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Notulen Algemene Ledenvergadering Caissa – 31 augustus 2021  Arno Bezemer 

 

Aanwezig: Tjerk Hoek, Enrico Vroombout, Tony Lith, Roel Polak, Ridens Bolhuis, Frans Roes, Iohan v/d 

Maas, Jildo Kalma, Wouter Egas, Jorge Alarcon, Angelo Spiler, Piet v/d Weide, Abe Willemsma, 

Mathijs Boonstra, Daan Haver, Tejo Hagen, Rik Salomons, Martin Bottema, Kaj Jansen, Henk Verkuyl, 

Harry Sitters, Paul Schipper, Rob Witt, Robbert van het Kaar, René Pijlman, Lodewijk van Pol, Albert 

Riemens, Aleks Varnica, Jaap van Velzen, Debby Nieberg, Pold Gomperts, Peter v/d Vlis, Wim 

Suyderhoud, Arno Bezemer, Jan Timmerman en Jan Wieringa. 

Afwezig met kennisgeving: Michael Wunnink, Wim Nijenhuis, Jack Blanchard, Karol Lesman, Henk-Jan 

Visser, Dennis Breuker, Roel van Duijn, Boudewijn van Beckhoven, Arthur Bauduin, Anneke 

Wiggelendam. 

 

1) Opening en mededelingen 

Peter van der Vlis opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en blikt kort terug op het 

afgelopen Coronajaar. 

2) Notulen ALV 2020 

De notulen worden zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. 

 

3) Verslag secretaris 

Geen opmerkingen. 

 

4) Verslag WL intern 

Wim blikt terug op het afgelopen seizoen en legt uit dat er dit seizoen geen clubkampioen is omdat 

er vanwege Corona te weinig speelavonden zijn gehouden. 

 

5) Prijsuitreiking seizoen 2020-2021 

Wim reikt de mooi opgepoetste Van Hulst bokaal uit aan Arno Bezemer en bedankt de Corona-

verantwoordelijken van het afgelopen seizoen: Paul Schipper en Michael Wunnink. Hierna treedt 

Wim onder luid applaus afscheid als Wedstrijdleider Intern.  

 

6) Verslag wedstrijdleider extern 
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Jan licht het verslag toe waarin staat dat er het afgelopen seizoen vanwege Corona geen KNSB- of 

SGA-competitie is gespeeld. Aleks vraagt aan René wanneer de SGA-competitie van dit seizoen 

opgestart gaat worden, en René geeft aan dat alles doorgaat, maar iets later dan normaal.  

7) Verslag jeugd 

Debby licht het verslag toe. Door Corona was er geen externe jeugdcompetitie en waren er geen 

jeugdtoernooien. Gelukkig kon er intern toch een beetje geschaakt worden. Voor komend seizoen 

geeft Debby aan dat er een lange wachtlijst is door een combinatie van jeugdledenstop in de 

coronaperiode terwijl de aanmeldingen gewoon doorliepen en het niet goed kunnen maken van een 

inhaalslag vanwege weinig trainers. Debby doet een oproep aan iedereen om mee te helpen bij de 

jeugd. Dimitri Reinderman gaat komend seizoen weer een aantal jeugdtrainingen geven. Deze 

worden ook opengesteld voor senioren als er voldoende plaats is. 

8) Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie, bestaand uit Paul Schipper en Aleks Varnica, heeft de boeken 

gecontroleerd en vastgesteld dat alles in orde is. Applaus voor de penningmeester volgt. 

 

9) Afrekening 2020-2021 

Robbert vermoedt dat het Eigen Vermogen van ruim 27.000 aan de hoge kant is. Wim legt uit dat dit 

o.a. komt door onzekerheid over toekomstige huur Huize Lydia. Afgesproken wordt dat het bestuur 

bij de volgende ALV terugkomt op wat een wenselijk Eigen Vermogen is. 

 

10) Stand van zaken Huize Lydia (en motie lening) 

Peter vertelt dat hij en Debby intensief zijn betrokken bij de ‘Nieuwe route Huize Lydia’. Het plan is 

om binnen 6 maanden een Stichting op te richten, waarvan Combiwel één van de huurders wordt. 

Huize Lydia wordt bestuurd door de ‘Vereniging van Vrienden van Lydia’: zelfbestuur! 

Peter legt uit dat een nieuwe stichting werkkapitaal nodig heeft en waarom de Vereniging aan Caissa 

om een lening heeft gevraagd van € 3.000. Verder vertelt Peter dat het de bedoeling is dat de 

huurders van Huize Lydia meehelpen met het onderhoud van het gebouw en het meehelpen bij 

activiteiten door bijvoorbeeld een bardienst te draaien. 

Robbert bedankt Peter en Debby voor hun inspanningen en stelt vragen over de benoeming van het 

bestuur van de op te richten Stichting. Peter zegt toe Robbert hierover op de hoogte te houden. 

Jildo meldt zich in de zaal als vrijwilliger voor Huize Lydia. Dit wordt met applaus begroet. 

Hierna wordt de motie Lening in stemming gebracht en met ruime meerderheid aangenomen.  
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11) Decharge bestuur 

Onder luid applaus wordt het bestuur decharge verleend. 

 

12) Bestuursverkiezing 

Peter van der Vlis treedt af als voorzitter en neemt onder luid applaus afscheid. Albert Riemens en 

Aleks Varnica treden onder luid applaus toe tot het bestuur. Albert als voorzitter en Aleks als 

Westrijdleider Intern. Na een korte pauze bedankt Albert de aftredende bestuurders Peter en Wim 

en heropent de vergadering. 

 

13) Begroting 2021-2022 

Pold licht de begroting toe en legt uit dat deze gebaseerd is op een toenemend ledenaantal. Er zijn 

geen vragen over de begroting en deze werd met applaus goedgekeurd. 

 

14) BTW plicht per 1 januari 2022 (en motie Voorbereiden splitsing jeugd/senioren) 

Pold legt uit dat schaakverenigingen met ingang van 1 januari 2022 btw moeten gaan betalen tenzij 

de omzet onder de € 20.000 blijft (de Kleine Ondernemers Regeling) en Peter licht toe dat één van de 

mogelijke oplossingen hiervoor een splitsing tussen de jeugd- en seniorenafdeling van Caissa zou 

kunnen zijn. Er vindt zowel over de btw als over de splitsing veel discussie plaats en hier en daar 

worden geestige alternatieve oplossingen aangedragen zoals het oprichten van een ‘Wandel- en 

schaakvereniging’. Uiteindelijk wordt duidelijk dat er nog veel te veel vragen zijn over de btw-kwestie 

en dat meer onderzoek nodig is. Derhalve gaat de motie van tafel en belooft het Bestuur hierover 

meer onderzoek te doen en eind van het jaar met een advies hierover te komen. 

 

15) Verkiezing kascontrolecommissie 

Omdat Paul Schipper al 2 jaar in de commissie heeft gezeten en Aleks is toegetreden tot het bestuur 

worden er dit jaar 2 nieuwe leden gezocht. Peter v/d Vlis en Lodewijk van Pol bieden zich aan, wat 

met luid applaus wordt begroet. 

 

16) Externe 2021-2022 en toelichting Plaatsingscommissie 

Albert (die voor de laatste keer voorzitter was van de commissie) bedankt de commissieleden voor 

hun inzet en geeft een korte toelichting. Verder zijn er over de samenstelling van de teams geen 

vragen. Martin Bottema vraagt of de teamleiders een lijstje met telefoonnummers en emailadressen 

van hun spelers kunnen krijgen. Dat kan natuurlijk. 
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17) Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Robbert licht de wet toe en legt uit dat er nog geen haast is en dat Caissa binnen 5 jaar de statuten 

moet aanpassen. Jildo meldt dat de KNSB een blauwdruk heeft voor statuten die voldoen aan de 

WBTR. René verwijst in het verlengde hiervan ook naar de nieuwe Code Goed Sportbestuur van het 

NOCNSF waarin is vastgelegd waar een goed sportbestuur aan moet voldoen. 

18) Eijgenbroodtoernooi 

 

Het Eijgenbroodtoernooi, dat vorig jaar vanwege Corona niet door kon gaan, zal ophouden te 

bestaan. Robbert en Abe van de toernooiorganisatie lichten dit toe. Oorzaken zijn onder andere 

opnieuw onzekerheid vanwege Corona, dat er geen nieuwe organisatoren zijn gevonden en de 

geringe belangstelling van Caissa-leden om mee te spelen. Een luid applaus voor de jarenlange 

organisatie volgt, dit was ook bestemd voor de mede-organisatoren Lucie v/d Vecht en Elwin 

Osterwald. 

 

19) Lustrum 2021 

 

Een lustrum in het voorjaar kon vanwege Corona niet plaatsvinden en het plan is om eind 2021 

alsnog een lustrum te vieren. Jildo en Tjerk bieden aan om te helpen, wat met applaus wordt 

begroet.  

 

20) Rondvraag 

Er wordt gevraagd waarom het Caissanieuws niet is verschenen. Dit komt omdat er geen redacteur 

van het clubblad is. In het verlengde hiervan ontstaat discussie over hoeveel moeite het kost om 

vrijwilligers te vinden. Zo zijn er ook vacatures bij de website, scheidsrechters extern en intern en bij 

de jeugd. 

Er zijn wel vrijwilligers gevonden voor de interne competitie. Aleks vertelt dat hij de indelingen 

samen gaat doen met Paul van Beukering en Florian Willemsen. Wim vraagt of er ook ratinggroepen 

voor onder de 1500 kunnen komen. Hier zal naar worden gekeken. 

Tony Lith vraagt de vergadering om Wim Suyderhoud en Peter v/d Vlis te benoemen tot Lid van 

Verdienste en licht dit toe. Dit voorstel wordt met luid applaus gehonoreerd. 

Ten slotte sluit Albert om 23.00u de vergadering. 
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Verslag Secretaris 2021-2022       Arno Bezemer 

 

Het afgelopen seizoen zien we bij de senioren een stijging van het ledenaantal. Oorzaken hiervoor 

zijn vermoedelijk de Schaakoff en de Netflix serie Queens Gambit, waardoor meer mensen zijn gaan 

schaken. De jeugd is ongeveer gelijk gebleven. 

 

Hieronder de precieze cijfers voor seizoen 2021-2022: 

 

 31-07-2021 Aanmeldingen Afmeldingen Overleden 31-07-2022 

Senioren 124  23 12 - 135 

Junioren 62 24 27 - 59 

TOTAAL 186 47 39 - 194 
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Verslag interne competitie 2021-2022      Aleks Varnica 

 

Na 2 jaar kwakkelen kon afgelopen seizoen weer een redelijke interne competitiestrijd plaatsvinden. 

Het leverde na 3 jaar ook weer een heuse clubkampioen op. 

 

Het verloop van de interne avonden was vooraf niet te voorspellen. Toen in de late herfst vanuit 

regeringswege Nederland weer tijdelijk op slot moest en Huize Lydia (inmiddels Buurthuis Lydia) 

noodgedwongen dicht ging, waren er nog te weinig rondes gespeeld om de eerste turnus als 

afgerond te kunnen beschouwen. 

 

Deze achteraf onnodige stringente covidmaatregelen deden de interne wedstrijdleiding - bestaande 

uit Florian Willemssen, Paul van Beukering en ondergetekende - ertoe besluiten om dit seizoen geen 

tweede turnus meer te organiseren, maar in plaats daarvan de huidige turnus door te laten lopen. Dit 

met in het achterhoofd rekening houdend met nog meer uit te vallen competitierondes in het 

voorjaar. 

 

Het reglement werd aangepast. Het totaal aantal competitierondes werd vastgesteld op 24, in plaats 

van de gebruikelijke 14 rondes. Ook werd via het indelingssoftware Sevilla de mogelijkheid ingesteld 

dat spelers elkaar 2x in een turnus konden treffen. En na afloop zouden de nummers 1 en 2 per 

categoriegroep in onderlinge matches gaan uitmaken wie zich de nieuwe categoriekampioen mocht 

gaan noemen. 

 

Gelukkig bleef het bij deze onderbreking van 7 weken. Op 18 januari had ook Nederland door dat er 

geen grote gevaren kleefden aan de omnikron-variant en hervatten wij weer onze competitie. 

 

Het werd nog een spannend slot van de competitie, met veel strijd. Er werd in elke categorie 

gevochten om de plekken 1 en 2. Jack Blanchard en Marc Overeem gingen onderling uitmaken wie er 

na 3 jaar weer clubkampioen zou worden. Na 2 reguliere matches stond het 1-1 maar in de 

snelschaakronde viel de beslissing. Jack werd voor de tweede keer in zijn carrière clubkampioen. De 

eerste keer was precies 10 jaar daarvoor. De overige categoriekampioenen werden Rob Bodicker (-

2150), Sierk Kanis (-2050), Cees van den Berg (-1950), Peter van der Vlis (-1800), Tejo Hagen (-1650), 

Debby Nieberg (-1500) en Faan Langelaan (-1300). 

 

Na 2 pandemiejaren hebben we toch een volwaardige competitie kunnen organiseren. Ondanks dat 

de angst om te komen schaken bij een aantal leden nog overheerste, hadden we een redelijk goede 
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opkomst met gemiddeld 20 interne borden per avond. Op 5 oktober 2021 hadden we zelfs 32 

borden. Er deden in totaal 116 spelers mee aan de interne competitie. 

 

De zomercompetitie duurde dit seizoen vanwege de veranderde competitieopzet vrij lang, van 19 

april tot en met 12 juli (in totaal 11 speelavonden). In de huidige opzet waarbij alleen het aantal 

bordpunten telt, heeft iemand die veel speelt een grote kans om hoog te eindigen. De organisatie 

heeft tijdens de speelavonden signalen opgevangen om hier wijziging in aan te brengen en wil 

daarom voor volgend seizoen een andere opzet voorstellen. 

 

Afgetekend winnaar van de zomercompetitie 2022 werd Robert Kikkert. Hij speelde niet alleen elke 

avond mee, maar won ook zeer veel: 25 matchpunten uit 11 speelavonden. Een terechte winnaar. 

Tweede werd Evgeny Shklovskiy en derde Mathijs Boonstra. 
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Verslag externe competitie 2021-2022      Jan Timmerman 

 

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

competitie en we kunnen dit jaar 1 kampioenschap vieren met Caissa 4 in de 1e klasse van de SGA.  

Verder was het opvallend dat over de hele linie, zowel KNSB als SGA, er problemen waren om de 

teams compleet te laten spelen. Op een enkele uitzondering na is dit door volharding van de 

teamleiders gelukt. Het komende jaar zullen de teams daarom iets worden uitgebreid. 

 

KNSB-competitie  

Caissa 1 is gedegradeerd naar de 1e klasse. Na 3 jaar Meesterklasse, met enige hulp van de 

Coronacrisis (de afgelopen 2 jaar was degradatie niet mogelijk) was degradatie onvermijdelijk.  Niet 

zo gek gelet op de laagste gemiddelde rating in de Meesterklasse.  

Caissa 2 wist zich net te handhaven in de 2e klasse en zal in het komende seizoen in een andere 

samenstelling spelen, waarover de Plaatsingscommissie nadere informatie zal geven. 

Caissa 3 speelde lange tijd om het kampioenschap in de 4e klasse en werd uiteindelijk verdienstelijk 

2e in een sterke poule. Angelo Spiler en Albert Riemens trokken hierbij de kar met respectievelijk 6 en 

5,5 punt uit 7 wedstrijden. 

Caissa 4 werd in een spannende strijd uiteindelijk 2e in de 5e klasse met een belangrijke bijdrage van 

debutant Peter van der Vlis, die 5,5 uit 6 scoorde. 

Caissa 5 werd solide 3e in de 5e klasse, met een sterke rol voor invaller Aleks Varnica, met een score 

van 3 uit 3. 

 

KNSB-beker 

Het KNSB beker team bestond dit jaar uit Arno Bezemer , Cor Croese, Paul Hummel, Abe Willemsma 

en Annemarie Volkers en werd dit jaar in de 3e ronde uitgeschakeld door de uiteindelijke 

Bekerwinnaar Paul Keres. 

 

SGA-competitie 

Caissa 1 werd 2e in de Hoofdklasse, waarbij het jammer was dat de kampioenswedstrijd tegen VAS 

met slechts 5 spelers werd gespeeld. Paul Hummel, Jack Blanchard en Evgeny Shklovskiy hadden een 

belangrijke bijdrage met een score van 80% of meer. 

Tegen de verwachting in degradeerde het op papier sterke Caissa 2 uit de Hoofdklasse. 

Caissa 3 degradeerde eveneens onverwacht uit de 1e klasse (1a).  
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Caissa 4 werd na een zeer spannende strijd kampioen van de klasse 1b en promoveert naar de 

hoofdklasse. Kees Sterrenburg heeft daar een stukje over geschreven op Caissa.nl 

(http://www.caissa-amsterdam.nl/caissa-post/hoe-een-individuele-sport-ook-een-teamsport-is/). 

De einduitslag was: 

# Vereniging 
A
p 

M
p 

Bp 1 2 3 4 5 6 7 Rat TPR 

1 Caissa 4 6 10 
29
½ 

  
4
½ 

3 
4
½ 

5
½ 

7 5 
177
6 

192
0 

2 Fischer Z 1 6 9 28 
3
½ 

  5 
4
½ 

6 4 5 
189
0 

187
8 

3 ENPS 2 6 8 
25
½ 

5 3   4 4 5 
4
½ 

187
5 

184
4 

4 
Zukertort 
Amstelveen 1 

6 5 
24
½ 

3
½ 

3
½ 

4   
2
½ 

5 6 
191
8 

182
3 

5 Amsterdam West 3 6 5 
20
½ 

2
½ 

2 4 
5
½ 

  
1
½ 

5 
177
4 

179
6 

6 
Laurierboom-
Gambiet 1 

6 3 20 1 4 3 3 
6
½ 

  
2
½ 

185
2 

177
6 

7 EsPion 1 6 2 20 3 3 
3
½ 

2 3 
5
½ 

  
174
6 

179
4 

 

Opvallend is dat Caissa 4 als team met 1  van de laagste gemiddelde rating (1776) het hoogste TPR 

scoorde (1920). Topscoorders waren Frans Roes (5 uit 6) en 1e bord speler David Laan (4 uit 5). 

Caissa 5 werd verdienstelijk 3e in de 2e klasse.  

Caissa 6 en 7 speelden in dezelfde poule in de 3e klasse en eindigden respectievelijk 3e en 6e, waarbij 

hoge scores werden behaald door Debby Nieberg en Kelvin Wu (beiden 4,5 uit 5), Mark Kahman (4 

uit 5) en Christian Visser (5 uit 6) 

Caissa 8 tenslotte scoorde naar behoren en eindigde op de 6e plek in de 4e klasse. 

 

SGA-cup  

Dit jaar heeft Caissa de Bronzen Beker gewonnen van de SGA (rating <1600). Florian Willemssen was 

topscoorder en verder waren de resultaten als volgt. 

Caissa 1 1 2 3 4 Bp Ap % Brd Kl KNSB TPR RaTg 

Christian Visser - 1 0 1 2 3 67 1 1z 1536 1652 1530 

Florian Willemssen - 1 1 1 3 3 100 2 1w 1559 2290 1555 

Paul van Beukering - 1 1 0 2 3 67 3 1z 1561 1630 1508 

Bart Berghout - 1 0 0 1 3 33 4 1w   2027 1292 
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Het team van de Zilveren Beker haalde ook de finale maar moest het afleggen tegen VAS. En we 

kunnen nog 1 prijs winnen in het afgelopen seizoen; we zitten namelijk nog in de uitgestelde finale 

van de Gouden Beker (>1900) die in september gespeeld zal worden.  

SGA Rapid competitie  

Wegens de Corona maatregelen is er geen rapid competitie gespeeld in het afgelopen seizoen.  

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 65 Caissianen die het afgelopen 

seizoen in aanmerking kwamen voor de Petersma-trofee was Angelo Spiler, met een score van 6 uit 7 

(86%). De top 10 is verder als volgt: 

 Naam 

Totaal # 

partijen 

Totaal # 

punten Percentage 
     

1 Angelo Spiler 7 6 86% 

2 Debby Nieberg 6 5 83% 

3 Florian Willemssen 9 7 78% 

4 Kelvin Wu 12 9 75% 

5 Frans Roes 8 6 75% 

6 Peter van der Vlis 13 9,5 73% 

7 Albert Riemens 9 6,5 72% 

8 Peter Hoomans 7 5 71% 

9 Christian Visser 17 12 71% 

10 Rogier van Arkel 9 6 67% 

 

Scheidsrechters 

Afgelopen seizoen zijn er enkele scheidsrechter gestopt. Gelukkig hebben David Laan en Douwe 

Sternfeld zich aangemeld, waardoor er voor alle wedstrijden een arbiter beschikbaar was. Het 

scheidsrechtergilde bestaat verder uit: Alje Hovenga, Ridens Bolhuis, Peter van der Vlis, Peter van der 

Werf en Tony Lith. Dank voor jullie inzet! 

Om de ‘scheidsrechterdruk’ wat meer te spreiden is het gewenst dat er nog 2 arbiters zich 

aanmelden. 

Teamleiders 

Zoals eerder aangegeven is er het afgelopen seizoen veel gevraagd van de teamleiders om door de 

vele afmeldingen toch een compleet team op te kunnen stellen. Daarom een speciaal woord van 

dank aan Enrico Vroombout, Abe Willemsma, Martin Bottema, Peter van der Werf, Wim Suyderhoud, 

Jos van Ommeren, Alje Hovenga, Ridens Bolhuis/Boudewijn van Beckhoven, Coen Venema, Paul van 

Beukering, Florian Willemssen, Debby Nieberg en Tjerk Hoek.  
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Verslag jeugd 2021-2022       Debby Nieberg  

 

 

Seizoen 2021/2022 

Na alle coronaperikelen van seizoen 20/21 is het afgelopen schaakseizoen bij de jeugd (op de 

lockdown van december/januari na) gelukkig weer op de gebruikelijke wijze verlopen: de jeugd heeft 

wekelijks training gekregen en heeft een (iets ingekorte) interne competitie gespeeld; ook zijn alle 

wedstrijden in de externe jeugdcompetitie gespeeld en zijn er in juni weer stappenexamens 

afgenomen.  

Het aantal jeugdleden is gedurende het hele seizoen stabiel gebleven en lag rond de zestig leden. 

Hoewel er een lange wachtlijst is voor de jeugdafdeling konden we niet meer kinderen plaatsen, 

omdat daar niet voldoende begeleiders/trainers voor waren. 

De jeugdafdeling is het afgelopen jaar draaiende gehouden door Abe Willemsma (trainer/adviseur), 

Paul Hummel, Remco Hillebrandt, Frans Roes, Jan Albert Smit, Cees van den Berg, Alexander Sleeckx, 

Jildo Kalma, Tjerk Hoek, Jos van Ommeren en Jan van der Pouw (trainers), Jack Blanchard (analist), 

Johan van der Maas (jeugdwedstrijdleider intern), Lodewijk van Pol (jeugdwedstrijdleider extern) en 

Gertjan van der Hoeven (adviseur). Hartelijk dank aan alle genoemden voor hun inzet en 

betrokkenheid! 

 

Intern 

De jeugd krijgt elke clubavond training en speelt een interne competitiepartij. Voor de training zijn de 

kinderen verdeeld over zes verschillende trainingsgroepen (van complete beginners tot en met 

subtoptraining) waar ze les krijgen op basis van de Stappenmethode. Daarnaast kunnen jeugdspelers 

die hun partijen noteren op de clubavond hun partijen laten analyseren. 

Bij de interne jeugdcompetitie wordt er gespeeld in twee groepen: de pupillen (jeugd t/m Stap 2) en 

de aspiranten (Stap 2+ en hoger). 

Bij de pupillen is Axel Afman dit jaar kampioen geworden en de winnaar bij de aspiranten, en dus 

clubkampioen 2021/2022, is Matthieu Guillaumond die op overtuigende wijze zowel de herfst- als de 

lenteturnus op zijn naam schreef. 

Het jaarlijkse Sinterklaas-weggeefschaaktoernooi kwam door de decemberlockdown helaas te 

vervallen, maar het Paas-doorgeefschaaktoernooi is wel gespeeld en ook is er in juni, op de Caissa-

jubileumavond, nog een speciaal hands & brains-toernooi gedaan. 

Bij het stappenexamen dat in juni is afgenomen, zijn alle veertien Caissa-jeugdleden met mooie 

cijfers geslaagd voor het examen van hun niveau. 

 

Extern 

Caissa had dit jaar drie teams die meespeelden in de externe SGA-jeugdcompetitie. Caissa C3 is 

daarbij vrijwel moeiteloos kampioen geworden in de tweede klasse. Caissa C2 heeft in de eerste 

klasse een mooie derde plaats behaald, terwijl Caissa C1 het zwaar heeft gehad in de hoofdklasse en 

niet verder kwam dan een achtste plaats. 

 

Het D-team van Caissa heeft meegedaan aan de voorronde van de jeugdclubkampioenschappen, 

maar eindigde op een zevende plek en wist zich daarmee helaas niet te plaatsen voor de landelijke 

finale. 

 

 

Komend seizoen 2022/2023 

Voor het komende seizoen staat de jeugdafdeling voor de uitdaging om continuïteit te houden in de 

wekelijkse trainingen, terwijl er eigenlijk een te krappe bezetting is als het gaat om 

trainers/begeleiders. Het zou heel fijn zijn als zich nog een aantal vrijwilligers meldt om mee te 

helpen bij de jeugdclubavond. 
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Zolang deze situatie voortduurt, wordt het aantal jeugdleden beperkt gehouden. Dat is jammer, want 

er staan flink wat kinderen op de wachtlijst die nu niet kunnen worden toegelaten.  

Het aantal potentiële jeugdleden op die wachtlijst is intussen opgelopen naar 75, wat enorm veel is. 

Het merendeel van die kinderen is (semi)beginner, dus bij die groep is de wachttijd intussen te veel 

opgelopen. Daarom worden nieuwe aanmeldingen van dat niveau op dit moment niet meer op de 

wachtlijst gezet en krijgen zij het advies om elders te gaan kijken. 
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Verslag kascontrolecommissie     Peter van der Vlis & Lodwijk van Pol 

 

De kascommissie heeft kennis genomen van de financiële verslagen over het boekjaar 2021-2022, 

c.q. de resultatenrekening en balans. Beide stukken waren voorzien van een uitgebreide toelichting.  

Tevens is een overzicht van alle banktransacties beschikbaar gesteld, dat gedetailleerd inzicht 

verschaft in de onderliggende kasstromen van de vereniging. Bovendien is door de penningmeester 

ter informatie de concept begroting 2022-2023 doorgestuurd.  

Op basis van jaarstukken heeft de kascommissie met de penningmeester overleg gevoerd om waar 

gewenst extra toelichting te vragen.  Alle besproken punten konden adequaat worden toegelicht.  

De kascommissie bedankt de penningmeester voor de vele uren werk, alsmede de 

verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid in het beheer van de financiële administratie en 

verslaglegging van de vereniging.  

 

22 Augustus 2022 

 

Peter van der Vlis, Lodewijk van Pol 
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Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven   

 

Algemeen 

Het boekjaar van het afgelopen seizoen laat een tekort zien van €7.076. Dit is €324,- minder dan het 

begrote tekort van €7.400. 

Op de laatste ALV werd besloten om de in het seizoen 2020-2021 geregistreerde leden een korting 

aan te bieden op de contributie in 2021-2022. Dit bedrag is gelijk is aan de besparing op de 

huurkosten als gevolg van de Coronasituatie in 2020-2021 (€6200 voor Lydia en + €1200 voor de 

Meevaart). 

Daarnaast zijn er een aantal mee- en tegenvallers t.o.v. van de begroting, die grotendeels tegen 

elkaar wegvallen, leidend tot het €324,- lagere tekort dan begroot. Zie hiervoor de toelichting per 

post. 

Een verliespost (in feite een investering) die er daarbij duidelijk uitspringt is de post materiaal, die 

€724,- hoger dan begroot is door de aanschaf van 20 moderne klokken. 

 

Per post 

Aan de inkomstenkant 

 

Contributies senioren: 

Per 01-07-2022 had de vereniging 136 seniorleden, terwijl per 01-07-2021 dit aantal 126 bedroeg. Er 

waren signalen van enige post-corona groei na de daling van 151 naar 126.  Voor de begroting van 

2021-2022 werd daarom wordt uitgegaan van 135 senioren. Binnen de contributie inkomsten zit een 

bedrag van €140,- aan geinde achterstallige contributies.  

Contributies jeugd: 

Per 01-07-2022 had de vereniging 61 jeugdleden, terwijl per 01-07-2021 dit aantal 65 bedroeg. In de 

begroting werd uitgegaan van 80 jeugdleden. Hierdoor is het bedrag lager dan begroot. 

Schenkingen meerkosten Lydia: 

Binnen deze post van het jaarlijkse schenkingsbedrag van €3750 is het bedrag van €220,- aan 

donaties door de leden van de contributiekorting ondergebracht. In verband met de stijgende 

huurkosten is het voor meerkosten-huur-Lydia geoormerkte schenkingsbedrag niet toegevoegd aan 

de reserve meerkosten huur Lydia maar meegenomen in de verlies- en winstrekening. 

Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien/subsidie: 

Deze hebben niet plaatsgevonden. Daarom zijn er ook geen kosten gemaakt. Zie uitgavenposten 

zaalhuur jeugd extern en diverse jeugdtoernooien.  
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Aan de kostenkant 

Afdrachten: 

Het bedrag is €496 hoger dan begroot, omdat de KNSB  per 01-01-2022, dus in 2 van de 4 kwartalen, 

verplicht btw moest heffen. 

 

Kosten KNSB-wedstrijden: 

Dit bedrag is €455,- lager uitgevallen omdat de KNSB de regeling heeft afgeschaft, die bestond ter 

nivellering van de reiskosten tussen de clubs met minder en meer reiskosten. 

 

Reiskosten externe wedstrijden: 

Dit bedrag is €489- hoger dan begroot omdat met name Caissa-1 grote reisafstanden had en er geen 

nivellerende regeling via de KNSB meer bestaat. 

 

Zaalhuur intern: 

Het bedrag voor de huur Lydia zou ongeveer €1.800,- hoger geweest zijn, als er niet 6 speelavonden 

uitgevallen waren door Corona. 

 

Zaalhuur extern senioren: 

De kosten waren €263 hoger dan begroot omdat i.v.m. de afstandsregels van Corona een aantal 

keren meer ruimte gehuurd is. 

 

Contributie-inning Club Collect: 

Deze kosten zijn €226,- hoger dan begroot door onder andere het per 01-01-2022 invoeren van een 

verplicht abonnementssysteem met een vast maandbedrag. Het is niet meer van belang hoeveel 

facturen je per lid je verzendt, maar het nieuwe tarief valt voor Caissa ongunstig uit. Zie verder de 

toelichting op deze post bij de begroting.   

 

Caissa Nieuws: 

De kosten van €1.200,- voor het speciale lustrumnummer zijn betaald uit de lustrumgelden. Zie 

balanspost voorziening lustrum.  

 

Materiaal: 

Dit bedrag is €724,- hoger dan begroot door de aanschaf van 20 moderne klokken  

 

Bestuurskosten: 

Dit bedrag is €205,- hoger dan begroot door toegenomen vergaderkosten en de afscheidscadeaus 

voor twee vertrekkende bestuursleden. 

 

Zaalhuur Jeugd extern (diverse jeugdtoernooien): 

Deze hebben niet plaatsgevonden. Vanzelfsprekend zijn er op dit terrein ook geen kosten gemaakt. 

Zie inkomstenpost inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien.  
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Diverse Jeugdtoernooien: 

Deze hebben niet plaatsgevonden. Daarom zijn er ook geen kosten gemaakt. Zie inkomstenpost 

inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien.  

 

Lesmateriaal examens jeugd: 

Dit bedrag is €265,- lager dan begroot doordat er in verband met Corona minder examens waren en 

minder lesmateriaal nodig was. 

 

Schaaklessen: 

Dit bedrag is €500,- lager dan begroot omdat we in het kader van Corona-onzekerheid ruimte voor 

alternatieve mogelijkheden wilden creëren. 

 

Beschermingsmiddelen Corona: 

Betreft de aanschaf van drie CO2 meters. 

  



19 
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Toelichting op de balans 

 

Algemeen 

Eigen vermogen  

Dit is tot € 23.164,- afgenomen met het verlies van het boekjaar 2021-2022 van € 7.076,-  

Gezien het begrote tekort van €2.100,- voor 2022-2023 en het dreigende hogere begrotingstekort 

vanaf 2023-2024 (als het jaarlijkse schenkingsbedrag van € 3.750,- weggevallen is) acht het bestuur 

het huidige hoge eigen vermogen passend en verantwoord. 

Per Post 

Lening Lydia 

Ter ondersteuning van de nieuwe Stichting Buurthuis Lydia is een lening verstrekt van € 3.000,- met 

een maximale looptijd van 3 jaar. Hiertoe had de ALV van september 2021 het bestuur de 

mogelijkheid gegeven. 

Voorziening Lustrum 

Bedrag per 01-07-2021.             € 2.100,- 

Afname door: 

lustrumnummer Caissa          € 1.200,- 

verzenden lustrumnummer     €       15,- 

muziek                                          €     160,- 

geschenken senioren                  €     130,- 

geschenken jeugd                         €       47,- 

drankjes                                   €    300,- 

hapjes                                           €    100,- 

Totaal                                              € 1.952,- 

 

Toename door: 

Jaarlijkse reservering.                  €    350,- 

 

Bedrag per 01-07-22.                 €   498,- 
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 Nog te betalen: 

Het nog te betalen bedrag per 1-7-2021 bedroeg € 2.660,- Deze nog te betalen kosten van de vorige 

balans zijn inderdaad betaald. 

Toename door: 

Bekers senioren                             €    135,- 

Prijzen competitie jeugd                       €    150,- 

Kosten examens                                       €      52,- 

Reinderman 2 schaaktrainingen          €    200,-    

Reinderman reiskosten Caissa-1            €      28,- 

Huur Lydia juni 2022                            € 1.039,- 

Verzendkosten Caissa Nieuws.           €       15,-    

Totaal                                                       € 1.619,-  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Bedrag per 01-07-2022                        € 1.619,-     

 

Reserve Eijgenbroodtoernooi: 

Het bedrag is overgeheveld naar de vrij besteedbare reserve. 

Vrij besteedbare reserve: 

Deze is afgenomen met € 4.921,- tot € 21.266,- 

Afname: het negatieve resultaat van het boekjaar 2021-2022: € 7.076,-                                                                                                    

Toename: de reserve Eijgenbrood                                                   € 2.155,-  
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Begroting seizoen 2022-2023      Pold Gomperts 

 

Begroting 2022-2023 Begroting Werkelijk Verschil 

2022-2023 2021-2022

Inkomsten

Contributie  Caissa senioren € 10.098 € 7.112 € 2.986

Schenkingen Lydia € 3.750 € 3.970 -€ 220

Contributie Caissa  jeugd € 4.873 € 3.271 € 1.602

Subsidie jeugd € 0 € 0 € 0

Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien € 0 € 0 € 0

Inkomsten totaal € 18.721 € 14.353 € 4.368

Contributie KNSB Senioren  + Jeugd € 7.936 € 7.260 € 676

Inkomsten totaal incl. contrib. KNSB € 26.657 € 21.614 € 5.043

Kosten

Afdracht  SGA sen. en jeugd                              € 1.334 € 1.315 € 19

 SGA-rapid                                                          € 60 € 0 € 60

Kosten KNSB wedstrijden € 350 € 345 € 5

Zaalhuur intern  € 11.524 € 11.720 -€ 196

Zaalhuur extern senioren € 1.200 € 1.463 -€ 263

Consumpties externe wedstrijden € 200 € 173 € 28

Reiskosten externe wedstrijden € 600 € 639 -€ 39

Contributie-inning Club Collect € 245 € 446 -€ 201

Caissa Nieuws € 0 € 0 € 0

Materiaal € 350 € 1.074 -€ 724

Lustrum € 350 € 350 € 0

Prijzen senioren € 200 € 159 € 41

Bestuurskosten € 600 € 805 -€ 205

Trainingcursus € 100 € 0 € 100

Bankkosten en rente bank € 150 € 143 € 7

Website/ IT € 1.100 € 417 € 683

Beschermingsmiddelen corona € 0 € 194 -€ 194

Zaalhuur Jeugd extern ( div. jeugdtoernooien) € 0 € 0 € 0

Competities Jeugd € 700 € 738 -€ 38

Diverse Jeugdtournooien € 0 € 0 € 0

Vergoeding  en declaraties vrijwiligers € 200 € 114 € 86

Lesmateriaal / examens jeugd € 350 € 335 € 15

Schaaklessen € 500 € 1.000 -€ 500

Kosten totaal € 20.113 € 21.429 -€ 1.316

Contributie KNSB Senioren en Jeugd    € 7.936 € 7.260 € 676

Kosten totaal incl. contrib. KNSB € 28.049 € 28.689 -€ 640

Saldo -€ 1.392 -€ 7.076 € 5.684
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Algemeen 

 

1: BTW 

Per 1 januari 2022 zijn de denksportverenigingen in Nederland btw-plichtig geworden. Over de 

omzet wordt 21 % btw geheven. Onder de omzet vallen alle inkomsten, behalve die uit belangeloze 

giften.   

Deze btw-plicht vervalt voor verenigingen die een omzet hebben van minder dan €20.000,-, omdat je 

dan gebruik kan maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Verreweg de meeste 

schaakverenigingen hebben een omzet onder de €20.000,-, maar voor Caissa en een aantal andere 

grote clubs geldt dat niet. 

Na benadering van die grote clubs en na overleg van ons met de KNSB is de belastingdienst in 

overleg met de KNSB akkoord gegaan met onze gedachte om het contributiedeel dat bestemd is 

voor de KNSB niet onder de omzet te laten vallen. Dit omdat de leden van de clubs statutair lid zijn 

van de KNSB. Op deze wijze is onze omzet lager dan €20.000- , maken we gebruik van de KOR en 

zijn we dus niet btw-plichtig. 

De kans bestaat dat e.e.a. ook voor het afdracht-deel aan de onderbonden (SGA) gaat gelden, maar 

dat ligt statutair niet zo duidelijk. De KNSB is hierover nog in overleg met de belastingdienst. 

De keerzijde van de KOR is wel dat er een omzet-plafond van € 20.000,- bestaat. Alle inkomsten 

tellen mee voor de omzet, zoals bar-inkomsten, maar ook inkomsten als inschrijfgelden voor 

jeugdtoernooien, ook als daar onmiddellijk even grote kosten tegenover staan. Alleen belangeloze 

giften worden niet als omzet aangemerkt. De fiscus controleert de omzet steekproefsgewijs en in 

principe op basis van de verzonden facturen per kalenderjaar. 

Omdat de grote bulk van de contributiefacturen van 2022 pas in oktober zullen worden verzonden 

(en betaald zullen worden in de maanden daarna) is er om praktische redenen voor gekozen om de 

nieuwe balanspost KNSB-contributie inkomsten en -afdrachten in te voeren per 01-07-2022, de start 

van het nieuwe boekjaar, en niet per 01-01-2022, de invoeringsdatum van de btw. 

Omdat de KNSB-contributie senioren (€ 6.209,-) en jeugd (€ 1.727,-) niet bij de omzet hoeft te 

worden gerekend, bedraagt de begrote omzet € 14.971 (de inkomsten verminderd met het 

schenkingsbedrag). Anders was er sprake geweest van een omzet van € 22.907,- (de inkomsten, 

inclusief de KNSB-contributie, verminderd met het schenkingsbedrag) en waren we btw-plichtig 

geweest.  

2: Tekort op de begroting 

Het tekort op de begroting bedraagt € 1.392,-. Gezien onze grote reserve, onder andere opgebouwd 

voor de meerkosten huur Lydia, is dit tekort voor het bestuur acceptabel.  

 

  



24 

 

3:Toekomst 

Na 2022-2023 doemt er een nog groter begrotingsprobleem op, omdat er dan niet langer sprake is 

van het jaarlijkse schenkingsbedrag van € 3.750,-.  Bij gelijkblijvende contributie- inkomsten, 

gelijkblijvende huurkosten Lydia en gelijkblijvende overige kosten (behalve een vermindering van 

€700,- voor de website) dreigt er dan een jaarlijks tekort van ongeveer € 4.500,- 

Dit structurele tekort vanaf het boekjaar 2023-2024 achten we veel te groot. In dit kader kunnen 

onder meer de volgende zaken besproken worden ter voorbereiding van beleidsvorming van het 

bestuur. 

 A: Verhoging van de inkomsten  

  -Genereren van meer leden.               en /of 

  -Alsnog tot een contributieverhoging besluiten. 

  NB Er is een groeimarge van ongeveer € 5.000,- (tot het omzetplafond van € 20.000,-) 

  -Club van 50 nieuw leven inblazen. Belangeloze schenkingen tellen niet mee voor de omzet.    

B: Verlaging van de kosten 

-Lagere huurkosten door verdere aanpassing van de huur Lydia of het verhuizen naar een 

goedkopere speelruimte.  

 -Bezuinigingen op andere uitgavenposten. Lijkt beperkt mogelijk.  

 NB In 2022-2023 bedragen de huurkosten 64% van onze inkomsten (zonder KNSB-contributie).  

Vanaf 20233-2024 (na het wegvallen van het schenkingsbedrag van €3750,-) zou dit bij ongewijzigd 

beleid 81% zijn. 

C: Reserves aanspreken 

-Wat is uit de reserve een aanvaardbare jaarlijkse bijdrage ter dekking van het tekort. 

D. Elke andere suggestie uit de vergadering 

Wij stellen ons voor om de discussie over op deze op de toekomst gerichte opties mee te nemen in 

de discussie over de huur Lydia, die later in de vergadering gepland staat. 

 

Per post 

Aan de inkomstenkant  

Contributie senioren en jeugd: 

Voor de helderheid zijn in de jaarrekening 2021-2022 de bedragen bestemd voor de afdracht aan de 

KNSB  afgesplitst en samengevoegd tot de (balans)post KNSB-contributie, die dus buiten de verlies- 

en winstrekening valt. Via deze post loopt dan ook de afdracht aan de KNSB.  
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De KNSB heeft de contributie voor de leden verhoogd met een kleine 12% (€7 voor senioren en €3,50 

voor jeugdleden) in verband met hun verplichting om 21% btw af te dragen.  Gezien onze ruime 

reserves stelt het bestuur voor om deze verhoging op dit moment niet te verrekenen in een  

contributieverhoging. De contributie blijft dan gelijk aan de contributie van voordat er  sprake was 

van de ‘Corona-korting’:       

hoofdleden                      € 140,-   Caissa  € 88,26   KNSB (+MEC.-bijdr.)  € 51,74 

nevenleden                     € 100,-    Caissa € 100,-    KNSB (+ MEC-bijdr.)   € 0,-   

leden van verdienste €   70,-    Caissa  € 18,26  KNSB (+ MEC-bijdr.)   € 51,74                     

studentenleden           € 100,-    Caissa  € 48,26  KNSB (+ MEC-bijdr.).  € 51,74 

jeugdleden           € 100,-    Caissa € 73,83   KNSB (+MEC-bijdr.).   € 26,17  

jeugd-gezinsleden €   50,-    Caissa. € 23,83  KNSB (+MEC-bijdr.).   € 26,17 

De verplichte bijdrage aan het Max Euwe Centrum (MEC) is 60 eurocent, zowel voor KNSB 

seniorleden als voor KNSB jeugdleden. 

Op de contributiefactuur zullen de beide contributiebedragen apart vermeld staan, zoals de fiscus 

dat eist in verband met transparantie op dit punt.  

Contributie Senioren: 

In de begroting is uitgegaan van het huidige aantal leden, omdat er op dit moment geen 

aanwijzingen zijn dat er meer nieuwe leden zich zullen aanmelden dan dat er leden zullen opzeggen. 

Hopelijk is dit nog een na-effect van Corona, maar Corona hoeft ook nog niet voorbij te zijn. 

De toename van het begrote bedrag is het resultaat van het wegvallen van de korting van vorig 

seizoen, verminderd met de stijging van de KNSB-contributie.  

  

Contributie Jeugd 

Bij de jeugdleden wordt uitgegaan van een groei met 5 leden. De wachtlijst is veel langer, zodat deze 

groei hopelijk groter kan worden. Zie verder verslag jeugdleider. 

De toename van het begrote bedrag is het resultaat van het wegvallen van de korting van vorig 

seizoen, verminderd met de stijging van de KNSB-contributie, en van de begrote toename met 5 

jeugdleden. 

Inschrijfgelden diverse jeugdtoernooien/subsidie: 

Als Caissa in de toekomst betrokken wil blijven bij het organiseren van deze toernooien is het 

verband met het omzetplafond van € 20.000 noodzakelijk om hiervoor structureel samenwerking te 

zoeken met andere partijen (zonder btw-problematiek), zodat Caissa daarbij geen financiële 

betrokkenheid heeft.  

 

Contributie KNSB  senioren + jeugd (incl. MEC-bijdrage) 

Deze post valt buiten de verlies en winstrekening en zal in 2022-2023 als balanspost verwerkt 

worden.  Hij valt ruim € 750,- hoger uit dan de in 2021-2022 (omgerekend), samenhangend met de 

BTW-verplichting van de KNSB. 
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Aan de uitgavenkant 

Zaalhuur intern: 

Het begrote huurbedrag is € 196,- lager dan in het boekjaar 2021-2022, maar de vergelijking is niet 

erg zinvol omdat in het speciale seizoen 2021-2022: 

1. Zes speeldagen uitvielen i.v.m. de lock-down 

2. Het tuinhuis regelmatig extra gehuurd is i.v.m. de afstandsregels-corona zowel voor de 

senioren als voor de jeugd 

3. In het huurbedrag voor Q3/Q4 de correctie al verwerkt is vooruitlopend op 2022-2023 

(berekening huur op basis van 1 uur minder; zie onder)   

4. De Marimba voor de jeugd structureel gehuurd werd 

 

Zinvoller is het om aan te geven op welke uitgangspunten de begrote huurkosten nu gebaseerd zijn: 

1. Stichting Buurthuis Lydia biedt Caissa een verhoging van de korting op de huur aan van 15% 

naar 20%.  

2. De huur voor de senioren van de boven- en benedenzaal gezamenlijk wordt berekend op 

basis van 1 uur minder dan voorheen  

3.    Er vindt op het huurbedrag een indexering plaats van 6% 

4.    Caissa is scherper met de te huren ruimtes: 

             -  huurt voor de senioren in principe alleen de bovenzaal en de benedenzaal  

             - huurt voor de jeugd in principe alleen de bovenzaal, benedenzaal en  het tuinhuis.  

 

In een apart agendapunt wordt verder ingegaan op de huurontwikkeling en het overleg met de 

Stichting Buurthuis Lydia hierover. 

Contributie- inning ClubCollect: 

In verband met de verhoging van de prijs (zie toelichting van deze post bij de Staat van inkomsten en 

uitgaven) is overleg gevoerd met ClubCollect. Op het jaarbedrag, dat bij ons gebruik € 500,- zou zijn, 

is een korting van €100,- aangeboden. Daarnaast een eenmalige tegemoetkoming van € 155,- (5 

maanden abonnementskosten). Het bestuur is met dit aanbod akkoord gegaan 

Het begrote bedrag voor 2022-2023 is daardoor €200,- lager dan in 2021-2022.  In 2023-2024 zal het 

begrote bedrag ongeveer € 400,- zijn. 

Materiaal: 

Begrote bedrag ruim € 700,- lager, omdat geen bijzondere uitgaven zijn gepland, zoals dit seizoen de 

klokken. 

Website/IT: 

Het begrote bedrag voor 2022-2023 is ongeveer € 700,- hoger dan in seizoen 2021-2022 in verband 

met de noodzakelijke en uitgebreide verbetering van de website. De jaarlijkse hostingskosten zullen 

in dit kader lager worden. 
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Schaaklessen: 

Het begrote bedrag is €500,- lager dan in het afgelopen seizoen.  Van de deelnemers zal het komend 

seizoen voor de schaaklessen structureel een eigen bijdrage gevraagd worden 

Contributie KNSB  senioren + jeugd (incl. MEC-bijdrage): 

Deze post valt buiten de verlies en winstrekening en zal in 2022-2023 als balanspost verwerkt 

worden.  De stijging van deze post t.o.v. 2022-2022 (omgerekend) hangt samen met de BTW-

verplichting van de KNSB. 
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Bijlage bij Huize Lydia / de stand van zaken     Albert Riemens 
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Voorstel wijzigen speeltempo intern      Arno Bezemer 

 

Toelichting: 

Bij VAS is het interne speeltempo ingekort en de leden zijn daar over het algemeen zeer tevreden 

over. Daarom wil het bestuur ook aan onze leden voorleggen om het tempo met een kwartier per 

persoon in te korten. 

 

Voorstel: Het speeltempo voor de interne competitie zal worden gewijzigd in: 1 uur en 15 minuten 

voor de hele partij, met een increment van 15 seconden vanaf zet 1. 

Het voordeel is dat de partij een half uur eerder is afgelopen, waardoor er meer ruimte is voor een 

analyse en/of drankje na de partij. Ook voor diegenen die gewend zijn bijtijds naar bed te gaan kan 

het prettig zijn dat de partij een half uur eerder is afgelopen.  

Het nadeel van dit tempo is dat dat er iets minder verdieping plaatsvindt, de spelers kunnen een paar 

zetten eerder in tijdnood komen en het tempo wijkt af van het SGA-tempo. 

Overigens is bij VAS ook het increment iets ingekort: 10 seconden per zet. Maar dat leek ons weinig 

toe te voegen. 
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Voorstel andere opzet zomercompetitie     Aleks Varnica 

 

De interne competitieleiding stelt hierbij voor om vanaf volgend seizoen de Zomercompetitie te gaan 

indelen op ratio in plaats van willekeurig op sterkte, waarbij de ratio gelijk is aan het aantal 

bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde partijen. 

 

De tussenstand zal wekelijks worden opgemaakt, in aflopende volgorde van ratio. De kampioen is 

degene die na de laatste speelavond de hoogste ratio heeft. Bij gelijke ratio wint degene die de 

meeste bordpunten heeft behaald.  

 

Om mee te doen voor het kampioenschap moet een minimum aantal partijen gespeeld worden. Dit 

aantal wordt door de interne wedstrijdleiding bepaald zodra het aantal speelavonden van de 

Zomercompetitie bekend is. Het uitgangspunt voor deze beslissing is dat circa 50% van de 

speelavonden deelgenomen moet worden. 

 


