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NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

A.S.V. OOSTEN-TOREN GEHOUDEN OP 6 SEPTEMBER 2018 

 

1. OPENING EN AGENDA VASTSTELLING: 
Aanwezig zijn: 

9 leden (F. Bergen, S. de Vos, P v.d. Merwe,  J. Tromp, B. Manuri, R. Eusman, H. Koonings, 
P. v. Sonderen, F. v.d. Fluit) 

5 bestuursleden (G. Driessen, G. de With, H. Hoving, D. Houtman, M. Duijm). 

De voorzitter opent om 20.18 de vergadering. 

 

2. MEDEDELINGEN EN INGEZONDEN STUKKEN: 
Afmelding:    

W. Moene, H. v. Doggenaar, B. Kaizer en de jarige G. Buskermolen hebben zich afgemeld.  

Ingezonden stukken:  

Een email van F. Bergen met opmerkingen over de financiën en een amendement op de 
begroting voor 2018-2019 (deze is voorafgaand aan de vergadering rondgestuurd naar 
de leden) 

 

3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 7-9-2017: 
Opmerkingen en/of vragen 

Pag. 1: 

F. Bergen: Er staat nergens vermeld dat, naar aanleiding van de bevindingen van de 
kascontrole commissie van vorig jaar, de inning van de jeugdcontributie drastisch 
gewijzigd en aangepast zal worden. 

M. Duijm: Dat zie je bij punt 4, onder ‘samengevat’, bij de derde opsomming betreffende 
jeugdcontributie. 

F. Bergen: oh… verkort… maar is dit uitgevoerd? 

G. Driessen: We hebben daar wel een start mee gemaakt, maar uiteindelijk is het niet zo 
opgepakt als afgesproken. Wel zijn de contributies geïnd. 

Pag. 2: - 

Pag. 3: - 

Pag. 4:  

G. Driessen: Hier staat W. Moene niet vermeld als hulp bij de jeugd. Hij was daar wel 
degelijk bij betrokken. 

F. Bergen: Bij punt 12 staat nergens vermeld dat er een brief naar het bestuur van de 
Schakel gestuurd zal worden betreffende onze zorgen over de huisvesting. 

G. Driessen: Dit is niet zo toegezegd. Het bestuur van de Schakel was toen net 
geïnstalleerd en bezig de puinhopen van het vorige bestuur op te ruimen. Ik heb 
toegezegd met hun te gaan praten. 

F. Bergen: Het zou dan handig zijn als de notulen van de vergadering eerder beschikbaar 
zijn, b.v. 2 weken na de jaarvergadering. 

Pag. 5: - 

De notulen worden om 20.36 uur gearresteerd (hamerklap) en de secretaris wordt 
bedankt 
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4. FINANCIEN EN BEVINDINGEN KASCONTROLE COMMISSIE: 
De penningmeester geeft een uiteenzetting van de financiële situatie van Oosten-Toren. 

Toelichting balans/financieel overzicht: 

G. de With: Op de balans zijn nog veel uit staande contributies. Mijn excuses hiervoor. Ik 
heb dit te laat opgepakt. Het loopt nu weer, maar dus nog wel achter. Het resultaat van 
afgelopen boekjaar: We hebben wat ingeteerd op het eigen vermogen (€600 begroot; 
€670 werkelijk), maar zijn nog steeds gezond. Afwijkingen t.o.v. de begroting:  

- kantine valt tegen 

- zaalhuur is nu wel goed; vorig jaar 1 maand te veel begroot 

- winst op OT-open (wordt nu niet langer meer begroot; is kostendekkend) 

- algemene kosten waren te krap begroot; meer uitgegeven aan traktaties en 
dergelijke.  

Dan bij de opmerkingen van F. Bergen in zijn ingezonden stuk: Het klopt dat 
aanbevelingen van de kascontrolecommissie niet zijn nageleefd. Zoals eerder 
gememoreerd: dat is geheel mijn schuld. Ik verwacht geen problemen met de inning van 
de achterstallige contributies. Meer dan de helft daarvan is al binnen. Voor wat betreft 
het afschrijven in één keer van de schaakklokken. In de vergadering is afgesproken dit 
over 5 jaar te doen. Het is bovendien misschien handig bij subsidie aanvragen bij de 
gemeente een post ‘schaakmateriaal’ te hebben.  

F. Bergen: Ik denk niet dat er subsidie van de gemeente komt. De post eigen vermogen 
wordt daarentegen wel kleiner.  

G. Driessen: laten we het in stemming brengen. 

Vóór het plan van F. Bergen: 4 stemmen; tegen het plan: 5 stemmen. 

Hierna leest G. Driessen het verslag van de kascontrolecommissie voor. 

F. v.d. Fluit: In het verslag is gevraagd om een nieuwe resultaatrekening. Waarom is dat 
niet gedaan? 

G. de With: ik heb dit bewust niet gedaan, om niet te veel verschillende versies te 
hebben. Ik wil eerst de opmerkingen van de vergadering hierin verwerken. 

F. Bergen: wat is er zo complex aan het hebben van 2 bankrekeningen? 

F. v.d. Fluit: waarom hebben we eigenlijk 2 rekeningen? 

G. de With: Dit alles is op verzoek van de vergadering. Destijds was het rentepercentage 
elders hoger. Etc. etc. 

P. v.d. Merwe: opzeggen! 

F. Bergen: een rente van 0,15% is peanuts 

P. v.d. Merwe: gelieve het simpel te houden voor een vereniging van 40 leden 

F. Bergen: bij banktegoeden staat €2405; op de balans €2305. Hoe kan dit? 

P. v.d. Merwe: De €2405 is inclusief de €100 van de jeugdcontributies 

F. Bergen: Indien een rekening van de SGA ontbreekt, kan dit heel gemakkelijk opgelost 
worden door een mailtje naar de secretaris van de SGA… zo opgelost 

G. de With: ook hier ik kwam ik daar te laat achter. 

G. Driessen: Verder nog vragen over de balans/jaaroverzicht?  

De begroting 2018-2019 

G. de With: Er is een gat in de gepresenteerde begroting van €545, ondanks de door het 
bestuur voorgestelde contributieverhoging en verhoging van de drankprijzen. Dit komt 
doordat de kantine inkomsten heel voorzichtig zijn begroot. Dit vanwege de 
veranderingen/afspraken met de Schakel. Bovendien weten we ook nog niet hoe hoog 
de (waarschijnlijk) eindejaar bonus van de Schakel zal uitvallen. Hierdoor zal het eigen 



3 

 

vermogen verder teruglopen. In het voorstel van F. Bergen wordt dit (mede) opgevangen 
door de contributie nog meer te verhogen.  

F. Bergen: ik constateer dat de kantine inkomsten met €750 teruglopen; dit gaat naar de 
Schakel…? 

Na een uiteenzetting van de prijzen van consumpties en de afdrachten hiervan aan de 
Schakel worden, na een lange discussie, de volgende prijzen voor het nieuwe jaar in 
stemming gebracht:  

Koffie, thee, snoep: €1,00; frisdranken in glas/fles: €1,25; bier en wijn €1,50 

De vergadering gaat akkoord. 

Hierna volgt een discussie over de contributies voor volgend jaar. Waar het bestuur een 
verhoging van €90 naar €100 voorstelt, en F. Bergen in zijn voorstel zelfs naar €110, is er 
veel weerstand vanuit de vergadering voor een verhoging. Punten als:  

- Psychologische barrière van €100 

- Korting voor wie aangeeft het niet te kunnen betalen, al dan niet met stadspas (wat 
bij andere weer stigmatiserend werkt...) 

- Op vrijwillige basis meer laten betalen ter compensatie voor wie het niet kan betalen 

Dit alles zorgt er voor dat F. Bergen zijn voorstel intrekt. In stemming gebracht wordt het 
voorstel om de contributies voor volgend jaar te stellen op: Volwassenen €90, Nevenlid 
€60, Jeugd €50, 2e kind (en volgend) uit één gezin €25. Met daarbij een uitnodiging aan 
de leden tot een ‘verzoek tot donatie’ (vrijwillig en anoniem; uitwerking door het bestuur 
te bepalen). De vergadering gaat akkoord. 

F. Bergen: Krijgen we een gewijzigde begroting? 

G. Driessen: Uiteraard! 

G. de With wordt bedankt (die op zijn beurt G. Driessen bedankt voor zijn bemoeienissen) 

 

5. VERKIEZING/AFSCHEID BESTUURSLEDEN: 
Volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden:  

- De voorzitter: G. Driessen, stelt zich herkiesbaar 

- De interne wedstrijdleider: H. Hoving, stelt zich herkiesbaar 

- De penningmeester: G. de With, stelt zich NIET herkiesbaar 

Voor de functie van penningmeester hebben wij Frank van der Fluit bereid gevonden zich 
kandidaat te stellen. Het bestuur draagt hem voor. 

Vanuit de vergadering zijn voor aanvang geen tegenkandidaten aangemeld.   

G. Driessen: Een woord van dank aan Govert. Hij heeft deze functie 14 jaar bekleed en 
wou hem hiervoor bedanken met dit tasje (dat overduidelijk gevuld is met biertjes…) 

G. de With: Ik zal ze pas open maken als alle contributies zijn geïnd. Andere zaken, 
andere prioriteiten, weinig tijd: het heeft mij doen besluiten te stoppen. 

De vergadering neemt de voordracht aan (hamerklap; applaus voor Frank & Govert) 

 

6. ACTIVITEITEN ROOSTER 2017-2018: 
G. Driessen: Het activiteiten rooster was meegestuurd met de uitnodiging voor de 
vergadering en deze activiteiten zullen in de agenda op de clubwebsite worden vermeld. 

 

7. ORGANISATIE INTERNE COMPETITIE/PRIJSUITREIKINGEN: 
Het woord is aan H. Hoving, onze interne wedstrijdleider. 

De prijsuitreiking 
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H. Hoving: Ik doe dit samen met Ruben. Hij heeft tenslotte het merendeel van het werk, 
de indeling van de rondes en verwerken van de uitslagen, op zich genomen. Ik kan hem 
daarvoor niet genoeg bedanken. 

OostenToren clubkampioenschap: 

 1e: J. Tromp 

 2e:  B. Manuri 

 3e:  T. Gosman 

Zomerkampioenschap: J. Tromp 

BOAS-cup: gaat naar B. Manuri 

Snelschaaktoernooi: T. Gosman 

Beker voor de snelste stijger van het jaar: D. Lont 

Uitreiking schema interne competitie komend jaar 

H. Hoving: korte uitleg bij het schema dat jullie nu voor je zien 

- de competitie wordt opgesplitst in 3 x 11 rondes 

- verder is gekozen voor dezelfde opzet 

H. Hoving: ten slotte aandacht voor het volgende 

- de teamleiders van de externe teams sturen bij de uitnodiging aan de teamleden een 
Cc aan R. Eusman/H. Hoving 

- maak gebruik van onze WhatsApp groep om bijtijds te laten weten dat je WEL komt 
schaken maar niet voor 20:05 aanwezig kunt zijn.  

- hebt respect voor partijen die nog bezig zijn. Bemoei je op geen enkele wijze met de 
stellingen op de borden waar nog op gespeeld word. Wees niet luidruchtig, ook niet bij 
aanvang van de partijen. 

F. Bergen: Kunnen we op tijd beginnen! 

De vergadering bedankt de interne wedstijdleider H. Hoving (hamerklap; applaus) 

 

8. ORGANISATIE EXTERNE COMPETITIE EN BENOEMING 

TEAMLEIDERS: 
D. Houtman: Dit jaar vindt de uitbreiding van de KNSB-competitie plaats. Er komen 
negen 4e klasse-poules bij en ook nog zo’n zestien poules verdeeld over (waarschijnlijk) 
een 5e en 6e klasse. Vanuit de SGA (en andere grote steden) was weinig interesse. 

Een enquête onder onze eigen leden heeft weinig respons opgeleverd en het lukt 
Oosten-Toren dan ook niet om een KSNB-team op de been te brengen. Er ware slechts 2 
rechtstreekse toezeggingen (F. Bergen & J. Tromp) en 2 welwillende (D. Houtman & 
W.Moene). Zes Oosten-Toren leden zullen nu voor andere clubs komend jaar in de KNSB 
gaan spelen.  

De voorlopige indeling voor de teams van komend jaar 

Ik heb voor dit jaar 3 teams opgegeven. Het 4e team wordt opgeheven 

- 1e team – 1e klasse SGA: X. Giphart, T. Gosman, J. Tromp, H. Hoving, W. Leene, F. 
Amanodin, B. Manuri, W. Moene, D. Lont 

- 2e team – 1e klasse SGA: P. van Dijke, H. Rijninks, G. Buskermolen, H. van Doggenaar, 
G. de With, G. Driessen, F. Bergen, P. van Sonderen, J. Yuonis 

- 3e team – 3e klasse SGA: P. v.d. Merwe, B. Kaizer, F. v.d. Fluit, M. Duijm, H. Koonings, 
J. Meulmeester, R. Eusman, M. de Haan, B. Franken, S. de Vos, D. Bekius 
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D. Houtman: ik wil graag assistentie voor externe wedstrijdleiderschap voor de 
thuiswedstrijden waarbij ik eventueel zelf niet aanwezig kan zijn. H. Hoving en F. Bergen 
zeggen toe. 

D. Houtman: Dan de teamleiders. Ik wil de teamleiders van vorig jaar bedanken, zij 
hebben het goed gedaan. Mijn vraag is, of zij dat komend jaar weer willen doen? 

G. Driessen: ik zal wederom het 1e team wel op me nemen 

F. Bergen: ik wil wel het 2e team doen 

D. Houtman: dan blijkt over het 3e team 

M. Duijm: laten we bij afwezigheid van B. Kaizer hem vrijwillig aanwijzen 

(een ieder gaat akkoord; wij brengen B. Kaizer op de hoogte) 

D. Houtman: dan zijn jullie bij deze voorgedragen 

De vergadering bedankt de externe wedstrijdleider D. Houtman (hamerklap; applaus) 

 

9. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE: 
1. P. v.d. Merwe 2. F. Bergen 

 

10. VERSLAG JEUGDSCHAAK COMMISSIE: 
G. Driessen doet verslag. Het aantal jeugdleden is vorig jaar hetzelfde gebleven, met 
dank aan de jeugdleiders H. v Doggenaar, R. Eusman, F. Bergen en W. Moene (die 
halverwege het jaar vanwege drukke werkzaamheden helaas moest stoppen). 

Verder is er dit jaar weer ons eigen jeugdtoernooi gepland: in de 1e week van januari bij 
ons thuis. Verder was de laatste interne competitieavond een ‘smulavond’; alle ouders 
van de kinderen hadden iets ‘lekkers’ gemaakt en meegegeven en dit was wederom een 
groot succes. 

Extern is het 1ste jeugdteam in de middenmoot geëindigd. 

Dit jaar werden er geen stappendiploma afgenomen bij de jeugd. De jeugdleden waren 
er nog niet aan toe. Voor komend seizoen staat dat wel weer op de planning. 

Hetzelfde programma voor komend jaar. Er staat drie toernooien op de kalender: ons 
eigen toernooi en de toernooien bij MSK en Weesp 

P. van Sonderen: is de opleiding volgens het stappenplan? 

G. Driessen: jazeker, dit doen we al jaren zo 

D. Houtman: speelt het jeugdteam in de laagste klasse en is dit ook iets voor de jeugd 
van MSK? 

G. Driessen: ja, en ja. Dit is ook het leukste, spelen zo 2 partijen op een avond 

 

11. OOSTEN-TOREN 50 JAAR! 
G. Driessen: Wat te doen met 50 jaar Oosten-Toren. Het bestuur heeft een idee, maar wil 
graag ook van de leden horen of er ideeën zijn 

P. van Sonderen: Een weekend-toernooi. Spelen op vr-za-zo, hier of elders, open voor 
iedereen 

B. Manuri: marathon schaken. Van ’s-Ochtends vroeg tot in de avond 

G. Driessen: het bestuur dacht aan een rondvaart op een boot met schaken en hapjes 
voor leden en oud-leden 

F. v.d. Fluit: of zonder schaken… 

G. Driessen: ik zal komende weken herhaalde oproepen doen voorafgaand aan de start 
van de competitie-avond 
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12. RONDVRAAG 
G. Driessen: vanaf komend seizoen gaan we weer werken met een barlijst. Van de 
barman-van-dienst die avond wordt verwacht dat hij van 19:30-23:45 aanwezig is. Hij 
mag zelf schaken die avond of kiezen om 2/3 waarde aan zijn puntentotaal toe te 
voegen. Indien verhinderd, dient hij zelf voor een vervanger te zorgen (ruilen).  

F. Bergen: Bied de optie om de barplicht af te kopen voor €50. 

G. de With: Als iemand €25 naar de club overmaakt wil ik zijn bardienst wel overnemen 

D. Houtman: de SGA bestaat ook 50 jaar en roept de verenigingen op om iets te 
organiseren. Hiervoor stelt de SGA geld ter beschikking. 

G. Driessen: we zullen het onze leden vragen 

P. v.d. Merwe: 2 punten… maar ik noem er maar één. Het opruimen van de tafels naar de 
beginpositie: is het geen idee om iedere club/vereniging die gebruikt maakt van onze zaal 
de tafels na afloop zo neer te laten zetten dat ze in positie staan voor de volgende club. 

G. Driessen: we gaan het de Schakel voor leggen. 

F. Bergen: ik vind de website slecht. Bv. geen relevant nieuws over jeugdschaak. Is daar 
niets aan te doen? 

G. Driessen: is iemand bereid dat op zich te nemen? 

G. de With: we zullen het Iwan nog een keer vragen 

F. Bergen: het gebruik van onze clubnaam wordt ook niet constant op dezelfde/goede 
manier gebruikt. 

J. Tromp: misschien een idee om voor het 50-jarig bestaan de hal van het winkelcentrum 
te gebruiken. Ik zal eens informeren 

H. v. Doggenaar (ingezonden): Kan iedereen die het KNSB-blad heeft uitgelezen deze 
inleveren op de club. 

Verder heeft niemand meer vragen  

G. Driessen: Dan besluit ik de vergadering 

 

13. SLUITING 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:38 uur (hamerklap, 
applaus). 

 

 

 


