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Notities te behandelen tijdens Algemene Ledenvergadering van
9 september 2020

1. Benoeming bestuursleden en commissieleden
2. Voorstel opzet PK-senioren
3. Procedure reserveren Denksportcentrum
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Bijlage 1

Aan :
Van :
Datum:
Betreft:
ALV :

de Algemene Leden Vergadering
het bestuur
juli 2020
Benoeming commissieleden en functionarissen 2020-2021
Instemming vragen

Benoeming bestuursleden
Werner Gesing en Bernard van Lenthe zijn beiden in 2016 herkozen en dienen herkozen te
worden voor een volgende termijn.
Opgemerkt dient te worden, dat Werner Gesing en Erik Blom volgend jaar (2021) 12 jaar
bestuurslid zijn geweest en statutair dan verplicht af moeten treden.
Bob Bishoen is verhuisd naar Apeldoorn en neemt helaas na 2 jaar afscheid als bestuurslid.
Wij danken hem voor de prettige samenwerking en wensen hem veel gezondheid en geluk.
Er zijn dus nu 2 vacatures in het bestuur (ledenwerving en secretaris) en volgend jaar komen
daar 2 vacatures bij (wedstrijdleiding en voorzitter). Het is van groot belang dat zich snel
kandidaten voor het bestuur melden.

Commissie Kascontrole
Mark Dunnewind (2ejaar)
Tom Engberink (1ejaar)
Vacature (reserve) Te kiezen tijdens vergadering
Commissie van beroepsgeschillen
Peter Goud (voorzitter)
Gerard de Lange
Anne Veltman
Commissie Jeugdschaak
Yannic Husers (Voorzitter)
Anja Campmans (Secretaris)
Tom Engberink (Schoolschaak) aftredend Vacature
Ewout Kanger (PK)
Anjo Anjewierden (GP-berekening en Ratingverwerking)
Yannic Husers (Huttontoernooi) vacature
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Matthias Kruimer (Jeugdcompetitie)
Bernard van Lenthe (Algemeen lid commissie)
Jeugdtaken buiten de commissie Jeugdschaak
Marc Schippers (Diplomaconsul)

Comissie SBO-archief
Peter Goud
Gerrit Luggenhorst
Erik Mijnheer
Bondsraadvertegenwoordiging
Erik Blom, namens het SBO-bestuur
Peter Goud, namens de verenigingen
Werner Gesing, plaatsvervangend namens het bestuur
Ewout Kanger, plaatsvervangend namens de verenigingen
Web team
Ewout Kanger
Bob Bishoen aftredend- Vacature
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Bijlage 2

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 1 augustus 2020
Betreft : pk-senioren
ALV : Instemming vragen

Tijdens de ALV van 11 september 2019 is besloten de opzet en organisatie van het PK te
wijzigen. Naar aanleiding van de uitslag van de onder de verenigingen gehouden enquête werd
gekozen voor de opzet van 3 zaterdagen met 6 rondes.
Een van de voorwaarden van het ‘nieuwe’ pk was een minimaal aantal deelnemers van 20
personen. Een week voor aanvang van het PK stond de teller op 16 inschrijvingen.
Ook dit jaar waren we dus weer genoodzaakt het PK te annuleren.
Als laatste poging zijn we in 2021 voornemens het PK te laten plaatsvinden in de vorm van een
eendaags Rapid toernooi. Locatie Denksportcentrum Hengelo. Datum zaterdag 20 maart 2021.
In de begroting is nu nog een bedrag opgenomen voor de PK van € 600,00. Geschatte kosten bij
een eendaags evenement komen maximaal uit op € 400,00.
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Bijlage 3

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: Het bestuur
Datum : 1 augustus 2020
Betreft : Procedure reservering Denksportcentrum
ALV : Ter kennisneming

Naar aanleiding van enkele miscommunicaties bij het reserveren en/of annuleren van de locatie
Denksportcentrum in Hengelo, heeft een overleg met het bestuur van het Denksportcentrum
plaatsgevonden.
We hebben de volgende procedure afgesproken, die van toepassing is voor onder de SBO-vlag
georganiseerde evenementen in het Denksportcentrum.’






5

De secretaris van de SBO is de centrale contactpersoon binnen de SBO voor
reserveringen, annuleringen en contact. (secretaris@sboschaak.net).
Annuleren tot en met 10 dagen voor evenement kosteloos
Annuleren minder dan 10 dagen voor evenement: volledige kosten huur, tenzij ze een
andere huurder voor de bewuste zalen vinden.
Bij reserveren de begin- en verwachte eindtijden vermelden.
Ca 10-14 dagen van tevoren een indicatie van het aantal aanwezigen, (i.v.m. inkoop en
barbezetting)
Communicatie via e-mail naar info@dcs-hengelo.nl met secretaris@sboschaak.net in de
cc.
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