
Agenda voor de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo 
te houden op 6 september 2022 in Het Convent te Bolsward. Aanvang 20.00 uur 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag vorige ledenvergadering (zie bijlage) 
4. Mededelingen  
5. Ingekomen stukken (brief Sibbele Bonthuis) 
6. Financiën Zie bijlage (1. Verslag vorige seizoen; 2. Bevindingen kascommissie (Van 

der Pal en Verheggen); 3.  “begroting“ nieuw seizoen, contributievaststelling; 4. 
benoeming nieuwe kascommissie) 

7. Interne competitie  
8. Externe competitie  
9. Jeugd  
10. Public relations  
11. FSB/KNSB aangelegenheden (mondeling) 
12. Bestuursverkiezing  
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
De secretaris, 
H.J.Dijkstra 
 
Toelichting 
 
Aan de leden van schaakclub Westergoo. Bijgaand de agenda voor de algemene 
ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen 2022-2023 te houden op dinsdag 6 
september 2022 te 20.00 uur in Het Convent te Bolsward.  
 
 
Ter toelichting op de agenda moge nog het volgende dienen: 
 

- Het verslag van de vorige ledenvergadering is als bijlage toegevoegd. 
- Mededelingen. Zo die er zijn zullen ze mondeling worden gedaan. 
- De penningmeester heeft vorig jaar flink wat geld overgehouden. (Ruim 1800 euro) 

Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat het schaakseizoen enkele maanden is 
onderbroken. (Geen zaalhuur). Reden om de leden voor te stellen de contributie voor 
het komend seizoen te handhaven op hetzelfde niveau als vorig seizoen. 
Hessel van der Pal en Johan Verheggen vormen de kascommissie. Zij worden hierbij 
gevraagd voor aanvang van de ALV de boeken te controleren en aansluitend verslag 
uit te brengen aan de leden. Er zal een nieuwe lid van de kascommissie moeten 
worden benoemd in de plaats van Verheggen.   

- Wat betreft het bestuur keren de ingrediënten van vorige jaren terug: dat wil zeggen 
een Keizercompetitie om het clubkampioenschap een KO-wedstrijd, een rapidavond 
en een snelschaakavond.  



- Het bestuur stelt voor te inventariseren hoeveel leden belangstelling hebben om aan 
de FSB-competitie deel te nemen en aan de hand daarvan het aantal teams vast te 
stellen.  

- Wat betreft de jeugd stelt het bestuur voor in principe  op dezelfde voet door te gaan 
met de samenwerking met de Sint Maartenschool. Inmiddels heeft ook basisschool 
De Bron zich gemeld met een hulpvraag.  We zullen alles op alles zetten om ons  
jeugdtoernooi dit jaar door te laten gaan. We reserveren in ieder geval de tweede 
zaterdag van december. Verder hopen we dat ook dit jaar weer enkele jeugdspelers 
op de clubavond verschijnen om deel te nemen aan de competitie. (Onder welke 
condities zal onderwerp van gesprek zijn.) 

- De berichtgeving op de site van Bolswards Nieuwsblad wordt wat betreft het bestuur 
gecontinueerd. 

- Bestuursverkiezing: De secretaris is volgens het rooster van aftreden ‘aan de beurt’. 
Hij zich opnieuw verkiesbaar voor een periode van vijf jaar. Voorgesteld wordt 
Dijkstra te herbenoemen.  
Zoals bij de ingekomen stukken al even aan de orde kwam heeft Sibbele Bonthuis 
besloten met schaken te stoppen. Hij zat als ‘algemeen adjunct’ in het bestuur van 
Westergoo. Voor hem in de plaats zal een nieuw bestuurslid moeten worden 
gekozen. Het bestuur draagt voor de heer C. Banning te Kimswerd. 
 
 
Voldoende stof derhalve om met elkaar te bespreken. En bij de rondvraag kunt u de 
voor u belangrijke onderwerpen ter sprake brengen. Nogmaals: we rekenen op uw 
komst.  
 
Het bestuur van Westergoo 
 
H.J.Dijkstra, secretaris  

 
 
 


