Verslag algemene vergadering
Koninklijke Schaakkring Deurne v.z.w.
Plaats:

Royal Esso Club
Boekenberglei 232
2100 Deurne

Datum:

Zondag 4/9/2016

Aanvang:

11u15

Aanwezig:

Greta Foulon, Rudi Knors, Peter & Greta Beeckmans, Dirk Verlinden,
Robert Schuermans, Marcel Van Herck, Kevin Hellemans, Guido Van
der Linden, Ronny De Cock, Ria Van Tendeloo, Helmut Froeymans,
Guy Dugaillez, Rik Van Wesemael, Steven Liekens, Daniel Sadkowski,
Dirk Verlinden, Ben Van Gils, Rik Serruys, Marc Verachtert, Jan Viane

Verontschuldigd:

Pieter Tolk

Verslag:

Opgesteld door Steven Liekens

Verloop vergadering:
Het bestuur verwelkomt de leden en dankt hen voor hun komst.
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
a. Helaas hebben we naast de zilveren toren gegrepen. 2e plaats.
b. Jan Rooze heeft helaas een ongelukje gehad en is in het ziekenhuis beland.
c. IC is zorgeloos verlopen.
d. 3 leden van Deurne (in groter team) hebben brons gehaald op het
wereldkampioenschap senioren.
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2. Aanduiding van de stemopnemers.
a. Rik Van Wesemael
b. Kevin Hellemans
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2015
a. Verslag goedgekeurd.
4. Verslag tornooileider
a. Goed clubkampioenschap goed verlopen. Helaas van 2 FF, waarvan één
zonder verwittiging. Dat is jammer en moet vermeden worden.
b. Er wordt opgeroepen om de regels te volgen. Dus: noteren, briefje invullen
na partij, afspreken met tegenstander voor partij, etc.
c. De prijzen zullen in de toekomst niet cumuleerbaar zijn voor het IC.
Momenteel zijn er 27 deelnemers dit jaar.
d. Het Paul Van Herck memorial tornooi wordt ook georganiseerd. Momenteel
zijn er 14 deelnemers.
e. De regels worden toegelicht. Gedetailleerde beschrijving is te vinden op site
SK Deurne.
5. Verslag secretaris
a. De functie secretaris wordt doorgegeven. Er wordt opgeroepen voor een
nieuwe secretaris.
6. Verslag penningmeester + ontlasting boekjaar 2015 – 2016 door Ronny De Cock en
Yannick Van Dyck + aanduiding ontlastgevers boekjaar 2016 - 2017.
a. Er is in valuta een verlies, maar men rekening houden met de waarde van
ons nieuw materiaal. Dan hebben we in feite geen verlies.
b. Het lidgeld blijft op €55 per jaar voor een vol seniorenlid, €28 voor een
jeugdlid, €24 voor tweede lid.
c. Toezichthouders: grondig nagekeken en alles was in orde.
d. Aanduiding toezichthouders 2016-2017
i. Ria Van Tendeloo
ii. Guy Dugaillez
7. Verslag jeugdwerking
a. Er is wat uitstroom, vooral van de hogere stappen.
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b. Nog steeds inschrijven op twee momenten.
c. Accenten werden wat verlegd naar stap 1, stap 2.
d. Volgend jaar wordt er terug meer nadruk gelegd op stap 2/ stap 3.
e. Er is ook de mogelijkheid om oefeningen te geven met de computer.
f. Er wordt uitgenodigd aan de schakers om af en toe te helpen of om een
college te geven.
g. Er gaat ook geprobeerd worden om meer naar tornooien te gaan. Dit is goed
voor de ontwikkeling van de kinderen. Er is een probleem om iemand met
de tijd te vinden.
8. Verslag materiaalmeester
a. Oproep om zorg te dragen voor ons materiaal en de kast op orde te houden.
b. Dankzij subsidies hebben we veel materiaal kunnen krijgen.
c. Alle ploegen van IC/ZT zouden moeten kunnen spelen op houten borden,
goede stukken en met goede klokken.
d. Oproep om de kast op slot te houden als er niemand is. Dit om diefstal te
vermijden.
e. Misschien kunnen we de snelschaakbak beneden laten staan, zodat die niet
steeds trap op, trap af moet gaan.
f. Er wordt dank geuit aan Peter, die veel werk aan het materiaal en subsidies
heeft besteed.
9. Verslag en/of opmerkingen andere bestuursleden
a. Rudi, Webmaster
i. Vraag om ons uithangbord, de website, actueel te houden.
ii. Er zijn veel verslagen geschreven voor de website, waardoor we meer
hits krijgen op onze site.
iii. Ria heeft veel verslagen geschreven, waarvoor dank.
iv. Bekercompitie: resultaten finale waren te laat doorgegeven.
v. Neventornooi: stand was niet actueel. Vraag is om meer aandacht te
schenken aan dit tornooi
b. Greta
i. IC info wordt binnenkort doorgestuurd.
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c. Guido
i. Geen opmerkingen.
d. Ria
i. Geen opmerkingen.
10. Prijsuitreiking clubkampioenschap en superblitzer
a. Clubkampioenschap 2015-2016
i. 1e:

Robert Schuermans

ii. 2e:

Bob Van Lil

iii. 3e:

Steven Liekens

iv. 1e Rating :

Steven Liekens

v. 2e Rating:

Marnix Fransen / Bart Van Eetvelde

vi. 3e Rating:

Peter Beeckmans

b. Neventornooi 2015-2016
i. 60 partijen gespeeld.
ii. Winnaar: Ronny De Cock
c. Superblitzer 2015-2016
i. 1707 partijen gespeeld.
ii. 1e:

Rudi Knors

iii. 2e:

Guy Dugaillez

iv. 3e:

Marcel Van Herck

v. 4e:

Tony Peleman

vi. 5e:

Serge Daenen

vii. 6e:

Rik Van Wesemael

viii. 7e:

Robert Schuermans

ix. 8e:

Greta Foulon

x. 9e:

Roger Pincet

xi. 10e:

Enes Basic

11. Voorstel budget seizoen 2016 – 2017
a. Voorstel wordt gedragen door de vergadering en wordt aanvaard.
12. Beantwoorden vragen / opmerkingen van de vergadering
a. Geen vragen/opmerkingen
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13. Aanduiding raadslid
a. Ria Van Tendeloo doet het graag verder.
14. Verkiezing Raad van Bestuur (bij geheime stemming) en uitgebreid bestuur.
a. Voorzitter:

Robert Schuermans

b. Ondervoorzitter:

Guido Van der Linden

c. Materiaalmeester & tornooileider:

Peter Beeckmans

d. Secretaris:

Ronny De Cock

e. IC-verantwoordelijke:

Greta Foulon

f. Webmaster:

Rudi Knors

g. Raadslid:

Ria Van Tendeloo

h. Penningmeester:

Marcel Van Herck

i. Jeugdverantwoordelijken:

Dirk Verlinden
Kevin Hellemans
Steven Liekens

15. Interclub / zilveren toren / Kersttornooi
a. Interclub:
i. 1 ploeg van 8, 1 van 6 en 2 van 4.
ii. Deurne II onverwacht gepromoveerd.
iii. Alle info hangt op het prikbord en staat op de website.
b. ZT:
i. Later wordt opgeroepen voor inschrijvingen
c. Kersttornooi
i. Wordt gehouden op 16 & 17 december 2016
16. Varia
a. Er wordt een tornooi gespeeld bij onze bevriende club, Deurne Zuid, op
woensdag 14:00
b. Er wil een engelse club, St Albans, op bezoek komen in februari 2017. Er
wordt gepolst naar de visie van de leden hierover. Enkel mogelijkheid om op
zaterdag te doen. Er wordt eerst gemaild voor geïnteresseerde leden,
alvorens positief te antwoorden. Een eventuele match wordt gecombineerd
met een etentje bij den Esso (als het doorgaat)
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c. Er wordt een oproep gedaan voor de resultaten van het neventornooi.
Voorzitter Robert sluit de vergadering om 12:30
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