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Notulen Algemene Ledenvergadering Caissa - 1 september 2020  Arno Bezemer 

 

Vanwege de Coronasituatie, de afstandsregels, en de verplichte aanmelding vooraf waren er dit jaar 

minder deelnemers aan de vergadering dan normaal. Van het bestuur konden Wim en Pold de 

vergadering helaas niet bijwonen. 

Aanwezig: Aleks Varnica, Albert Riemens, Hans Uiterwijk, Tjerk Hoek, Piet van der Weide, René 

Pijlman, Rik Salomons, Paul Schipper, Abe Willemsma, Roel Polak, Jaap van Velzen, Arthur Bauduin, 

Michaël Wunnink, Rob Witt, Frans Roes, Tony Lith, Paul van Beukering, Jan Wieringa, Peter van der 

Vlis, Debby Nieberg, Jan Timmerman, Arno Bezemer. 

Afwezig met kennisgeving: Robbert van het Kaar, Anneke Wiggelendam, Tejo Hagen, Robert Kikkert, 

Wim Nijenhuis, Wim Suyderhoud, Pold Gomperts. 

 

1) Opening en mededelingen 

Peter van der Vlis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hieronder een 

beknopte weergave van het openingspraatje: 

Zonder overdrijving durf ik te stellen dat dit het meest bewogen seizoen moet zijn geweest in de 

bijna 70-jarige geschiedenis van onze vereniging. 

Al vroeg in het seizoen werden wij overrompeld door het bericht dat Huize Lydia haar deuren voor de 

meeste gebruikers wilde gaan sluiten. Even dreigden wij al per 1 januari 2020 naar een andere locatie 

te moeten verhuizen. De ontstane commotie leidde tot koortsachtig overleg tussen de verschillende 

gebruikersgroepen met Combiwel en het stadsdeelbestuur. Inmiddels blijkt er gelukkig breed politiek 

draagvlak te bestaan om de huidige functie van Huize Lydia zoveel mogelijk te behouden. 

Het proces dat vervolgens in gang is gezet, heeft een aantal maanden vertraging ondervonden door 

de Corona crisis. De huidige stand van zaken is dat op 24 september a.s. een bijeenkomst gaat 

plaatsvinden met een groot aantal gebruikers en belanghebbenden, om ‘bottom-up’ een oplossing 

aan te dragen voor een rendabele toekomstige exploitatie. We moeten afwachten hoe dit uitpakt, 

maar ik ben voorzichtig positief gestemd dat Caissa de komende jaren in Huize Lydia kan blijven 

schaken. 

Amper waren de gemoederen hierover enigszins bedaard, toen de Corona crisis uitbrak. Tijdens de 

clubavond op 10 maart spraken Rene Pijlman en ik aan de bar over de ontwikkelingen. In Noord-Italië 

was al een lockdown van kracht en Rene voorspelde dat wij er binnen afzienbare tijd ook aan zouden 

moeten geloven. Overtuigd van onze nuchtere volksaard wilde ik daar niet aan. Rene daagde mij uit 

er een krat Prosecco om te verwedden. Zo’n fan van Prosecco ben ik nou ook weer niet, dus dat werd 

uiteindelijk een fles (die heb ik tijdens de ALV aan Rene uitgereikt). 

10 maart bleek onze laatste fysieke speelavond van het seizoen. Een week later zat het land vrijwel 

op slot en hadden veel mensen genoeg WC papier in huis voor de rest van het jaar. 
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In deze op zich vervelende omstandigheden is het mooi dat we als club de tering naar de nering 

hebben gezet.  Meteen al op 17 maart kon er online worden geschaakt op Lichess. Met dank aan 

initiatiefnemer Sierk Kanis en onze onvolprezen Wedstrijdleider Interne, Wim Suyderhoud. Gestaag 

groeide het aantal deelnemers, en onze Rapid competitie in viertallen kon online worden afgewerkt. 

Met Michaël Wunnink als glorieuze en terechte winnaar. 

De website werd in de maanden van de Corona-lockdown een forum voor schaakverhalen en 

schaakpuzzels. Met name Willem Grunbauer en Dennis Breuker deden in dit opzicht van zich 

spreken. 

En toen lag er, na 2 jaar afwezigheid, ook nog eens een prachtige CaissaNieuws op de mat! De timing 

kon niet beter; het zorgde voor verbinding met de club in een tijd dat wij elkaar niet konden zien. 

Met dank aan wederom Wim S., aan Angelo Spiler voor de fraaie vormgeving, en aan Tony Lith en 

alle anderen die een bijdrage leverden. 

Het bestuur bleef in Corona tijd functioneren. Een paar vergaderingen vonden online plaats, met alle 

technologische onvolkomenheden van dien, en later ook op anderhalve meter afstand in de tuin. 

Een vraag die opkwam: wat te doen met het clubkampioenschap? De voorzitter was eigenlijk van 

mening dat de kampioensbeker enkel op basis van partijen achter een bord mocht worden vergeven. 

Maar in dat standpunt stond hij binnen het bestuur alleen. Bovendien had Eelke Wiersma als winnaar 

van de herfstturnus al laten weten dat er wat hem betreft sowieso een kampioensmatch moest 

komen. Die moest dan maar online worden afgewerkt. De hoogst geklasseerden uit de gestaakte 

winterturnus, Alje Hovenga en Michael Wunnink, speelden eerst een halve finale match, waarna de 

winnaar tegen Eelke mocht uitkomen. Beide matches waren een spektakel! Vooral ook omdat ze op 

Chessguy konden worden gevolgd, met Paul Hummel als ceremoniemeester. Kudos voor hem! 

Voorzien van deskundig commentaar van regerend kampioen GertJan van der Hoeven alsmede de 

clubprominenten annex grootmeesters Hans Ree, Paul van der Sterren en Jasel Lopez. 

Na eerst Alje te hebben verslagen, wist Michael na aanvankelijke achterstand ook van Eelke te 

winnen. Hij is de terechte clubkampioen van 2019-2020. 

Gelukkig mogen wij inmiddels weer gewoon achter een bord schaken. Terwijl veel andere clubs om 

uiteenlopende redenen hebben besloten nog niet te beginnen, ben ik blij dat het bij Caissa weer kan. 

In goed overleg met Combiwel hebben wij daarvoor een protocol opgesteld om met inachtneming 

van de richtlijnen van de RIVM en de Schaakbond te schaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij een 

veilige omgeving hebben gecreëerd, en hoop dat in de komende weken steeds meer leden hun 

twijfel zullen overwinnen en meedoen. Hopelijk zullen we in de loop van het seizoen weer zonder 

beperkingen mogen schaken wanneer er een vaccin is, Covid-19 is verdwenen, dan wel de inzichten 

zijn gewijzigd. 

Tenslotte staan we stil bij het verscheiden afgelopen jaar van drie oud Caissanen: Maurice Aué, 

Jeanne Potters en Gerold Huter. Alle drie op hun eigen manier zeer kleurrijk. Voor hen werd een kort 

moment stilte in acht genomen. 
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2) Notulen ALV 2019 

Paul Schipper vraagt of het onderzoek naar de website nog is uitgevoerd en wat daar de conclusies 

van zijn. Het blijkt dat de website goed functioneert maar technologisch verouderd is. Het webteam 

(Abe Willemsma/Paul van Beukering/Robert Jan Schaper) heeft een plan hoe e.e.a. vernieuwd moet 

worden maar hier gaat veel tijd in zitten (>100 uur). Het bestuur belooft op zoek te gaan naar een 

goede techneut die zich hiervoor wil gaan inzetten. Tevens wordt er een nieuwe webredacteur 

gezocht omdat Peter Hoomans hiermee stopt. Paul van Beukering geeft aan een deel van het werk 

van Peter voorlopig over te nemen. Aleks Varnica biedt aan de nieuwe externe teams op de website 

te zetten. 

Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en worden deze goedgekeurd. 

 

3) Verslag secretaris 

Geen opmerkingen. 

 

4) Verslag WL intern 

Geen opmerkingen. 

 

5) Verslag WL extern 

Geen opmerkingen. 

 

6) Verslag jeugd 

Debby geeft aan dat het aantal trainers door de Corona-situatie aanzienlijk is gedaald en doet een 

oproep aan de leden om mee te helpen. Gezien deze daling en de Corona-situatie worden er 

voorlopig geen nieuwe jeugdleden aangenomen. Arthur Bauduin vraagt of er doorstroming is van de 

jeugd naar de senioren, waarop Debby een paar voorbeelden noemt van jeugdspelers die nu bij de 

senioren meespelen. 

 

7) Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie, bestaand uit Robert Kikkert en Gertjan van de Hoeven, heeft de boeken 

gecontroleerd en vastgesteld dat alles in orde is. Het verslag wordt door Peter voorgelezen waarna 

applaus voor de penningmeester volgt. 

 

8) Afrekening 2019-2020 
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Bij afwezigheid van Pold licht Peter toe dat het overschot over het afgelopen seizoen o.a. komt 

doordat er minder zaalhuur in rekening is gebracht en dat dit overschot komend seizoen gedeeltelijk 

aan de leden wordt teruggegeven d.m.v. een contributie verlaging. 

 

9) Decharge bestuur 

Onder luid applaus wordt het bestuur decharge verleend. 

 

10) Corona-Protocol en vacatures Corona-verantwoordelijken 

Peter ligt het Protocol toe. Rik Salomons stelt voor om in het protocol de verplichte telefonische 

aanmelding vooraf en pas binnenkomen na 19.45u op te nemen. Het Protocol zal worden aangepast. 

Ook de presentielijst komt in het protocol. Bij externe wedstrijden worden de arbiters 

medeverantwoordelijk voor uitvoering en handhaving van het Corona-Protocol. 

Paul Schipper en Michaël Wunnink bieden zich aan als Corona-verantwoordelijke wat met luid 

applaus wordt aanvaard. 

 

11) Begroting 2020-2021 

Bij afwezigheid van Pold ligt Peter toe dat er in de begroting rekening wordt gehouden met extra 

zaalhuur voor externe wedstrijden i.v.m. Corona en dat we rekening houden met een lichte afname 

van het ledental. Albert vraagt hoe conservatief de begroting is. Peter bevestigt dat inderdaad 

conservatief is begroot en dat hij het onwaarschijnlijk acht dat het tekort nog groter uitvalt. Hierna 

wordt de begroting met luid applaus vastgesteld. 

 

12) Verkiezing kascontrolecommissie 

Aleks Varnica volgt Robert Kikkert op in de kascontrolecommissie. Gertjan van der Hoeven blijft aan. 

 

13) Externe 2020-2021 en toelichting plaatsingscommissie. 

Albert Riemens geeft aan dat de commissie vanwege de Corona-situatie veel tijd heeft moeten 

steken in het inventariseren van de wensen van de spelers en bedankt de mede-commissieleden 

voor hun inspanningen. Omdat een aantal spelers heeft aangegeven komend seizoen liever niet 

extern te spelen hebben we komend seizoen één KNSB team en één SGA team minder. Albert licht 

toe waarom  voor de KNSB-teams het besluit is genomen om het 2e team een jaar uit te laten vallen. 

Bij de SGA-teams worden beide hoofdklasse teams samengevoegd tot één team. De samenstelling 

van de teams is nog niet definitief. Dat wordt over een paar weken verwacht. 

René Pijlman geeft aan dat een aantal verenigingen vanwege de Corona-situatie moeite heeft met de 

huisvesting van de externe wedstrijden voor komend seizoen en dat wordt onderzocht of er met 
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viertallen of zestallen gespeeld gaat worden i.p.v. met achttallen. Dit heeft dan weer gevolgen voor 

de samenstelling van de teams. René geeft ook aan dat de start van de SGA-competitie niet voor 

begin november wordt verwacht. 

Rik Salomons en Aleks Varnica adviseren de teamcaptains om komend seizoen bij elke wedstrijd een 

reserve aan te wijzen i.v.m. een grotere kans op uitval dan normaal. 

 

14) Lustrum 2021 en instelling Lustrumcommissie 

Caissa bestaat volgend jaar 70 jaar en we zoeken net als 5 jaar geleden een paar personen die ons 

lustrum-feest willen organiseren. Tjerk Hoek geeft aan wel mee te willen helpen. 

René Pijlman geeft aan dat de huidige Corona-regels het organiseren van een lustrumfeest zo goed 

als onmogelijk maakt en stelt voor om het werven van commissieleden uit te stellen tot de 

vooruitzichten beter zijn. Dit voorstel wordt overgenomen. 

 

15) Prijsuitreiking seizoen 2019-2020 

Bij afwezigheid van Wim reiken Arno en Peter de prijzen uit. De winaars zijn: Michaël Wunnink 

(clubkampioen en zomerkampioen), Eelke Wiersma (1e turnus), Martin Bottema (tot 2150), Piet van 

der Weide (tot 2050), Evgeny Shklovskiy (tot 1950), Wim Suyderhoud (tot 1800), Willem Grünbauer 

(tot 1650), Debby Nieberg (tot 1500). Verder gaat de Frans Oranje-Bokaal naar Hans Uiterwijk voor 

zijn wekelijkse verdiensten bij het opruimen van de benedenzaal en krijgt Wim Nijenhuis een fles 

wijn voor de beste partij van de turnus. 

De Petersma-trofee is niet uitgereikt omdat de externe competitie voortijdig is afgebroken. Ook de 

Johan van Hulst-bokaal is niet uitgereikt omdat we geen snelschaakkampioenschap hebben kunnen 

organiseren. 

 

16) Rondvraag 

Rik Salomons vraagt of bekend is over de mobiele Corona-app en of je je telefoon wel aan mag laten 

staan tijdens de partij. Hier is nog niets over bekend en dit gaan we uitzoeken. 

Hans Uiterwijk vraagt of we nog nieuw materiaal hebben aangeschaft. Peter antwoordt dat we 19 

nieuwe sets hebben aangeschaft. 

Arno vraagt of het Eijgenbrood toernooi nog doorgaat in 2020. Abe Willemsma geeft aan dat dit in 

2020 onmogelijk was i.v.m. de Corona-situatie en sprak de hoop uit dat er in 2021 weer een 

Eijgenbroodtoernooi gehouden kan worden. 
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Verslag Secretaris 2020-2021       Arno Bezemer 

 

Het afgelopen seizoen zien we zowel bij de senioren als bij de jeugd een daling van ons ledenaantal. 

De verklaring hiervoor is ongetwijfeld dat we voor het 2e seizoen op rij last hebben van de Corona-

pandemie en het daardoor soms onmogelijk en soms lastig was om onze interne en externe 

wedstrijden te spelen. Voor komend seizoen hopen we weer op een stijging van het aantal leden, 

maar daarover meer in het secretarisverslag van volgend jaar. 

 

Verder betreuren we het overlijden van Aad Roemersma. Zie onze website voor de In Memoriam. 

 

Hieronder de precieze cijfers voor seizoen 2020-2021: 

 

 01-08-2020* Aanmeldingen Afmeldingen Overleden 31-07-2021 

Senioren 137  6 -18 -1 124 

Junioren 83 5 -26  62 

TOTAAL 220 11 -44 -1 186 

 

* Inclusief correctie beginstand: Senioren +3, Junioren -3 
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Verslag interne competitie 2020-2021      Wim Suyderhoud 

 

Voor velen van jullie was het individueel gezien helaas een verloren schaakjaar, als vereniging 

hebben we geprobeerd er nog iets van te maken.  

Na het vorig seizoen met de titelmatch weliswaar online, maar uiterst spectaculair te hebben 

afgesloten, konden we na de zomer van 2020 weer in Lydia terecht en hoopten wij allen een volledig 

seizoen te mogen meemaken met wat door de omstandigheden fysiek schaak was gaan heten. Dat 

klinkt alsof opeens een forse schouderduw was toegestaan maar niets was minder waar. Anderhalve 

meter afstand tussen individuen moest worden gewaarborgd en een waslijst aan door de overheid 

voorgeschreven coronaregels in acht genomen, onder streng toezicht van Jowan Rijzinga van 

Combiwel die regelmatig onaangekondigd zijn spiedende blik liet rondgaan in het speellokaal: 

presentielijsten, pijlen voor de looprichting, mondkapjes tijdens het lopen, geen barverkoop, niet 

meer dan tien borden per zaal, dubbele tafels en open ramen en deuren voor de ventilatie waren 

vereist. We vonden Paul Schipper en Michaël Wunnink bereid om als speciale coronagezanten de 

tafels, notatieformulieren, klokken en borden klaar te zetten opdat er door de spelers zo min 

mogelijk gelopen hoefde te worden en we trapten zo goed en zo kwaad als dat ging op 7 september 

af met 16 borden. Voor de huiverige thuisblijvers en de enkele overzees verblijvende (ex-)Caissaan 

werd op Lichess nog steeds een arena ingesteld. 

Tot en met ronde 5 was de opkomst min of meer constant, maar toen in de boze buitenwereld het 

aantal besmettingen weer toenam, bleef een groeiend aantal Caissanen thuis. Vanaf ronde 6 was de 

bezetting nog maar 10-12 borden. Eind oktober werden de regels verder verzwaard en nog wist een 

kleine kern Caissanen stand te houden gelijk de Galliërs ten tijde van de Romeinse overheersing. Pas 

na ronde 12 moesten ook zij capituleren toen het hele land in een tweede lockdown ging. Wij 

schrijven 8 december 2020. Marc Overeem voerde de competitieranglijst aan; hem kon de eerste 

periodetitel niet meer ontgaan. 

Ondertussen was onze trouwe Driss zijn bron van inkomsten door de neus geboord. Voor hem geen 

overheidssteun. Debby Nieberg kwam op het mooie idee om een inzamelingsactie te houden onder 

de leden. Driss blijkt bijzonder geliefd; jullie doneerden een bedrag van maar liefst vier cijfers! Caissa 

zorgt voor haar mensen als dat nodig is. Vlak voor kerst werd onze barman het bedrag aangeboden 

op het bordes voor de dichte deur. Het werd in grote dank aanvaard.  

Na het kerstreces bleef Lydia gesloten. Er zat niets anders op dan weer online te gaan. Op Lichess 

stonden tot eind april elke dinsdagavond arena’s open voor de liefhebbers van zowel rapid als blitz. 

Michaël Wunnink en Sierk Kanis hielden daar ongenadig huis. Laatstgenoemde was in februari met 

het sympathieke idee gekomen om met zijn vriend Bas Haver van VAS online schaaklessen voor 

Caissaleden aan te bieden. Zeventien Caissanen, waaronder enkele aspirant leden, maakten van de 

gelegenheid gebruik. De trainingen werden gedeeltelijk door de club en gedeeltelijk door de 

cursisten zelf gefinancierd en door alle partijen voor herhaling vatbaar gevonden.  

Toen de onlinemoeheid zichtbaar begon te worden in het afnemende aantal deelnemers aan de 

Lichessarena’s kwam gelukkig het nieuws dat er eind mei weer in Lydia geschaakt mocht worden, en 

nog wel onder versoepelde coronaregels. Een groot deel van Nederland was nu gevaccineerd. Met 
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een laatste krachtsinspanning speelden we nog één keer online – om de Van Hulstbokaal. We 

oordeelden dat de afstandsregel bij de gebruikelijke grote toeloop voor ons snelschaaktoernooi 

onmogelijk kon worden gewaarborgd. En aangezien we niet het risico wilden lopen dat het evenals in 

het rampjaar 2020 van de kalender moest worden geschrapt, organiseerden we het evenement 

andermaal op Lichess. De kampioenschapsmatch had daar immers ook succesvol plaatsgevonden. 

Het werd een aardig bezet toernooi met een paar verrassende deelnemers dat na veel strijd door 

Arno Bezemer werd gewonnen. Zijn naam is inmiddels op de Van Hulstbokaal bijgeschreven.  

Vanaf 25 mei jl kon er als gezegd weer ‘fysiek’ worden geschaakt. We vonden echter dat er te weinig 

speelrondes over waren om de interne competitie af te maken. Helaas wordt er dit seizoen voor het 

eerst in de geschiedenis van Caissa dus geen clubkampioen gehuldigd. Bij wijze van zomercompetitie 

hebben we tot eind juli tien rondes met partijen van klassieke lengte kunnen spelen bij een bezetting 

van 10-17 borden. Coming man Sierk Kanis eindigde bovenaan.   

Het is te hopen dat schaken in het nieuwe seizoen voor ons allen weer mogelijk zal zijn. We gaan het 

zien. Caissa is flexibel en vindingrijk.  

Dit is het laatste verslag van mijn hand. Ik heb de interne competities de afgelopen jaren met plezier 

geleid en dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen. Het was een genoegen om deel uit te 

maken van het bestuur.  
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Verslag externe competitie 2020-2021      Jan Timmerman 

 

Vanwege de Corona situatie heeft dit seizoen geen reguliere externe competitie plaatsgevonden 

voor de KNSB of SGA. 

Wel organiseerde de KNSB tussen december en februari 2021 een online competitie over 9 rondes 

op Chess.Com. Daaraan namen 2 Caissa teams deel. Caissa 1 eindigde als 3e in klasse 3A, Caissa 2 in 

de middenmoot van de 5e klasse. 

Daarnaast werd er op initiatief van een aantal clubs in het voorjaar op zondagavonden vaak een 

Team Battle op Lichess georganiseerd, waaraan een team Caissanen ook geregeld deelnam, met 

wisselende resultaten. 

Er is goede hoop dat komend seizoen de competities weer in de gebruikelijke vorm kunnen worden 

gespeeld. 
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Verslag jeugd 2020-2021       Debby Nieberg  

 

 

Het afgelopen seizoen 2020/2021 

Het moge duidelijk zijn dat het afgelopen schaakseizoen beslist niet om over naar huis te schrijven 

was. Gelukkig is er toch nog wel een beetje geschaakt. 

 

Intern 

In september begonnen we enthousiast met de jeugdavonden in de opzet die voldeed aan het 

coronaprotocol van de KNSB. Dat hield onder meer in dat de jeugdleden in twee grotere, heterogene 

groepen werden verdeeld over de boven- en benedenzaal, omdat de leslokalen niet konden worden 

gebruikt. 

Door ‘natuurlijk verloop’ (elke zomer zegt een aantal jeugdleden om uiteenlopende redenen het 

lidmaatschap op) waren er aan het begin van het seizoen nog maar zo’n 65 jeugdleden over. Normaal 

gesproken worden de opzeggingen weer gecompenseerd vanaf de wachtlijst, maar omdat er door de 

coronacrisis een aantal trainers was weggevallen, is het aantal jeugdleden bewust lager gehouden en 

niet meer aangevuld. 

En toen kwam half december de lockdown die oneindig lang leek te duren. In elk geval veel te lang 

voor menig kindergeduld. Er zijn verwoede pogingen gedaan om online toch nog wat te maken van 

de schaakavond op dinsdag door een onlinecompetitie te organiseren, maar online schaken heeft 

duidelijk de voorkeur niet. Slechts een heel klein groepje enthousiastelingen waagde zich daaraan. 

De rest wachtte duidelijk af totdat de club weer open ging. 

Toen we op 25 mei weer naar Huize Lydia mochten, heeft de jeugd tot de zomervakantie nog een 

verkorte zomercompetitie gespeeld. 

Door het rommelige verloop van het jaar zijn de trainingsprogramma’s niet volledig doorlopen en zijn 

er geen stappenexamens afgenomen. 

Wel is er nog gestreden om het clubkampioenschap en de fraaie kampioensbeker staat dit jaar op de 

kamer van Andrija Zdravkovic. 

 

Extern 

Vanwege alle coronamaatregelen is er geen externe SGA-jeugdcompetitie gespeeld en ook veel 

jeugdtoernooien kwamen te vervallen.  

Vanuit de SGA is er wel een initiatief gekomen om wekelijks online tegen andere clubs te spelen en 

ook zijn er wat persoonlijke kampioenschappen georganiseerd, maar de animo onder de kinderen 

was niet erg groot. 

 

Het E-team van Caissa had zich vorig jaar geplaatst voor de landelijke finale in Rotterdam. Omdat dat 

toernooi steeds niet ‘live’ kon worden gehouden, is er uiteindelijk voor gekozen om de strijd online 

te voeren. Daarbij is het Caissateam geëindigd op de dertiende plaats. 

 

Het C-team van Caissa heeft in juli jl. als eerste weer een ‘echt’ (offline) toernooi gespeeld. Hierbij 

heeft Caissa zich helaas niet weten te plaatsen voor de volgende ronde, maar alle teamleden hebben 

wel volop genoten van het feit dat er eindelijk weer gewoon aan een bord geschaakt kon worden. 

 

 

Het komende seizoen 2021/2022 

 

Op het moment van schrijven wordt ervan uitgegaan dat we de jeugdclubavonden weer op de 

‘normale’ wijze op kunnen pakken. Dat houdt in dat we de benedenzaal gebruiken als competitiezaal 

en dat de lokalen in het souterrain en het tuinhuis worden gebruikt om training te geven aan 

kleinere, redelijk homogene groepen. 
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Wel heeft de jeugdafdeling nog te maken met een (te) krappe bezetting als het gaat om 

trainers/begeleiders. Zolang die situatie voortduurt, zal het aantal jeugdleden beperkt gehouden 

moeten worden. 

De jeugdwachtlijst, die nu 51 namen telt, zal naar verwachting dus niet snel worden opgelost. 
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Verslag kascontrolecommissie      Aleks Varnica & Paul Schipper 
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Motie Lening aan op te richten rechtspersoon voor beheer en exploitatie van Huize Lydia   

 

De Algemene Ledenvergadering van Caissa Amsterdam: 

 

Overwegende: 

• dat er sinds eind 2020 een door het stadsdeel Zuid goedgekeurd plan ligt om Huize Lydia in 

zijn huidige vorm als een zelfstandig door gebruikers, omwonenden en andere 

belanghebbenden te exploiteren buurthuis te behouden; 

• dat het de intentie is om in de loop van 2021 een onafhankelijke rechtspersoon 

(coöperatieve vereniging, stichting of vereniging van huurders) op te richten ten behoeve van 

beheer en exploitatie; 

• dat Caissa als een van de grootste gebruikers van Huize Lydia aan dit initiatief actief 

deelneemt en ook in de nieuwe rechtspersoon een belangrijke bijdrage zal moeten leveren; 

• dat de nieuwe rechtspersoon in de eerste jaren financiering nodig zal hebben ten behoeve 

van werkkapitaal en investeringen; 

• dat Caissa een behoorlijke reserve heeft en voldoende liquide middelen op haar 

bankrekening waarover geen rente wordt ontvangen; 

 

Besluit: 

om aan de nieuw op te richten rechtspersoon voor beheer en exploitatie van Huize Lydia, indien en 

voor zover door deze gewenst, een renteloze lening beschikbaar te stellen van maximaal € 3.000 

(drieduizend Euro), voor een periode van maximaal 3 jaar en verder onder gebruikelijke condities. 

 

 

Amsterdam, 31 augustus 2021 
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Begroting seizoen 2021-2022      Pold Gomperts 
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Motie voorbereidingen treffen opsplitsen Caissa in een jeugd- en een seniorenvereniging 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering van Caissa Amsterdam: 

 

Overwegende: 

• dat het ernaar uitziet dat denksportverenigingen vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig zullen 

worden;  

• dat in dat geval een btw-administratie moet worden bijgehouden met alle kosten en moeite 

van dien, en ook de noodzaak tot contributieverhoging dreigt om een sluitende begroting te 

houden;  

• dat een btw-vrijstelling verkregen kan worden voor kleine ondernemingen onder de 

zogenaamde KOR regeling bij een omzet lager dan € 20.000 per kalenderjaar;  

• dat Caissa boven deze grens blijft omdat het zowel een grote seniorenafdeling als een grote 

jeugdafdeling heeft, die beiden onafhankelijk van elkaar opereren; 

• dat het splitsen van de club in twee afzonderlijke verenigingen er in principe toe zou leiden 

dat voor beide de KOR regeling van toepassing kan worden verklaard en aldus 

administratieve verplichtingen alsmede contributieverhoging kan worden vermeden; 

• dat de KNSB nog in gesprek is met de toepasselijke instanties om te proberen de 

administratieve en financiële consequenties voor schaakclubs te vermijden of te 

verminderen; 

 

Besluit: 

om het bestuur te vragen voorbereidingen te treffen voor de splitsing van Caissa Amsterdam in twee 

verenigingen voor senioren respectievelijk jeugd, indien en voor zover dit noodzakelijk blijkt om 

negatieve consequenties van de btw-plicht per 1 januari 2022 te vermijden; zodat een voorstel 

daartoe kan worden voorgelegd in de eerstvolgende jaarlijkse of buitengewone Algemene 

Ledenvergadering. 

 

Amsterdam, 31 augustus 2021 


