daarom is het 
bedrag ten laste van de donaties voor de meerkosten huur Lydia  €1855,- . Het 
schenkingsbedrag van €3750,- is geheel in de begroting verwerkt, terwijl alleen het bedrag  van 
€1855,- voor de meerkosten  huur Lydia  bestemd is voor het dekken van de begroting.  Het 
resterende bedrag  van €1895,-  zal (minimaal) toegevoegd worden aan de Reserve 
meerkosten huur Lydia. 
 
Subsidies. 
Deze post is met een bedrag van €240,- lager begroot, omdat de Gemeente Amsterdam 
aangekondigd heeft om de subsidies voor denksporten te gaan verlagen. 
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Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien 
Deze post is met een bedrag van ongeveer €500,- hoger begroot, omdat de verwachting is de 
GP-Caissa volgend boekjaar weer doorgang zal vinden. 
  
Bar opbrengst 
Deze post is met een bedrag van ongeveer €300,- hoger begroot, omdat de verwachting is de 
GP-Caissa volgend boekjaar weer doorgang zal vinden. 
  
Inkomsten Eijgenbroodtoernooi 
Er is geen verwachting dat het aantal deelnemers bij het volgende toernooi opnieuw zal tegen v
allen. De SGA heeft een eenmalige subsidie van €250, - verstrekt. 
  
 
Kosten 
  
 Zaalhuur Jeugd extern (diverse jeugdtoernooien) 
Deze post is met een bedrag van €65,- hoger begroot, omdat de verwachting is dat de 
GP-Caissa het volgend boekjaar weer doorgang zal vinden (verhoging met een relatief laag 
bedrag vanwege de tegenvaller van het afgelopen boekjaar bij de zaalhuur voor het 
Scholentoernooi). 
 
Materiaal. (Zie ook punt 3 algemeen) 
Op de materiaal avond wordt bekeken of verdere aanschaf van klokken en/of schaak setjes 
noodzakelijk is om tot voldoende identieke setjes te komen, zodat we alle stukken door elkaar 
kunnen gebruiken. Met die eventuele noodzaak wordt rekening gehouden door na de grote 
investering van dit boekjaar (€2000,-) ook voor het volgend boekjaar een fors bedrag van 
€1000,- te begroten. 
 
Lesmateriaal Jeugd 
Met een bedrag van €160,- hoger begroot, omdat de verwachting is dat de trainers volgend 
boekjaar weer meer gebruik gemaakt gaan maken van de stappenmethode.  
  
Diverse jeugdtoernooien 
Met een bedrag van ongeveer €300,- hoger begroot, omdat de verwachting is dat de GP-Caissa 
het volgend boekjaar weer doorgang zal vinden 
 
Website 
Met een bedrag van ongeveer €700,- hoger begroot, omdat we naar mogelijkheden zoeken om 
de website te moderniseren en het technisch beheer geheel of gedeeltelijk uit te besteden. 
 
Caissa- Nieuws 
Er is   bedrag van €700,- opgevoerd omdat de hoop/verwachting bestaat dat er het komende 
boekjaar weer een Caissa- Nieuws gemaakt wordt. 
  
Kosten Eigenbrood 
Er is een bescheiden huurverhoging van €100,- met Combiwel overeengekomen t.b.v. de huur 
van Lydia. 


