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24 augustus 2019
Inhoud

Dit verslag wordt u aangeboden conform artikel 9 lid 3 van de verenigingsstatuten en bevat de
volgende onderdelen:

    Blz.

De agenda voor de jaarvergadering.

Toelichting op de agenda.

Voorwoord.

Notulen van het besprokene op de jaarvergadering van 3 september van het vorige 
jaar.

Verslag van de secretaris.

Verslag van de materiaalcommissie.

Verslag van de wedstrijdleider.

Verslag van de teamleiders.

Jaarverslag van de penningmeester

De jaarrekening over het seizoen 2018/2019 en de balans per per 31-07-2019  
inclusief het begrotingsvoorstel voor het komende seizoen.
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Agenda jaarvergadering 2019

Deze agenda geldt tevens als oproeping, conform artikel 14 lid 1 van de verenigingsstatuten, 
tot bijwoning van de Algemene ledenvergadering van de Schaakclub Delfzijl Appingedam 
Combinatie (DAC).

Datum : Maandag 2 september 2019 te 20.00 uur

Locatie: Kantine schuttersvereniging te Farmsum

1. Opening.

2. Vaststellen van de agenda.

3. Ingekomen – en uitgaande stukken.

4.   Notulen van de Jaarvergadering van 3 september 2018.

5.   Jaarverslagen: Secretaris

Materiaalcommissie

Wedstrijdleider

Teamleiders: Beker & Teams

Penningmeester

6. Bestuursverkiezing.

7. NOSBO teams

8. Benoeming kascommissie.

9. Begroting seizoen 2019/2020.

10. Vaststellen contributie en reiskostenvergoeding.

11. Competities en toernooien

12. Wvttk / Rondvraag.

13. Sluiting

Toelichting op de Agenda

6. Bestuursverkiezing  De voorzitter is volgens rooster aftredend. 

Rooster: Maas 2019, Sligter 2020 en Schellingerhout 2021.

7.   NOSBO teams Het bestuur stelt voor: 1 team 1e Klasse (DAC1) en 1 team 2e klasse.

8.   Kascommissie De kascommissie bestaat uit de heren: Kuiper en Verhoog

10.   Contributie

        Reiskostenverg.

Seniorleden € 90, dubbelleden € 65 en juniorleden € 65 per jaar.

Reiskostenvergoeding is nu € 0,25 / KM.
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Voorwoord

Toen op 1 augustus 1988 het zeemanshuis aan de Landstraat in Delfzijl definitief de deuren 
sloot moest de, toen nog, schaakclub Delfzijl voor de zoveelste keer in korte tijd op zoek naar 
een ander onderkomen.

Gelukkig had onze toenmalige voorzitter goede contacten binnen het bestuur van de gemeente
Delfzijl en kwam hij al snel met een alternatief: Sporthal de Ringen.

Wellicht, met de harde tl-verlichting en de jaren-70 vloertegels, niet de meest sfeervolle, maar
wel een uiterst praktische locatie.

In het seizoen 1988/1989 verhuisden we alles, borden, stukken, klokken en wat een 
schaakclub nog zoal meer bezit, naar dit nieuwe speelhol. Alleen de in seizoen 2 tussen de 
tafeltjes geplaatste  biljarts gingen niet mee.

Ruim dertig jaar hebben we er naar volle tevredenheid onze interne competitie gespeeld.

Natuurlijk speelden we er ook onze wedstrijden in de NOSBO competitie.

Nooit heeft er, zover ik mij herinner, in al die jaren een wanklank geklonken, laat staan dat er 
problemen zijn geweest, in de samenwerking met de beheerders.

Ook de samenwerking met kantinebeheerder Simon Dammix was al die jaren uitstekend.

Helaas was dat na zijn overlijden anders. De zaken bleken plots heel anders te liggen dan wij 
al die jaren dachten en gewend waren.

Zo bleek, dat wij de speelzaal formeel maar van 19.30 tot 23.00 uur tot onze beschikking 
hadden.  De nieuwe kantinebeheerder wenste, anders dan Simon, aan die tijden ook strikt de 
hand te houden. 

Voor ons geen optie, gezien het feit dat een schaakpartij nou eenmaal niet altijd binnen dit 
tijdsbestek kan worden uitgespeeld. Dat er ook geen tijd meer zou zijn voor het na 
beschouwen van de partijen, waaraan veel waarde wordt gehecht, werd als een groot gemis 
ervaren.

Dus kwam er een tijdelijke regeling. Hierdoor konden wij in ieder geval het seizoen in 
sporthal de Ringen afmaken.

Voor de continuïteit van de vereniging was een tijdelijke regeling ons echter te onzeker.

Vandaar onze verhuizing naar de kantine van de schuttersvereniging aan het Zwet te 
Farmsum.

Hopelijk is deze samenwerking even prettig en langdurig als die met sporthal de Ringen.

Leunis Maas

(Voorzitter)
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SCHAAKVERENIGING DAC

Notulen ledenvergadering  3 sep 2018 20 U in de “RINGEN” te Delfzijl

Aanwezig: Frans Boot – Jan Groothof - Harry Hofste – Ben Kuiper - Paul Klein – 

Leunis Maas  - Ties Molenhuis – Piet Schellingerhout - Bert  Steenhuizen – Arie Verhoog
Wiert Vos - Elle de Vries

Afwezig met kg: Henk Kloosterman – de secrataris; Jos Sligter 

verder afwezig:Slavko Bagavac – Bert de la Rambouille

Voorzitter: Leunis; notulen Piet

1 Opening: secretaris door ziekte verhinderd, daarom doet Piet de notulen

2 Agenda: Frans Boot: toevoegen bespreken Eemsmond toernooi 2018

3 Ingekomen: brief van Linda Tuitman; in kader naschoolse opvang schaken,    
schaaklessen organiseren samen met DAC; na discussie geen mogelijkheid dat te 
organiseren

4 Notulen vorig jaar:  geen opmerkingen, dank voor de opsteller Jos

5 Jaarverslagen: de jaarverslagen van de secretaris, wedstrijdleiders, materiaal-
commissie, wedstrijdleider interne comp, wl NOBO bekerteam, DAC 
viertallenteam,en het eerste team DAC 1 zijn vermeld als bijlage in de uitnodiging 
voor deze vergadering; de afgelopen periode wordt in discussie besproken en geeft 
geen te vermelden opmerkingen

6 Bestuursverkiezing: Ten gevolge van het overlijden van onze penningmeester  is de 
functie penningmeester vacant; Piet Schellingerhout neemt de functie over

7 NOSBO teams: de opzet v d NOSBO competitie is sterk veranderd; nu nog: 2 
hoofdklassen met elk 8 teams, elk team 8 spelers 1 st klasse met 8 teams van 6 spelers 
viertallen teams kunnen promoveren naar 1 st klasse

            1 zestal team opgegeven voor de 1 ste klasse.

 1 viertal voor de 2e klasse

Wanneer je in een  viertal speelt mag je een aantal malen meedoen in het 1 st klasse 
team; Wiert wil geen teamleider van het 1 st team zijn; heeft hij eerder al gemaild. wie
dan wel, niemand meldt zich.

Frans doet de 4 tallen.          
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Promoveren vanuit de NOSBO comp naar de KNSB comp kan niet; dus degraderen 
ook niet; Plaatsen waar KNSB wedstrijden  (op zaterdag) worden gespeeld liggen ver 
weg

8          Kascontrole: Kascontrole jr 2018 wordt verzorgd door Arie Verhoog en Ben Kuiper

9 Begroting: Begroting sluit met Eur 0; in ieder geval geen contributieverhoging            
Frans? Wat zijn PR zaken -> kosten voor pennen en de website; Dicf Folkeringa           
en wijlen Bert v Till hebben een beetje gesponsord. Begroting daarmee vastgesteld
Er is nog een decifit van Eur 180, nog te vorderen op de nalatenschap van BertDe 
notaris heeft de nalatenschap nog niet afgehandeld, maar DAC wordt op de hoogte 
gehouden

10 Contributie vaststelling: 

contributie en reiskosten vergoeding (Eur 0.25/km) blijven ongewijzigd

11        Competitie: 

de interne competitie gaan we weer spelen zoals in de afgelopen jaren

12 Eemsmond toernooi: 

Dit jaar ook weer een geslaagd toernooi met 36 deelnemers.
We hebben dit toernooi nu 49 keer gehouden.
Frans: moeten we ermee doorgaan? De leden vinden dat we in ieder geval de 50 
moeten volmaken.Harry: het hoofddoel van leden winnen is niet geslaagd

13 Allerlei: 

gaan we nog door met de club? In ieder geval vld jr op de agenda

Bert: ledenwerving wordt er nog wat aan gedaan

Ben:  schaakles voor senioren misschien een mogelijkheid

Harry: laat mogelijke leden eerst een periode gratis meedoen

            bv in de vorm van een schaakcafe

Allerlei punten passeren in de discussie de revu, maar een ding is zeker acties in de 
afgelopen jaren leveren weinig tot niets op; overigens kun je hier spreken van een 
landelijke en maatschappelijke trend

14 Rondvraag:  

Frans: mist een stukje v d voorzitter
Bert: reiskosten vergoeding wanneer toegewezen; Leunis: vergoeding wanneer een 
auto met 2 personen rijdt; dat betekent dat bij een zestal 2 auto’s nodig 

De vergoeding geldt voor de km heen en weer de Ringen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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   Jaarverslag van de secretaris

Aan het begin van het seizoen 2019-2020 hierbij de gebruikelijke terugblik op het afgelopen 
jaar. 

Het seizoen werd gestart op maandag 3 september 2018. Op deze avond vond de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering plaats. De agenda van de vergadering werd onder leiding van 
voorzitter Leunis vlotjes doorgenomen waarna we voor de eerste keer in het nieuwe seizoen 
nog vrijblijvend een partijtje konden schaken. 

Het seizoen werd gestart met 16 leden. Tijdens het seizoen hebben we twee nieuwe 
(jeugd)leden mogen verwelkomen als nieuw lid, Negar Pourshokouhi en Raymillio Simileer. 
Helaas is Negar kort na haar aanmelding noodgedwongen verhuisd en derhalve geen spelend 
lid meer. 

In het seizoen 2018-2019 waren er twee teams actief in de externe competitie van de Nosbo. 
Het eerste team behaalde in klasse 1A een mooie 4e plaats. Het zestal wist uit 7 wedstrijden 8 
wedstrijden punten te behalen. Wiert Vos (4.5 uit 7), Paul Klein (4.5 uit 6) en Ties Molenhuis 
(4 uit 6) waren het meest productief. DAC2 was helaas in klasse 2A dit jaar hekkensluiter. Het
bemachtigde uit 7 wedstrijden in totaal 2 wedstrijdpunten, winst werd behaald tegen “De 
Paardensprong”. Harrie Hofstede behaalde 2.5 uit 6 en was daarmee de grootste 
puntenleverancier. 

De interne competitie 2018-2019 kende eenzelfde eindstand als het jaar daarvoor. Arie 
Verhoog was wederom ongenaakbaar en de terechte kampioen. Ben Kuiper en Paul Klein 
completeerden het podium. Dezelfde heren stonden ook bij de rapidcompetitie  op het 
ereschavot. Enige verschil was dat Paul en Ben van plaats wisselden. Ook hier mochten we 
Arie Verhoog dus de kampioen noemen. 

Zaterdag 30 maart 2019 konden we voor de 50ste (en dus een prachtig jubileum) keer het 
jaarlijkse Eemsmondschaaktoernooi organiseren. We maakten daarbij opnieuw gebruik van de
gastvrijheid van Hotel Restaurant De Boegschroef aan de havenboulevard. Al ver van tevoren 
waren er al meer dan dertig aanmeldingen en in de week van het toernooi steeg dit aantal zelfs
boven het gestelde maximum van 42 deelnemers. Uiteindelijk zijn we die dag van start 
gegaan met 48 deelnemers. Er werd in 8 groepen enthousiast geschaakt  volgens het 
Fishertempo met 25 minuten bedenktijd plus 10 seconden bonustijd per zet per persoon. Erik 
Hoeksema (een bekende naam in schakend (Noord) Nederland) werd aan het eind van de dag 
uitgeroepen tot winnaar waarna toernooileider Frans Boot alle prijswinnaars (voor elke groep 
waren er drie prijzen beschikbaar) hun welverdiende prijs overhandigde. 

In het najaar en in het voorjaar werden de Nosbo ALV vergaderingen bezocht door een 
afvaardiging van het bestuur. 

Helaas kregen we dit jaar ook minder goed nieuws te horen. Begin maart ontvingen we het 
bericht dat kantinebeheerder Simon Dammix na een kort ziekbed op 74 jarige leeftijd was 
overleden. Simon heeft ons jarenlang voorzien van een natje en een droogje en was bij 
iedereen geliefd. Ondanks dat er enige weken later weer iemand aanwezig was om dit te 
verzorgen, zullen we Simon missen! 
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Verslag van de materiaalcommissie.

De materiaalcommissie bestaande uit Henk Kloosterman en Jos Sligter heeft het afgelopen 
schaakjaar geen controle op de materialen gedaan. De schaakclub heeft van de heer 
Kloosterman een fors aantal nieuwe borden en digitale schaaklokken ontvangen, daarvoor 
onze grote dank. De verouderde Garde klokken zijn inmiddels van de hand gedaan en hebben 
een andere bestemming gekregen. Het komende seizoen is er voldoende goed werkend 
materiaal, aan het eind van het seizoen zal er een nieuwe inventarisatie ingepland worden. 
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Jaarverslag van de wedstrijdleider intern

Het hield af en toe niet over. In totaal 17 leden, waarvan 3-dat wisten we van tevoren- niet 
actief aan de interne competities zouden deelnemen, was het wel eens lastig indelen.

Met name in weken, waarin ook nog NOSBO wedstrijden op het programma stonden kwam 
het soms voor, dat er slechts 2 interne partijen werden gespeeld.

Meestal 4 of 5, een enkele keer 3 soms bij wijze van uitzondering zelfs 6.

Het was dan ook onvermijdelijk, dat bepaalde paringen in het afgelopen seizoen meer dan 
twee keer voorkwamen. Geen ramp, maar eigenlijk niet de bedoeling. Althans niet van de 
wedstrijdleider.

Desondanks hebben we er met z’n allen weer een spannende aangelegenheid van weten te 
maken.

Tenminste als we de strijd om plaats één niet meetellen. Die werd vanaf ronde één ingenomen
door Arie Verhoog en hij heeft die ook het gehele verdere seizoen niet meer afgestaan. Ook 
niet tijdelijk.

Om de plaatsen 2 tot en met 5 streden Henk, Paul, Ben, Ties en Leunis.

Na ronde 14 haakte Henk, mede doordat hij veelvuldig moest afzeggen, af en bleven Ben, 
Paul, Ties en Leunis nog over. Die 4 wisselden veelvuldig van plaats op de ranglijst, maar 
eindigden daarop uiteindelijk toch in deze volgorde.

Clubkampioen dus ARIE. Gefeliciteerd.

Ook de rapidcompetitie had, hoewel in mindere mate, omdat hier de NOSBO competitie geen 
rol speelde, te lijden onder de onregelmatige opkomst.

In deze competitie geen Ties in een bijrol. Hij speelde geen enkele van de in totaal gespeelde 
15 ronden. Logisch dus, dat hij geen rol van betekenis speelde.

Zijn rol werd hier vertolkt door Jan. De hoofdrol was ook hier voor Arie. Eerste dus.

Paul, Ben, Leunis en Jan eindigden op de plaatsen 2 tot en met 5.

Clubkampioen ook in deze discipline dus ARIE. Alweer gefeliciteerd.

Voor alle gespeelde partijen met uitslagen en standen per gespeelde ronde verwijs ik graag 
naar onze website www.scdac.nl

 Wedstrijdleider intern: Leunis Maas
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TERUGBLIK SEIZOEN 2018 – 2019

Een belangrijk jaar. De Nosbo had in zijn grote wijsheid besloten de schaakzaken drastisch 
aan te pakken. Dit om het schaken in competitieverband voor spelers aantrekkelijker te 
maken. Is dit gelukt? Afgezien van een aantal rare uitwassen, denk aan spelers met een rating 
van 2200 die in de Nosbo uitkomen tegen spelers van 1500, het uitkomen voor andere clubs. 
Zoiets als een speler van Ajax uitkomt voor Delfzijl. Toch heb ik het gevoel dat de 
veranderingen niet slecht hebben uitgepakt. De hele sterke clubs zijn gepromoveerd en dit jaar
zal meer gelijkmatigheid te zien zijn.

Hoe heeft DAC 1 zich staande  gehouden in deze veranderde schaakwereld. Wel zoals bijna 
altijd binnen onze club, onverstoorbaar. Het achttal veranderde in een zestal, nou ja dan spelen
we met twee spelers minder en hebben we meer reserves. De tegenstanders waren ook de 
tegenstanders van vorige jaren. Veel veranderd is er niet. En ook dit jaar zal er niet veel anders
in Delfzijl op schaakgebied te zien zijn. Behalve dan de schaaklocatie, maar daarover zal 
elders  genoeg te lezen zijn.

Het afgelopen jaar is DAC op een gedeelde derde plaats geëindigd. Niet goed, niet slecht. 
Klein en Vos ( klein vosje is volgens mij een vlinder) dartelden naar de hoogste scores met 4,5
uit 6 en 7 . Verhoog leed een zeldzame nederlaag en wel tegen Kroon van Scepu. Maar Kroon 
is toch een sterke speler die zijn laatste Nosbonederlaag jaren geleden tegen Henk 
Kloosterman had geleden. Ja, klopt dit is de dochter die de kroon van vader misschien gaat 
overnemen. Gezegd moet worden  dat een zeldzame blunder van Verhoog  de nederlaag 
versnelde. Grote overwinningen tegen het vrouwenteam van Sissa en het team van Groningen 
Een grote nederlaag tegen Scepu. Ach het past allemaal in het beeld van onze vereniging.

Op dit moment lijkt er voor volgend jaar weinig verandering te komen . Dit geldt zowel voor 
DAC als voor de Nosbo. Wel  is het belangrijk, ik vind het belangrijk, dat iedereen goed 
kennis neemt van de wedstrijddata. Deze zullen waarschijnlijk volgende maand bekend zijn. 
Het blijft vervelend op het laatste moment vervangers te zoeken. Hoewel  de schakers doen 
nooit moeilijk als er ingevallen moet worden. Complimenten hiervoor.

Verder gun ik iedereen weer een goed schaakjaar.

Wiert  
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Jaarverslag DAC2. Seizoen 2018-2019.

De NOSBO-competitie klasse 2 startte het seizoen met 17 teams in één poule, Zwitserse 
indeling. Nadat één team zich na de eerste ronde teruggetrokken had, ontstonden twee poules 
met elk 8 teams. DAC2 speelde de 7 wedstrijden in klasse 2A. 
Als gevolg van deze poulewisseling moesten wij in de tweede ronde wel tegen het ver weg 
gelegen Hoogeveen spelen. Leunis Maas wist daar in ieder geval een puntje binnen te halen.

Ronde 4, Paardensprong - DAC2, die in januari 2019 gespeeld zou worden, moest vanwege 
de erbarmelijke weersomstandigheden verplaatst worden naar 15 maart. Ondanks dat de 
tegenstander 292 ratingpunten sterker was dan ons team, wisten we daar onze enige 
overwinning te behalen, misschien wel dankzij het feit dat onze laagste ratinghouder met 909
ratingpunten de sterkere Jan Baptist met 1335 ratingpunten wist te verslaan.

Na 7 ronden eindigde DAC2 op de laatste plaats met 2 matchpunten en 7 bordpunten.

Frans Boot, teamleider DAC2.

Verslag bekerteam 2018/2019

Het afgelopen seizoen heeft ons bekerteam uitstekend gespeeld en de doelstelling (het spelen 
van de 1e ronde) ver overtroffen!!! 
Na een ruime zege op Middelstum moest er een tweede ronde gespeeld worden, hetgeen in 
jaren niet meer bereikt was. 
In de 2e ronde (gespeeld 28 januari) gingen we kansloos ten onder tegen Lewenborg (helaas) 
zodat het team weer met 8 benen op de grond kwam te staan. 
Desalniettemin hulde aan onze spelers, waarvan eentje zelfs de historische score van 
anderhalf uit twee wist te bereiken...... 
Er kan dus teruggekeken worden op een succesvol bekerseizoen!! 

Arie Verhoog
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Jaarverslag van de penningmeester

Zoals uit bijgaand financieel verslag blijkt, hebben we het afgelopen seizoen onze financiële 
doelen ruimschoots gehaald. In plaats van quitte te spelen, zoals in de begroting was voorzien,
hebben we dit verenigingsjaar positief afgesloten. Een overschot van 84,00 euro.

Ondanks de afboeking van een vordering, van € 186,00 onder de post diversen, bleven de 
totale kosten, dankzij een versobering van het Kersttoernooi, binnen de perken. Een 
overschrijding van iets meer van 2% tegenover bijna 9% hogere inkomsten.

De inkomsten uit contributies waren iets lager dan begroot. De reden daarvoor is, dat één lid 
halverwege het seizoen heeft opgezegd.

De inkomsten onder de post “Overige Inkomsten” bestaan voornamelijk uit een donatie en de 
verkoop van 2 oude “Garde” schaakklokken.

Het Eemsmond schaaktoernooi heeft positief bijgedragen aan het goede financiële resultaat in
het afgelopen seizoen. De totale inkomsten bedroegen € 710,00 tegenover € 656,00 kosten.

De begroting voor het seizoen 2019/2020 sluit, zodat het niet nodig wordt  geacht de 
contributie voor het komende seizoen aan te passen, tenzij de KNSB of NOSBO de 
contributies sterk verhogen.

Het bestuur stelt daarom voor deze, voorlopig, op het huidige niveau te handhaven, tenzij de 
verhoging door de KNSB/NOSBO 2 euro of meer per lid per jaar bedraagt. In dat geval wordt
de verhoging in onze contributie doorberekend.  Indien de vergadering daarmee instemt 
bedraagt de contributie voor het seizoen 2019/2020 dan € 90,00 per jaar voor senioren en € 
65,00 voor jeugdleden plus de eventueel noodzakelijke verhoging.

Wij willen nog wel even wijzen op de gewijzigde invorderingscriteria van de KNSB.

Zo is voor iedereen die op 1 oktober lid is van een schaakvereniging, door die vereniging, 
contributie verschuldigd voor het volle verenigingsjaar.

Op de KNSB-site staat, voor geïnteresseerden, het volledige reglement.

12



Jaarrekening Schaakclub Delfzijl Appingedam Combinatie:

Balans per 31 juli 2019 1 augustus 2018

debet credit debet credit
VORDERINGEN

Contributies 135 5
Overige vorderingen 0 186
Overlopende activa 0 221

LIQUIDE MIDDELEN

Kas 0 0
Bank 621 518

RESERVES

Algemeen 756 672

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen: Zaalhuur 0 168
Overlopende passiva 0 90
TOTAAL 756 756 930 930
VERSCHIL t.o.v. vorig jaar 84

Staat van inkomsten en uitgaven 2018/2019 2019/2020
EUR EUR

begroot werkelijk +/-w/bgt begroot
Contributies 1.530 1.485 -45 1.530

650 588 -62 640

Sponsorbijdrage 250 250 0 250
Overige inkomsten 0 115 115 0

Inkomsten Eemsmond toernooi 400 460 60 420

INKOMSTEN 1.300 1.413 113 1.310

Zaalhuur 300 310 -10 300

Eemsmond toernooi 630 656 -26 650

Kersttoernooi 120 10 110 100

Declaraties 80 0 80 80

Materialen 50 57 -7 60

Diversen 50 230 -180 50

PR zaken 70 66 4 70

UITGAVEN 1.300 1.329 -29 1.310
Resultaat 0 84 84 0
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