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31 augustus 2020
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 2 september vorig 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 2019/2020 en de balans per per 31-07-2020  
inclusief het begrotingsvoorstel voor het komende seizoen.
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Agenda jaarvergadering 2020

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 14 september 2020 om 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 2 september 2019.

5.   Jaarverslagen: Secretaris
      Materiaalcommissie
      Wedstrijdleider
      Teamleiders: Beker & Teams
      Penningmeester

Kascommissie

6. Bestuursverkiezing. 

7. NOSBO teams

8. Benoeming kascommissie.

9. Begroting seizoen 2020/2021.

10. Vaststellen contributie.

11. Competities.

12. Wvttk / Rondvraag.

13. Sluiting

Toelichting op de Agenda

6. Bestuursverkiezing    De secretaris is volgens rooster aftredend. Kandidaten kunnen 
zich melden bij de secretaris.

 Rooster: Maas 2022, Sligter 2020 en Schellingerhout 2021.
7.   NOSBO teams Het bestuur stelt voor om de vergadering hierover te laten 

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

Kloosterman is in 2020 aftredend.
10.   Contributie etc. Seniorleden € 90, dubbelleden € 65 en juniorleden € 65 per jaar. 

Aanpassing is volgens de penningmeester niet nodig.
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Voorwoord

Vreemd.
Zo kunnen we dit seizoen wel typeren vind ik.
In maart kwam niet alleen het schaakleven tot stilstand, maar alles wat we tot dan toe  
normaal noemden werd ineens anders. Ingewikkelder.
Handen schudden met de ellebogen of de voeten. 
Anderhalve meter bij je medemens uit de buurt blijven. Tenzij het een gezinslid betrof.
In het begin had het nog wel iets komisch. Deden we er een beetje lacherig over.
Maar dat is er inmiddels wel af.
We zijn 't zat. We willen terug naar normaal.
Gewoon schaken op de club. Wekelijks, zoals we gewend waren.
Het zal nog wel even duren, maar hopelijk niet té lang.

Het begon allemaal nog redelijk normaal. 
Op een andere locatie weliswaar maar toch.
Na ruim dertig jaar sporthal de Ringen, was het wel even wennen.
Geloof het, of niet, maar ik ben wel eens verkeerd gefietst. Op de heenreis! Ja!
Inmiddels, helemaal gewend, voelt de schutterskantine al net zo vertrouwd als de Ringen.
Een mooie ruime speelzaal, goeie bar en, heel belangrijk, leuke mensen achter de bar.
Dik voor mekaar dus.

Jammer genoeg liet de opkomst voor de interne competitie regelmatig te wensen over.
Iedereen kan natuurlijk wel eens verhinderd zijn. We zijn per slot de jongste niet meer.
En die ruimte is er ook, maar toch roep ik iedereen op om, als het enigszins kan, zoveel 
mogelijk in de interne competitie te blijven spelen.
Het is mijn inziens de kurk waarop iedere schaakclub drijft.
Neem die weg, en de club gaat kopje onder. 
We hebben het al bij meerdere clubs zien gebeuren.
Laten wij niet de volgende zijn.

In de Nosbo-competitie hebben beide teams zich kranig geweerd.
Het was af en toe even puzzelen m.n. wat betreft de samenstelling van de teams.
Het is evenwel gelukt om zowel DAC1 als DAC2 steeds compleet de wei in te sturen. 
Zaal staat hier waarschijnlijk beter dan wei, maar zo luidt het gezegde nou eenmaal.
Elf verschillende personen speelden één of meerdere partijen in DAC1. Best veel.
Het beste bewijs voor de enorme betrokkenheid van alle DAC leden bij team 1.
Voor DAC2 kwamen slechts vijf mensen uit, maar dat was dan ook een viertal.
In de Nosbo-bekercompetitie lagen we er, zoals gebruikelijk, al na één ronde uit.
Het zit ons in die competitie ook niet altijd mee. Gemiddeld -240 ratingpunten was ons te 
machtig.

Op naar het volgende seizoen maar weer.
Hopelijk zonder corona, of in ieder geval minder, maar met evenveel schaakplezier.
We zullen het meemaken.
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Notulen algemene ledenvergadering SC DAC, d.d. 2 september 2019.

Afwezig met kennisgeving: Bert de la Rambelje, Bert Steenhuizen, Ties Molenhuis.

Afwezig zonder kennisgeving: Raymilio Simileer. 

Opening en vaststellen agenda. 
Voorzitter Leunis Maas opent de vergadering, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen en uitgaande stukken.
Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken ter vergadering te bespreken.

Notulen jaarvergadering 3 september 2018.
Naar aanleiding van punt 13 ‘Schaakcafé’ vraagt Frans Boot naar de voortgang hiervan. 
Leunis Maas geeft aan dat het idee niet verder is uitgewerkt. Wellicht zal er de komende 
maanden een nieuwe poging worden gedaan. 

De notulen worden onder dankzegging vastgesteld. 

Jaarverslagen.
De toegestuurde jaarverslagen secretaris, materiaalcommissie, wedstrijdleider, teamleider(s) 
en penningmeester worden goedgekeurd en vastgesteld.
Het verslag van de kascommissie is nog niet ontvangen. De kascommissie geeft een 
mondelinge toelichting en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. 

Bestuursverkiezing.
Volgens rooster is de voorzitter aftredend. Leunis Maas stelt zich beschikbaar voor de 
volgende periode van 3 jaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld waarna de vergadering Leunis unaniem benoemt.

NOSBO teams.
- Frans Boot geeft aan niet meer beschikbaar te zijn als teamleider voor het 2e team. Verder 
vraagt hij zich af of het opnieuw inschrijven van een 2e team zinvol is vanwege het lage aantal
beschikbare spelers hiervoor. 

- Arie Verhoog stelt voor om dit jaar twee viertallen aan te melden voor de competitie. 
- Wiert Vos zou het erg jammer vinden als er geen zestal zal worden ingeschreven. 

- Ben Kuiper stelt het zeer op prijs, mocht er wel weer een zestal worden ingeschreven, dat hij
daarvoor wordt ingedeeld.

- Leunis Maas stelt voor een stemming te houden betreffende het inschrijven van teams voor 
de komende NOSBO competitie. Na stemming blijkt dat er wordt gekozen voor het 
inschrijven van een zestal, een viertal en een team voor de bekercompetitie. 
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Benoeming kascommissie.
De kascommissie zal het komende jaar bestaan uit Ben Kuiper en Henk Kloosterman. 

Begroting seizoen 2019-2020.
De begroting wordt ter vergadering doorgenomen. De zaalhuur voor de nieuwe speellocatie 
zal €300,- zijn zoals begroot. 

Vaststellen contributie en reiskostenvergoeding.
Het contributiebedrag voor het komende jaar zal niet gewijzigd worden en wordt ter 
vergadering vastgesteld. 

Vergoedingen van reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van onze 
vereniging en niet ,zoals ten onrechte door sommige leden wordt gedacht, bij de 
penningmeester van de NOSBO. 
Ook met terugwerkende kracht kan een declaratie nog worden ingediend. 

Competities en toernooien.
Zoals eerder genoemd zal er dit jaar wederom een zestal en een viertal worden ingeschreven 
voor de NOSBO competitie. Ook voor de bekercompetitie wordt een viertal ingeschreven.

Frans Boot vraagt of er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn om ook komend jaar het 
Eemsmond Schaaktoernooi op een goede manier te kunnen organiseren. Dit blijkt het geval te
zijn, Frans zal een datum gaan zoeken voor het toernooi. 

Rondvraag.
Wiert Vos geeft aan niet meer beschikbaar te zijn als teamleider voor het 1e team. 
Leunis merkt op dat er dan voor beide teams geen teamleiders beschikbaar zijn en betreurt dit.
Hij stelt voor om de coördinatie voor het indelen van teams op wedstrijddagen zelf te doen. 
Teamleiders hoeven dit niet meer te doen en treden alleen op wedstrijddagen als teamleider 
op. 
Met dit voorstel wordt ingestemd, Wiert zal op wedstrijddagen blijven fungeren als 
teamleider.

Henk Kloosterman geeft aan dat hij een aantal tuinschaakstukken wil gaan verkopen. De 
opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

De penningsmeester, Piet Schellingerhout vertelt dat oud lid Dick Folkeringa ook dit jaar 
weer een vrijwillige donatie heeft gedaan. 

Sluiting.
De voorzitter dankt eenieder voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit de vergadering. 
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Jaarverslag van de secretaris

Aan het begin van het nieuwe seizoen hierbij een korte terugblik op het afgelopen jaar. 

Met totaal 17 actieve leden werd het seizoen, toen er nog niemand van Corona had gehoord,  
gestart op maandag 2 september 2019. Op deze avond vond de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats die werd bezocht door 13 leden. We kwamen voor het eerst bijeen in 
onze nieuwe speelzaal in het clubgebouw van de Schuttersvereniging Delfzijl. Na jarenlang in
Sporthal de Ringen verwend te zijn door de gastvrijheid en service van de helaas vorig jaar 
overleden kantinebeheerder Simon, hebben de vrijwilligers van de Schuttersvereniging deze 
rol moeiteloos overgenomen. Elke maandagavond worden we zeer vriendelijk ontvangen en 
worden we de hele avond voorzien van koffie, thee, frisdrank of een heerlijk pilsje. Top!! 

De agenda van de vergadering werd onder leiding van onze zeer ervaren voorzitter Leunis op 
een prettige manier doorgenomen. Nadat Leunis de vergadering had gesloten kon er nog 
vrijblijvend een partijtje geschaakt worden. 

Op 9 september werd begonnen met de start van de nieuwe interne competitie, een maand 
later werden ook de eerste partijen in de externe NOSBO competitie gespeeld. Ook dit jaar 
waren er twee teams actief in de externe competitie van de Nosbo, één zestal en één viertal. 

En toen werd het 2020 en toen werd het maart en toen………………….toen werden we 
overvallen door het Coronavirus. Bijna het hele openbare leven kwam stil te staan, iedereen 
sprak maar over één ding en dat was Corona. 

Helaas had dit ook verregaande consequenties voor onze vereniging. Aangezien bijna alle 
evenementen en bijeenkomsten werden verboden, werden zowel de interne- als de externe 
competitie stilgelegd. 

Tot het moment van stilleggen had het zestal (DAC1) 6 wedstrijden gespeeld waarin door drie
overwinningen en drie nederlagen 6 punten werden behaald. Wiert Vos kende een uitstekend 
seizoen en scoorde liefst 5½ punt uit 6 partijen, een erg mooie score. Ook Bert Steenhuizen 
was productief, hij scoorde 4 uit 6. 

Het viertal (DAC2) speelde 4 wedstrijden. 1x winst, 1x een gelijkspel en 2 nederlagen 
betekende dat er 3 wedstrijdpunten werden behaald. Paul Klein behaalde 2 uit 4 en was 
daarmee de grootste puntenleverancier. 

De interne competitie kon helaas ook niet worden uitgespeeld. 9 maart bleek achteraf de 
laatste speelavond te zijn geweest. Arie Verhoog was op dat moment, niet geheel verrassend 
koploper, gevolgd door Paul Klein en Ties Molenhuis. Bij de rapidcompetitie  was Arie ook 
koploper, Jan Groothof een uitstekende tweede en Ben Kuiper stond derde.  

De voorbereidingen voor het 51e Eemsmondschaaktoernooi waren begin 2020 gestart. Echter 
kon er door de Coronacrisis ook een streep worden gezet door dit toernooi. In eerste instantie 
is het toernooi uitgesteld tot het najaar, er moet nog een nieuwe datum worden gezocht. 
Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. We hebben 
echter goede hoop dat het toernooi in 2020 toch nog doorgang kan vinden. 

7



Het afgelopen schaakjaar was uiteindelijk een stuk korter dan gepland. Zoals het nu lijkt 
kunnen we begin september het nieuwe schaakjaar weer opstarten. Hopelijk gooit Corona niet
opnieuw roet in het eten en kan er weer een volledig jaar enthousiast gestreden worden op de 
64 velden.

Blijf gezond en hopelijk tot snel ziens!!

Verslag van de materiaalcommissie.

De materiaalcommissie bestaande uit Henk Kloosterman en Jos Sligter heeft het afgelopen 
schaakjaar geen controle op de materialen gedaan. Aan het begin van het komende seizoen zal
er een nieuwe inventarisatie ingepland worden. 

Verslag van de wedstrijdleider

Het wordt, met alsmaar minder leden, steeds lastiger een enigszins leuke competitie te spelen.
Het bleek ondanks een voortijdig einde onvermijdelijk dat spelers vaker dan twee keer per 
seizoen tegen elkaar uitkwamen. Gelukkig speelden we twee competities -rapid en regulier- , 
zodat het in de reguliere competitie tot maximaal 3 keer beperkt bleef. Ook in de rapid 
competitie speelden we niet vaker dan twee keer tegen dezelfde tegenstander. Hoe dat 
allemaal uitpakte? Zie onze website.

Boem! Oftewel verslag van de teamleider DAC 1

Boem, en dat was het einde van de Nosbo-competitie. Verrassend maar waarschijnlijk ook 
verstandig. Het virus sloeg om zich heen als een monnik in een nonnenklooster. Hoe te 
reageren, voor iedereen een raadsel. Mijn zoon, werkzaam in de computerwereld, kreeg te 
horen dat er werd overgestapt op “thuiswerken”. Helaas heeft hij dit natuurlijk weer verkeerd 
opgevat en het gevolg is dat ik opa word.

Heeft de plotselinge stop veel invloed gehad op de competitie? Ik denk het niet. Zes van de 
zeven ronden waren gespeeld en gaven , denk ik, een redelijk goede aftekening van de 
krachtsverhoudingen. DAC eindigde als vijfde van de acht deelnemers. Regelmatige 
overwinningen volgden op regelmatige nederlagen. DAC op plaats vijf lijkt mij mij normaal. 
Wanneer we kijken naar de individuele resultaten dan valt op dat we toch weer vrij veel 
gebruik moesten maken van invallers. Invallers die, na gevraagd te zijn, beschikbaar waren. Ik
blijf mij verbazen over het grote aantal afzeggingen. De data zijn voordat de competitie begint
al bekend. Het zal wel horen bij de cultuur van DAC. De individuele resultaten zijn ook 
normaal. Vos valt in positieve zin misschien nog het meest op. 5.5 uit 6. De hoogste score in 
alle Nosboklassen. Ach ja, voortijdig afbreken kan ook zijn voordeel hebben. 

Hoe gaat het schaken in het seizoen 2020/2021 .  Veel verandert er denk ik niet. Meestal 
dezelfde verenigingen en dezelfde spelers. Er zal rekening moeten worden gehouden met de 
naweeèn van Corona. Misschien heeft de Nosbo toch last van een terugval van leden. Mensen 
die een andere hobby hebben ontdekt. Mensen die het een te grote risico vinden een hele 
avond met een groep in dezelfde ruimte te verkeren. Het kan ook meevallen. Weer schaken na
een lange periode. Leuk

Wiert
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Verslag teamleider DAC2

In klasse 2A van de NOSBO-competitie waren dit seizoen slechts zeven teams ingedeeld.
Dat betekent, dat per team slechts zes ronden behoefden te worden gespeeld, terwijl de 
volledige competitie natuurlijk zeven ronden zou omvatten.
Wij van DAC2 kwamen niet verder dan vier ronden terwijl verschillende andere teams vijf 
ronden speelden. Daardoor is de eindstand in deze klasse uiteraard enigszins vertekend.
Met 3 matchpunten uit 4 wedstrijden hebben we wellicht geen wereldschokkende prestatie 
geleverd, maar we hebben wel een leuk seizoen gedraaid. 
Het meest posirtieve was, dat we bijna steeds in dezelfde opstelling hebben gespeeld. Dat is 
wel eens anders geweest.

We startten met een uitwedstrijd tegen Bedum2. Uitslag 2-2. Het eerste punt binnen.
In de tweede ronde waren we vrij, waardoor we meteen twee plaatsen zakten op de ranglijst.
De derde ronde speelden we thuis tegen Scepu. Het leek lange tijd uit te draaien op een ruime 
zege. Helaas verspeelde Frans aan bord 4 een totaal gewonnen stelling, maar Paul, Jan en 
Harry hadden toen al voor een 2½-½ tussenstand gezorgd. Daarmee was het pleit al in ons 
voordeel beslecht.
In ronde vier volgde een kansloze 4-0 nederlaag tegen de Sissa-babes. Werd het "dames gaan 
voor" wellicht wat al te letterlijk genomen?
Ook ronde vijf verliep niet geheel naar wens. Tegen het op papier gelijkwaardige Leek wist 
alleen Leunis een half puntje te scoren. Een 3½-½ nederlaag derhalve. En plaats zes.

En dat was het dan. Toen werd ineens alles anders. In het begin dachten we nog, dat we later 
in het seizoen de competitie zouden kunnen uitspelen. Er werd zelfs een beetje lacherig 
gedaan over de genomen maatregelen. Met name het handen schudden met de ellebogen 
zorgde voor de nodige hilariteit, maar het coronavirus bleek hardnekkiger dan gedacht.

Leunis

Verslag van de non-playing captain van het bekerteam

Ook het afgelopen jaar is ons bekerteam er in geslaagd aan de doelstelling ruimschoots te 
voldoen . 
Op maandag 28 oktober gingen zij (al strijdend) ten onder tegen het favoriete groningen 1 
Wel moet vermeld worden dat onze Ties er in slaagde nog een half puntje te behouden, 
waardoor de eer  nog een beetje werd gered, hulde daarvoor!! 
Overigens hadden de onzen wel een vooruitziende blik om niet verder in actie te komen, 
immers de corona brak later uit en de schaakactiviteiten van de nosbo zijn gestaakt, waarbij 
het de vraag is of en wanneer die het komend seizoen  herstart kunnen worden 
Het zal mij niet verbazen dat bovengenoemde wedstrijd de laatste bekerstrijd van DAC 
geweest is, maar het is niet anders. 
i.v.m. corona veiligheid en gezondheid spelen bij de bond (en ook bij ons) problemen 
hoe ,met wie en waar fysiek te kunnen schaken. 
Laten we hopen dat de corona weer verdwijnt, maar het kan wel even duren ,helaas....... 
  
vr,gr.arie 
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Jaarrekening Schaakclub Delfzijl Appingedam Combinatie:

Balans per 31 juli 2020 31 juli 2019

debet credit debet credit
VORDERINGEN
Contributies 0 135
Overige vorderingen 0 0
Overlopende activa 202 0

LIQUIDE MIDDELEN
Kas 0 0
Bank 1.098 621

RESERVES
Algemeen 1.000 756

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen: Zaalhuur 300 0
Overlopende passiva 0 0
TOTAAL 1.300 1.300 756 756
VERSCHIL t.o.v. vorig jaar 244

Staat van inkomsten en uitgaven 2019/2020 2020/2021
EUR EUR

begroot werkelijk +/-w/bgt begroot
Contributies 1.530 1.440 -90 1.350
Afdracht KNSB 890 917 -27 810

640 523 -117 540

Sponsorbijdrage 250 0 -250 250
Overige inkomsten 0 157 157 0
Inkomsten Eemsmond toernooi 420 0 -420 420
INKOMSTEN 1.310 680 -630 1,210

Zaalhuur 300 300 0 300

Eemsmond toernooi 650 0 -650 650
Kersttoernooi 100 0 -100 100
Declaraties 80 14 -66 60
Materialen 60 32 -28 30
Diversen 50 72 22 50
PR zaken 70 18 -52 20

UITGAVEN 1.310 436 -874 1.210
Resultaat 0 244 244 0
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