
Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 6 September 2018 
 

- De heren G. Driessen en H. Hoving zijn herkozen in het bestuur. F. v.d. Fluit is 

toegetreden in het bestuur en benoemd tot penningmeester. Verder: D. Houtman 

begint aan zijn laatste jaar als externe-competitieleider 

- Benoeming kascontrole commissie: P. v.d. Merwe en F. Bergen 

- Benoeming teamleiders externe teams: 

o 1e team: G. Driessen 

o 2e team: F. Bergen 

o 3e team: B. Kaizer 

- De afschrijving op de begroting van de digitale schaakklokken blijft onveranderd. 

- De prijzen van consumpties voor komend jaar: 

o Koffie, thee, snoep: €1,00 

o Frisdranken in glas/fles: €1,25 

o Bier, wijn: €1,50 

- De kosten contributies voor komend jaar (leden krijgen een aparte email van de 

penningmeester hierover): 

o Volwassenen: €90,00 

o Nevenlid: €60,00 

o Jeugdlid: €50,00 (1e kind; 2e kind uit één gezin €25,00) 

- Er komt een gewijzigde begroting. 

- De opzet van de interne competitie is ongewijzigd. 

- F. Bergen en H. Hoving zullen, indien nodig, als scheidsrechter fungeren bij 

thuiswedstrijden van de externe teams, indien D. Houtman afwezig is. 

- De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden binnen 2 weken 

gepubliceerd. 

- De jeugd zal dit jaar klaargestoomd worden voor de examens van het 

stappendiploma 

- Eenieder wordt gevraagd mee te denken/met ideeën te komen hoe het Oosten-

Toren 50 jaar te gaan vieren. 

- Komend jaar gaan we weer werken met een barlijst (barman Jan is helaas niet langer 

beschikbaar). Van de barman-van-dienst die avond wordt verwacht dat hij van 19:30-

23:45 aanwezig is. Indien verhinderd, dient hij zelf voor een vervanger te zorgen 

(ruilen). De barplicht kan, op verzoek, afgekocht worden voor €25,00 per seizoen. 

- Deze besluitenlijst (en alle andere bestuur mededelingen, zoals de notulen van de 

jaarvergadering) is na te lezen op de Oosten-Toren website. 

- G. de With informeert bij I. Bonoo naar mogelijkheden om de website te verbeteren. 


