Agenda ALV Caissa 1 september 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Notulen ALV 2019
Verslag secretaris
Verslag WL intern
Verslag WL extern
Verslag Jeugd
Verslag Kascontrolecommissie
Afrekening 2019-2020
Decharge bestuur*
Corona protocol en vacatures Corona verantwoordelijke
Begroting 2020-2021
Verkiezing Kascontrolecommissie
Externe 2020-2021; toelichting plaatsingscommissie
Lustrum 2021; instelling lustrumcommissie
Prijsuitreiking seizoen 2019-2020
Rondvraag

*er is geen bestuursverkiezing, alle bestuursleden zijn bereid aan te blijven

1

pagina 2
pagina 6
pagina 7
pagina 9
pagina 10
pagina 12
pagina 13
pagina 20
pagina 21

Notulen Algemene Ledenvergadering Caissa - 3 september 2019

Arno Bezemer

Aanwezig: Robbert van het Kaar, Rik Salomons, Enrico Vroombout, Jasel Lopez, Albert Riemens, Cees
Visser, Nirav Christophe, Wim Nijenhuis, Peter Doggers, Martin Bottema, René Pijlman, Aleks
Varnica, Jan Willem Knipscheer, Roel Polak, Anneke Wiggelendam, Egbert van der Meer, Edward van
der Meer, Paul van Beukering, Marc Overeem, Arthur Bauduin, Wouter Egas, Jorge Alarcon, Michaël
Wunnink, Paul Schipper, Hans Uiterwijk, Arno Bezemer, Alje Hovenga, Robert Kikkert, Jack Blanchard,
Jaap Tanja, Jord Hendriks, Gertjan van der Hoeven, Frans Roes, Piet van der Weide, Evert Jan Straat,
Jaap van Velzen, Jan van der Pouw, Jan Wieringa, Abe Willemsma, Tonny Vieira. Peter van der Vlis,
Pold Gomperts, Wim Suyderhoud, Debby Nieberg, Jan Timmerman, Ti de Jong.

Afwezig met kennisgeving: Paul Janse, Karol Lesman, Frans de Vreeze, Henk-Jan Visser, Huib Vriens,
Dennis Breuker, Tony Lith.

1) Opening en mededelingen
Peter van der Vlis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We hebben een goed
jaar achter de rug met een groeiend ledenaantal en 4 kampioenschappen. Ook de jeugd doet het
goed: er is een wachtlijst van 31 jeugdleden. Dankzij diverse donateurs is het mogelijk om de
huurverhoging van Huize Lydia op te vangen. Verder staan we stil bij het overlijden van erelid Frans
Oranje, Dick Dolman en Marc Ordodi.

2) Notulen ALV 2018
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3) Verslag secretaris
Geen opmerkingen.

4) Verslag WL intern
Omdat het verslag voor het overlijden van Frans Oranje was opgesteld was een gedeelte van het
verslag niet meer van toepassing. Wim Suyderhoud verontschuldigt zich hiervoor en zegt toe het
verslag aan te passen. Het verzoek wordt gedaan om meer mooie partijen van de interne op de
website te zetten.
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5) Verslag WL extern
Jan Timmerman deelt mee dat Caissa komend seizoen in de KNSB-competitie in 2 zalen speelt: de
bovenzaal voor C1 en C2, een benedenzaal voor C3,C4 en C5. Voordeel hiervan is dat er behalve de
KNSB-arbiter voor C1 en C2 maar 1 Caissa-arbiter voor de overige wedstrijden nodig is.
Verder wordt er meer aandacht gevraagd voor deelname van Caissa teams in de SGArapidcompetitie en stelt Rik Salomons zich kandidaat voor de plaatsingscommissie.

6) Verslag jeugd
Debby Nieberg deelt mee dat Abe Willemsma en Robert Jan Schaper stoppen als jeugdtrainer.
Nieuwe jeugdtrainers komend seizoen zijn Jasel Lopez (topgroep), Alje Hovenga en Dennis Brouwer.
Debby roept de leden op om mee te helpen met de mat-oefeningen.
Debby deelt mee dat er voor de jeugdafdeling een protocol seksuele intimidatie is opgesteld en dat
deze op de website komt. Alle jeugdtrainers/-begeleiders onderschrijven dit protocol. Er is niet
gekozen voor een VOG voor jeugdtrainers/-begeleiders, omdat de aard van de Caissajeugdtrainingen zodanig is dat er veel sociale controle is (training vindt altijd plaats in groepen) en
omdat een VOG-plicht leidt tot minder flexibiliteit bij het inzetten van eventuele invallers voor
jeugdtrainingen (dan kun je alleen nog maar mensen vragen die een VOG hebben). Pold Gomperts is
de vertrouwenspersoon voor de jeugdafdeling.

7) Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaand uit Robert Kikkert en Paul Schipper, heeft de boeken
gecontroleerd en vastgesteld dat alles dik in orde is, waarvoor de complimenten aan de
penningmeester.

8) Afrekening 2018-2019
Een aantal zaken uit het financieel verslag worden door Pold toegelicht. Zo worden de donaties
geoormerkt voor toekomstige huurverhogingen van Huize Lydia, is er geen nummer van
Caissanieuws uitgebracht en is er geïnvesteerd in 40 nieuwe sets stukken. Pold bedankt Paul
Schipper voor zijn ingebrachte professionele kennis.

9) Decharge bestuur
Onder luid applaus wordt het bestuur decharge verleend.
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10) Bestuursverkiezing
Ti de Jong treedt af als secretaris en wordt door Peter bedankt voor alles wat ze voor de club heeft
gedaan. Arno Bezemer heeft zich kandidaat gesteld om Ti op te volgen en wordt welkom geheten
door het bestuur.

11) Verkiezing kascommissie
Gertjan van der Hoeven volgt Paul Schipper op in de kascontrolecommissie.
Robert Kikkert blijft aan.

12) Begroting 2019-2020
Roel Polak houdt een vurig betoog voor het behoud van Caissanieuws. Er ontstaat discussie over ons
clubblad: Ligt de lat niet te hoog omdat het blad steeds door professionals is opgemaakt? Heeft Tony
Lith hulp nodig? Angelo Spiler biedt aan om het clubblad door zijn cursisten op te laten maken. Peter
zegt toe dat het de intentie van het bestuur is om nog minstens 1 Caissanieuws te laten verschijnen
komend seizoen en daar ruimte in de begroting voor te maken.

Gertjan van der Hoeven vraagt of het mogelijk is om voor 1 uur per 2 weken een extra zaal voor de
topjeugdtraining te huren. Peter zegt dat dat prima is.

Er is discussie over de website. Voldoet die nog wel aan de huidige eisen? Is er veel onderhoud nodig
en wie gaat dit doen? René Pijlman biedt aan om samen met Aleks Varnica hier onderzoek naar te
gaan doen zodat we bij de komende vergadering met kennis van zaken weten waar we aan toe zijn.
Dit wordt met applaus aanvaard.

Er is discussie over onze schaakstukken. We hebben 40 nieuwe sets aangeschaft en we hebben nog
70 oude sets. Het is mooier om alleen unieke sets te hebben, maar het is ook zonde om de oude sets
weg te gooien. Het bestuur zal overwegen om komend seizoen nog 20 nieuwe sets aan te schaffen.

Robbert van het Kaar vraagt in hoeverre de huurverhogingen van Huize Lydia te voorspellen zijn,
Peter antwoordt dat dat volstrekt onvoorspelbaar is.

Ten slotte wordt de begroting voor komend seizoen goedgekeurd.
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13) Externe 2019-2020 en toelichting plaatsingscommissie
De SGA-teams worden komend seizoen niet meer na de KNSB-teams doorgenummerd. Het sterkste
SGA-team heet komend seizoen Caissa-SGA 1.

14) Prijsuitreiking seizoen 2018-2019
De Frans Oranje lantaarn is nu een heuse bokaal geworden en wordt als wisselbokaal elk seizoen
uitgereikt. De eerste winnaar is Jan van de Pouw. Verder zijn er prijzen voor Robert Kikkert
(zomerkampioen), Kasper Bleeker (Hand&Brain, samen met Wim Suyderhoud), Gertjan van der
Hoeven (clubkampioen), Dimitri Reinderman (Petersma Trofee) en de ratinggroepwinnaars Tyrone
Marioneaux (-1500), Frans Roes (-1650), Wim Suyderhoud (1800), Arthur Bauduin (1950) en Angelo
Spiler (-2150).

15) Rondvraag
Abe Willemsma vraagt of Caissa een schaakspel wil leveren voor de kantine van de Tennisclub die elk
jaar het Schaak & Tennis toernooi organiseert. Dit wordt goed gevonden.

Abe doet een oproep aan alle leden om mee te doen aan ons eigen Eijgenbrood toernooi.

Peter stelt voor om Abe te benoemen tot Lid van Verdienste vanwege alles wat Abe de afgelopen
jaren voor de club heeft gedaan. Dit voorstel wordt met luid applaus aanvaard.

16) Sluiting
De vergadering wordt om 22.00u afgesloten.
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Verslag Secretaris

Arno Bezemer

Het afgelopen jaar zien we een daling van ons ledenaantal. Dit zal ongetwijfeld iets met de Coronasituatie te maken hebben. De daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal seniorleden
(-19). Bij de jeugd zien we een lichte stijging (+4).

Hieronder de precieze cijfers voor seizoen 2019-2020:

01-08-2019 Aanmeldingen Afmeldingen

01-08-2020

Senioren

153

10

-29

134

Junioren

82

34

-30

86

TOTAAL

235

44

-59

220
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Verslag interne competitie

Wim Suyderhoud

De eerste turnus van de interne competitie 2019/2020 werd overtuigend gewonnen door IM Eelke
Wiersma. Hij won van bijna alle favorieten en verloor alleen van Paul Schipper en de Poolse
wervelwind Kacper Majek (een jonge student die voor een tussenjaar in Amsterdam samen met zijn
vriendin Weronica bij Caissa op bezoek was en door de crisis voortijdig weer werd teruggeblazen
naar zijn vaderland). De tweede turnus moest helaas na negen ronden worden af
gebroken. Twee spelers hadden zich op dat moment afgescheiden van de rest van het veld: Michaël
Wunnink en Alje Hovenga. Omdat ongewis was wanneer de interne kon worden hervat, zijn we een
alternatieve competie op Lichess begonnen naar het model van de zomercompetitie, waarover later
meer.
Toen duidelijk werd dat de interne competitie dit seizoen niet meer op de gebruikelijke wijze kon
worden afgemaakt, is besloten – in samenspraak met alle hoofdrolspelers en gestimuleerd door de
positieve ervaringen met het rapidschaak op Lichess – om de beslissing in tweede turnus te laten
vallen in een internetmatch met rapidtempo tussen Michaël en Alje. Die match werd, professioneel
in beeld gebracht door Paul Hummel en van verhelderend commentaar voorzien door hem en IM
Jasel López, gewonnen door Michaël. De vorm van de match was dermate succesvol dat werd
besloten om ook de finale, de kampioenschapsmatch dus, op die manier te laten spelen.
Helaas is het Johan van Hulst-snelschaaktoernooi er tot op heden bij ingeschoten, maar voorafgaand
aan de finalematch heeft nog wel de traditionele duo-simultaan kunnen plaatsvinden. Dat kon, met
enig kunst- en vliegwerk, ook op Lichess. Eelke en Michaël kregen te maken met elk vijf
tegenstanders, wat onder de omstandigheden prima was.
De grote finale werd een echte happening, verdeeld over twee speelavonden. Clubiconen Hans Ree,
Paul van der Sterren, Jasel López en de huidige kampioen Gertjan van der Hoeven leverden thuis
vanachter hun bureaus via de webcam commentaar onder leiding van Paul Hummel, die het allemaal
technisch mogelijk maakte. Achter de schermen was Arno Bezemer de drijvende kracht bij de
organisatie. Schaaktechnisch werden de toeschouwers verwend met prachtig aanvalsspel en veel
drama. Bij een stand van 2-2 na vier rapidpartijen moesten twee snelschaakpartijen de beslissing
brengen. Michaël won 1,5-0,5 en was daarmee kampioen van Caissa 2019/2020. Zijn analyse van de
partijen is te zien op de clubwebsite, evenals de schriftelijke verslagen van de matches.
In de tussentijd waren de alternatieve clubavonden als gezegd gevuld met rapid in viertallen op
Lichess. Op die manier is de zomercompetitie pragmatisch naar voren geschoven. We speelden in
totaal acht dinsdagen op deze manier. Het aantal deelnemers variëerde tussen de 20 en 26
deelnemers, waaronder (oud-)leden in Thailand, La Palma, Stockholm, Gouda en Nijmegen en een
gastspeler (de zomercompetitie staat traditioneel open voor leden van andere verenigingen). Ook
deze competitie was een prooi voor Michaël Wunnink, die alleen enigszins kon worden bijgehouden
door coming man Sierk Kanis, die andere smaakmaker van de Caissa-competities. Het zij vermeld dat
Sierk Michaël daags na het verwerven van zijn titel wist te strikken voor een vriendschappelijke
match over vier snelschaakpartijen op Lichess die Michaël slechts met miniem verschil naar zich toe
wist te trekken: 2,5-1,5.
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De clubavonden op Lichess worden heden nog steeds besteed aan rapidschaak, zij het niet meer in
competitieverband, en dat zal tenminste zo blijven tot het eind van de zomer. We spelen in de
zogenaamde Arena, waar het algoritme bepaalt wie je tegenstander is en waar je vanaf 20:00 zoveel
partijen kunt spelen als je wilt in de drie uur dat de Arena open staat. De opkomst is onder deze
organisatie iets groter dan in de alternatieve zomercompetitie, wat heuglijk is.
Bij het schrijven van dit verslag is het voornemen dat we na het zomerreces op 18 en 25 augustus bij
wijze van pilot weer in Lydia gaan schaken onder de strikte voorwaarden van de overheid. Ik hoop
van harte dat we jullie volgend seizoen met de ervaringen van die sessies een volwaardige en veilige
nieuwe competitie kunnen bieden met (nieuwe) stukken en klokken en borden en dat we weer
optimaal kunnen genieten van elkaars gezelschap.
De prijswinaars van seizoen 2019/2020 zijn:
De kampioensbokaal: Michaël Wunnink
De ratinggroepprijzen:
-2150: Martin Bottema
-2050: Piet van der Weide
-1950: Evgeny Skhlovskiy
-1800: Wim Suyderhoud
-1650: Willem Grünbauer
-1500: Eugen Merkul
De fles wijn voor de partij van de turnus: Wim Nijenhuis
De zomerbokaal: Michaël Wunnink
De Van Hulstbokaal: nog niet bekend
De prijzen worden uitgereikt bij de jaarvergadering. De winnaars van de ratinggroepprijzen kunnen
een waardebon van 15 euro tegemoet zien, te besteden bij schaak en go-winkel Het Paard.
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Verslag externe competitie

Jan Timmerman

Dat het een uitdagend seizoen zou worden, stond op voorhand vast. In de KNSB was Caissa 1 naar de
Meesterklasse gepromoveerd, en ondanks de versterking met Jasel Lopez en Albert Blees was het
rating-niveau van het team nog steeds beduidend lager dan het klasse-gemiddelde.
Ook in de SGA kwamen door de successen in het seizoen 2018/2019 drie Caissa teams uit in een
hogere klasse dan het jaar ervoor.
In februari 2020, halverwege de competities, vochten de meeste gepromoveerde teams tegen
degradatie en waren kampioenschappen voor andere teams vrijwel uit beeld. Ook in de KNSB beker
lag ons team er al snel uit. Enkel in de vernieuwde SGA-bekercompetitie (met een gouden, zilveren
en bronzen bokaal op basis van rating grenzen), speelden onze vertegenwoordigende teams nog op
alle fronten mee.
En toen, halverwege maart, kwam alles abrupt tot stilstand. Door de Corona-gedreven intelligente
lockdown zijn alle competities voortijdig beëindigd. Het seizoen 2019-2020 kent daardoor geen
kampioenen.
Daarom wordt dit jaar de Petersma bokaal voor de beste extern presterende speler niet uitgereikt.
We starten komend seizoen weer met een schone lei, met alle Caissa teams in de klasse waarin ze
vorig seizoen speelden. Hoe dit seizoen zal gaan verlopen is vanwege de Corona-maatregelen nog vol
onzekerheden.
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Verslag jeugd 2019-2020

Debby Nieberg

Het afgelopen seizoen 2019/2020
In seizoen 2019-2020 bleef de jeugdafdeling van Caissa erg populair. Het totale aantal jeugdleden lag
het hele seizoen rond 95.
Daarnaast bleven de nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Omdat veel lesgroepen al vol zaten,
moesten veel van die nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst worden gezet.
Op dit moment telt de wachtlijst (na een opschoning in juli) 36 namen.
De opzet van de jeugdtraining is in het afgelopen seizoen gelijk gebleven aan het vorige seizoen: de
jeugd is verdeeld over verschillende lesgroepen, variërend van absolute beginners tot en met de
toptraining met daartussenin de trainingen voor Stap 1, 2, 3 en 4. Ook de indeling van de jeugdavond
bleef gelijk: de pupillen (t/m Stap 2) begonnen de clubavond met training en speelden daarna
competitie en bij de aspiranten (vanaf Stap 2+) was het juist andersom met eerst competitie en dan
training. Het aantal jeugdtrainers en –begeleiders bleef redelijk stabiel.
Normaal gesproken wordt het jeugdtrainingsjaar in juni afgesloten met het afleggen van het
stappenexamen, maar door de coronacrisis is dat er dit jaar niet van gekomen.
Interne competitie
Door de lockdown vanaf half maart, is de lenteturnus van interne jeugdcompetitie stil komen te
liggen na ronde 9. Er is voor gekozen om deze niet op een andere manier voort te zetten en om
ronde 9 te beschouwen als de slotronde van die turnus.
Tijdens de lockdown is er een speciale wekelijkse onlinejeugdcompetitie opgezet waarin uiteindelijk
15 ronden zijn gespeeld. De belangstelling voor deze competitie was niet zo groot. Het aantal
deelnemers varieerde van 27 tot 10 per keer.
Externe competitie
Ook de externe SGA-jeugdcompetitie is door de lockdown stil komen te liggen. Uiteindelijk is er
besloten om de hele externe jeugdcompetitie te staken en om deze niet meer verder uit te spelen.
Daardoor zijn er dit jaar geen kampioenen en is de stand na de laatste ronde bepalend voor
eventuele kwalificaties.
In de hoofdklasse is Caissa C1 op een vierde plaats geëindigd en heeft zich daardoor helaas net niet
gekwalificeerd voor de nationale jeugdclubcompetitie van de KNSB.
Caissa C2 en C3 zijn in de eerste klasse geëindigd op respectievelijk de vierde en derde plaats en ook
in de tweede klasse waren de derde (C4) en vierde plaats (C5) voor Caissa.
Toernooiresultaten
• Dit jaar nam slechts één E-team van Caissa deel aan het NK voor E-teams en is daar als dertiende
geëindigd.
• Khoi Pham behaalde op het WK Open U14 een achttiende plaats.
• Bij het PK-E werd Aurelia Heukelom SGA-meisjeskampioen tot en met 10 jaar. In datzelfde
toernooi eindigde Andrija Zdravkovic op de tweede plaats en plaatste zich daarmee – net als
Aurelia – voor het NK E dat in september wordt gehouden.
• Bij het PK D won Lan Pham de beker voor beste meisje.
• Jule Cordes is Nederlands jeugdkampioen online in de B-categorie voor meisjes geworden. Ook
eindigde ze als tweede bij de C-categorie voor meisjes. Bij datzelfde NK werd Khoi Pham tweede
in de B-categorie.
• Lan Pham werd vierde bij het online NK D voor meisjes.
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• Bij de nationale pupillendag (NK FGH), die online werd gespeeld, heeft een aantal Caissanen
meegedaan: Oskar Heber, Ivan Vyaznikovtsev, Matthieu Guillaumond en Frederiek Boon. Helaas
eindigden ze allemaal naast het erepodium.
Caissa was in het afgelopen seizoen betrokken bij de organisatie van twee toernooien: het PK-E en de
voorronde van het basisscholentoernooi.
Voor april stond de Caissa GP gepland, maar door de lockdown is dat toernooi komen te vervallen.

Het komende seizoen 2020/2021
Doordat de interne competitie abrupt is gestaakt vanwege de coronacrisis, zijn er geen
kampioensmatches gespeeld. Dat gaan we bij hervatting van de jeugdavonden alsnog doen. De strijd
zal dan gaan tussen Lada Shyshova en Ahti Povey (pupillen) en Joshua Goffard en Ziquan Yang
(aspiranten).
Ook de prijsuitreiking voor seizoen 2019/2020 vindt pas in september plaats.
Het stappenexamen dat voor eind juni gepland stond, is verschoven naar januari 2021.
De jeugdafdeling staat nu voor de grote uitdaging om de jeugdavonden vorm te geven volgens het
coronaprotocol van de KNSB. Dat betekent onder meer dat de jeugd wordt verdeeld over de bovenen benedenzaal (de leslokalen kunnen niet worden gebruikt), dat de kinderen uiterlijk 19.45 uur het
pand moeten hebben verlaten (zodat de senioren erin kunnen) en dat de ouders uit Huize Lydia
worden geweerd.
Daarnaast is op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk hoe die jeugdavonden er
precies uit gaan zien, omdat een groot deel van de jeugdtrainers afhaakt. Er wordt nu gekeken naar
de mogelijkheid van online trainingen waarbij eventueel wordt samengewerkt met andere SGAjeugdclubs.
Er wordt in elk geval naar gestreefd om de jeugd zoveel mogelijk op de club te begeleiden, omdat
online schaken voor veel kinderen niet de voorkeur heeft.
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Verslag kascontrolecommissie

Gertjan van der Hoeven & Robert Kikkert

Vanwege de corona-situatie hebben wij dit jaar de taak van de kascommissie online invulling
gegeven. Wij gebruikten MS Teams tijdens onze vergadering, vanaf verschillende locaties. In deze
vergadering hebben wij de in- en uitgaven en de balans besproken.

Wat wij niet hebben kunnen bekijken zijn de bankrekeningen zelf omdat er niet via MS Teams
gedetailleerd inzicht in deze rekening gegeven kon worden. We hebben ons werk daarom gedaan
door een plausibiliteitscheck op de geaggregeerde cijfers van de in- en uitgaven en deze vergeleken
met de begroting. Dat toonde grote overeenkomsten en de verschillen waren verklaarbaar. Verder
hebben we d.m.v. een foto van het totale bedrag op de ING rekeningen kunnen controleren dat de
balans uit het jaarverslag van de penningmeester overeenkomt met de balans op de ING rekening.
De kas hebben wij niet kunnen natellen, maar dit gaat om een beperkt bedrag.

Binnen de context van wat er onder de corona-omstandigheden mogelijk is, vinden wij dat we
voldoende hebben kunnen zien om onze rol als kascommissie te vervullen. Wij keuren daarom het
jaarverslag van de penningmeester, over 2019-2020, goed.
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Corona Protocol en vacatures Corona verantwoordelijke

Op de clubavonden (dinsdag) wordt er in Huize Lydia geschaakt met inachtneming van het ‘Protocol
Verantwoord Schaken’ van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en de in aanvulling daarop met
Combiwel gemaakte afspraken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de bovenzaal en de benedenzaal en in
voorkomende gevallen het tuinhuis.
De tafels staan opgesteld in een vaste opstelling en mogen niet worden verplaatst.
Er zijn vaste looprichtingen in de zalen, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden.
Bij binnenkomst reinig je je handen en loop je door naar een zitplaats.
De 1,5 meter regel geldt onverkort en overal behalve aan het schaakbord. Ook tijdens het
schaken tracht men zoveel mogelijk ruime afstand te bewaren tot zijn of haar tegenstander.
Drankjes mogen alleen worden gehaald voor zichzelf.
Bij het halen van drankjes en gebruik van het toilet geeft men zich voldoende rekenschap van
eventuele drukte voordat men zich in de gang of aan de bar begeeft.
In beginsel zijn op de schaakavond alleen schakers welkom, geen toeschouwers.
Uitzonderingen om specifieke redenen kunnen worden toegestaan door het bestuur.
Nadat de schaakpartij(en) is/zijn beëindigd, wordt men geacht Huize Lydia te verlaten. Er
vindt geen naborrel plaats.
Om veilig schaken voor iedereen mogelijk te maken, worden deze regels strikt toegepast.
Wie ondanks herhaalde waarschuwing de regels onvoldoende in acht neemt, kan de toegang
tot de clubavonden tot nader order worden ontzegd.

Verder zoekt het bestuur nog 2 Corona verantwoordelijken die helpen met het voorbereiden en
handhaven van de Corona maatregelen.
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