Schaakvereniging Sissa Oirschot
Notulen Jaarvergadering Seizoen 2011 – 2012
Maandag 10 oktober 2011 – De Beurs Oirschot
Aanwezig: Alle leden
1. Opening door de Voorzitter
Opening door de voorzitter.
2. Financieel Overzicht van de Penningmeester
Overzicht van de penningmeester mbt het financiele overzicht, speciale opmerking
aangaande (late) betaling van competitiegelden over het seizoen 2010 – 2011. Mbt
competitiegeld voor Robert Cox zal Edwin contact opnemen met Robert.
Verzoek om achterstallige competitiegelden zsm te batelen.
Opmerking van Wim aangaande verplichting tot het uitvoeren van een kascontrole, dit zal
worden gedaan met Jordan en Edwin.
3. Terugblik Interne Competitie 2010 – 2011
Terugblik en prijsuitreiking, felicitaties aan de winnaars.
4. Voorstel contributie 2011 – 2012
Voorstel om contributiebedrag voor 2011 op 50 euro te zetten, verzoek dit zsm over te
maken op het rekeningnummer van de club : ABN AMRO nr 444088466 tnv
E.Hendriks/Sissa
5. Terugblik Interne Competitie 2010 – 2011
1. Standen en Prijsuitreiking
2. Aanpak Interne competitie 2011 – 2012 – aanpak idem aan 2010
Prijsuitreiking plaatsgevonden, overeenstemming om de competitieopzet voor 2011 – 2012
te handhaven. Bij 1 officiele partij zal de competitieronde geen doorgang vinden, over
afgelopen seizoen gemiddeld ongeveer 3 partijen per ronde. Op verzoek, laatste
competitieronde 2012 wordt gehouden op 25 Juni
6. Invulling Bestuursfuncties
1. Voorzitter
:
2. Penningmeester :
3. Secretaris
:

Bert van de Pasch
Edwin Hendriks
Reggie van de Westelaken

Verkiesbaar
Niet verkiesbaar
Verkiesbaar

Overeenstmming dat het huidige bestuur inclusief de Penningmeester aanblijft voor het
seizoen 2011 – 2012.
7. Activiteiten Seizoen 2010 – 2011
1. Kersttoernooi
Algehele overeenstemming dat het kersttoernooi, gezien het success in stand gehouden

moet blijven. Bert heeft aangegeven dat hem dit op dit moment teveel van zijn tijd kost en
dat hij assistentie nodig heeft. Jim en Reggie bieden aan, Bert hierin te willen supporteren.
De voorlopige datum voor het kersttornooi is gezet op 27 december.
2. Uitwisseling met Schaakclub Best
Voorstel om de uitwisseling met Best in 2011 – 2012 voort te zetten, dit zoals in vorig
seizoen, 2x per jaar.
3. Website
Dank aan Jordan voor het bijhouden van de website en voor het bijhouden van de standen
en uitslagen. Indien nodig kan Reggie Jordan assisteren in het bijhouden van de Website.
Jordan zal bekijken of hij statistieken kan krijgen vwb bezoek aan de website. Daarnaast
bekijken of activiteiten op de website uitgebreid kunnen worden om meer 'verkeer' op de
website gegenereerd kan worden, eea om de zichtbaarheid te vergroten.
4. Overige: vermelding Digitaal informatieloket Gemeente Oirschot, Kabelkrant
Oirschot
Activiteiten hebben in 2010 – 2011 weinig opgeleverd, ideen geopperd voor gebruik
maken van social media (twitter / facebook) alsmede het organiseren van inloopavonden
en een snelschaaktoernooi in 2011 – 2012. Daarnaast mogelijkheid onderzoeken om
meerdere evenementen te organiseren : Affiches, 'Open Oirschotse Kampioenschappen',
Snelschaaktoernooi met collega verenigingen: Best, Oisterwijk en Oirschot, en
aanwezigheid op de Kerstmarkt. .
Reggie zal een communicatieplan opstellen in de komende maanden om hierin aan te
geven welke activiteiten georganiseerd kunnen worden om de zichtbaarheid van de club te
vergroten. Daarnaast een meer regelmatige aanwezigheid op de kabelkrant.

8. Activiteiten Seizoen 2011 – 2012
1. Kersttoernooi – voortzetten ? Huidige opzet tijdsintensief, echter, Kersttoernooi
succesvol, met veel deelnemers, voorstel om Kersttoernooi voor te zetten met hulp
voor Bert in de organisatie
Zie vorige punt, voorstel om kertstoernooi, vanwege succes, voor te zetten, eea met hulp
van Jim en Reggie in de organisatie.
2. Aanwerven nieuwe leden – ? , voorstel om voormalige leden van schaakclub
Oisterwijk te benaderen met vraag om lid te worden van Sissa
Schaakclub Oisterwijk is niet opgehouden te bestaan. Edwin zal hoe dan ook contact
opnemen met Oisterwijk om de interesse te testen of bepaalde leden de Oirschotse club
willen komen versterken.
3. Datum voor jaarlijkse avond met de club
Voorstel om dit aan het eind van het seizoen plaats te laten vinden, voor het seizoen 2010
– 2011 komt dit te vervallen.
4. Kabelkrant – 1 x per kwartaal pagina met informatie over de club
Zie vorige, Reggie zal in de komende maanden een communicatieplan opstellen. Dit

gebruik makend van verschillende communicatiemiddelen.
5. Andere toernooien ? 'Appelschaak'
Voorstel om Appelschaak (of andere evenementen) voortgang te laten vinden in het
komende seizoen. Dit dien echter eerder in het (zomer)seizoen te plannen, dit gezien de
koude temperaturen afgelopen seizoen. Zomerseizoen 2011 heeft niet echt mogelijkheid
gegeven voor het organiseren van andere activiteiten.
6. Uitwisseling met Schaakclub Best
Zie vorige punt, voorstel om dit in 2011 – 2012 te behouden.
7. Externe competitie ??
Geen deelname in de externe competitie.
9. Initiatieven voor 2011 – 2012 : Rondvraag leden voor ideeën
1. Aanwerven nieuwe leden – zie vorige punt mbt communicatieplan
2. Zichtbaarheid club in lokale media – zie vorige punt mbt communicatieplan
3. Inloopavonden – zie vorige punt mbt communicatieplan
4. Overige – zie vorige punt mbt communicatieplan, voorstellen voor bijv simultaan,
wordt kostbaar geacht
10. Rondvraag
Geen items voor de rondvraag.
Vergadering gesloten

Uitslagen Interne Competitie 2010 – 2011
2010 - 2011
Eindstand na ronde 22
Nr
1
2
3
4
5
6
7

23-05-2011

Speler Keizerpunten Keizerwaarde

Aantal
partijen

Punten

Percentage

Jim Stada
Billy Ducker
Joseph de Loos
Jordan Coenen
Bert v/d Pasch
Wim Westerum
Edwin Hendriks

254
204
184
152
131
118
116

20
19
18
17
16
15
14

16
16
18
18
16
13
8

12,5
11,5
10,5
8
5,5
5,5
5

78,1
71,9
58,3
44,4
34,4
42,3
62,5

8 Frans Lauterbach
Reggie van de
9
Westelaken
10
Rob Roag
11
Robert Cox

103

13

12

5

41,7

75

12

15

3,5

23,3

73
22

11
10

7
1

3
0

42,9
0,0

Opmerking [1]: <!-StartFragment-->

Opmerking [2]: <!-EndFragment-->

