Schaakvereniging Sissa Oirschot
Notulen Jaarvergadering Seizoen 2005-2006
Aanwezig :
Jozef de Loos, Cees van Overdijk, R.Roag, Edwin Hendriks, Wim Westerum, Billy Ducker,
Koen de Vries, Robert Cox, Bert vd Pasch, Jim Stada
Afwezig : Frans Lauterbach (met kennisgeving)
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De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom
Competitie 2005-2006 Eindstand :
 1. Jim Stada
 2. Koen de Vries
 3. Billy Ducker
Voorstel nieuwe competitieopzet volgens het systeem Keizer voor seizoen 20062007 door de wedstrijdleider.
Er is enige uitleg gegeven over dit wedstrijdsysteem.
Voordelen : Mits even aantallen kan iedereen altijd een competitie
wedstrijd spelen. Het systeem houdt rekening dat sommigen niet altijd
aanwezig zijn. Gelijk aantal wedstrijden hoeft niet. Deelname “niet meteen
vanaf het begin” is mogelijk.
Dit systeem is toe te passen ook voor een snelschaak competitie.
Besloten is , om dit het komende seizoen te proberen, voor zowel interne- als
snelschaakcompetitie.
Financieel overzicht gepresenteerd door de penningmeester, gecontroleerd door
Edwin: ~500 euro positief bij afsluiten seizoen. Met dank aan de penningmeester.
Bestuursfuncties : voordracht 2 nieuwe bestuursleden :
 Koen de Vries kandidaat voorzitter &
 Edwin Hendriks kandidaat penningmeester.
Beide worden volstemmig aangenomen en meteen geinstalleerd.
Daarna treedt Rob na meer dan 35 jaar voldaan af als voorzitter. En Jozef na een groot
aantal jaren als penningmeester (en een groot aantal andere functies). Koen geeft aan
(in reactie op rondvraag van Wim) om hier op een later tijdstip op terug te komen.
Bert blijft voor het komende seizoen wedstrijdleider.
Externe competitie. Reeds in het afgelopen jaar is gekeken naar nieuwe mogelijkheden
om weer aan de externe competitie mee te doen. Besloten wordt om mee te doen. In
verband met de kosten wordt een beperkt aantal deelnemers ingeschreven ( ~38
euro/persoon/jaar) Er zijn momenteel 6 gegadigden ingeschreven. Jim wil mogelijk
ook mee doen. Gekeken moet worden of dit ivm zijn deelname bij de Stukkenjagers
mag. Edwin zoekt het uit. Billy biedt aan om de kosten van deelname aan de externe
competitie voor 6 deelnemers te sponsoren Dit rust zo niet op de contributie. Edwin
fungeert als extern contact en externe competitieleider, (inschrijvingen , inplannen
wedstrijden etc.).
De webside : Koen bedankt Jordan (en Edwin) voor de opzet en onderhoud van de
site. Het ziet er prima uit. Voorstel is om uit te zien naar een andere naam bv Sissa
Oirschot , met mogelijk bredere toegang voor het plaatsen van stukken. Jordan zal
informeren naar de mogelijkheden en kosten van een niet gratis-site.
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Appeltoernooi wordt gehouden op zaterdag 30 september ( na inventarisatie), aanvang
13.00 uur uitnodiging volgt nog.
Koen sluit de vergadering en gaan we over tot snelschaken.

18 sept 2006
Bert

