Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo;
Gehouden op 1 september 2020 in Het Convent te Bolsward.
Aanwezig: veertien leden waaronder twee ereleden:
Boomsma, Bergsma, Stapersma, Van der Pal, Stornebrink, Banning, Hageman, Bottema,
Viersma, Bonthuis, Hylkema, Sikma, Leeverink en Dijkstra.
Bericht van verhindering: Dölle, Verheggen en De Leeuw. De aanwezigen hebben,
volgens het schaakprotocol, plaats genomen in de corona opstelling
Afwezig: Altena, Smit, De Jong en De Boer.
1. Opening
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij constateert tot zijn vreugde dat de
opkomst voor deze algemene ledenvergadering groter is dan vorig jaar. Voorts
constateert hij dat we opmerkelijke tijden doormaken in verband met het coronavirus.
Dit veroorzaakte vorig seizoen een vroegtijdig einde van het clubleven en zal ook het
komend schaakjaar zijn invloed doen gelden, onder meer voor wat betreft de speelzaal
en de hoogte van de contributie.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, zij het dat aan punt 10 wordt vastgeknoopt de
toezegging dat we het deze vergadering opnieuw zouden moeten hebben over de
samenwerking met omliggende schaakverenigingen.
3. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen, zo deelt de secretaris mede.
5. Ingekomen stukken
Er is zijn ook geen ingekomen stukken.
6. Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren Hageman en Banning brengt bij monde van
eerstgenoemde verslag uit. De boeken zijn voor aanvang van de vergadering
gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester
decharge te verlenen over het boekjaar 2019-2020. De vergadering neemt dit voorstel
over. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit de heren Banning en
van der Pal. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het komend
seizoen. De begroting toont aan dat bij een ongewijzigde contributie de club het
komende jaar een aanzienlijk verlies zal lijden, zulks in verband met het feit dat we het
komend jaar rekening moeten houden met het verschuldigd zijn van meer zaalhuur. Dat
is een ongezonde zaak en daarom stemmen de leden in met een contributieverhoging
van 15 euro (130 wordt 145, dubbelleden 95). Bergsma roept de leden op zo mogelijk
een bedrag aan de vereniging te doneren, zodat de financiële positie iets minder nijpend
wordt. Het bestuur is erkentelijk voor de oproep doch wijst er op dat doneren uiteraard
niet verplicht is.

7. Interne competitie
Tot veler verbazing heeft wedstrijdleider Boomsma nog een presentje in de vorm van
een medaille met een bolswarder leurenlint (geel zwart) voor de prijswinnaars van de
vorige competitie. Dit waren: A groep: 1. Murk Viersma, 2. Cees Banning, 3. Josef
Dölle. B groep: 1. Hessel van der Pal, 2. Gerrit Stornebrink, 3. Taeke Bergsma. C groep:
1.Johan Verheggen, 2. Lambertus Hylkema, 3. Tjesse Bottema
Voor de komende interne competitie verandert de systematiek niet. In verband met de
corona moeten de leden van tevoren aangeven (bij Boomsma) of ze wel of niet op de
clubavond zullen verschijnen. Op de laatste dinsdag voor Kerst vindt het
rapidkampioenschap plaats (vijftien minuten p.p.p.p zonder bonus) en op de slotavond
het snelschaakkampioenschap (vijf minuten p.p.p.p zonder bonus). Ook wordt opnieuw
een knock-out wedstrijd gehouden. Het reglement voor de KO-wedstrijd: Bij remise drie
minuten vluggeren + bonus; is het opnieuw remise dan wint de speler die zwart had in
de eerste partij.) Er zullen voorrondes worden gehouden zodat we uitkomen op 16
deelnemers. Ook de finale van vorige seizoen (Banning Bottema) zal nog worden
gespeeld. Hessel van der Pal was vorig seizoen de snelste stijger. De beker zal hem nog
worden uitgereikt. De Rapidbeker was voor Banning.
De secretaris deelt mede dat hij samen met de voorzitter het materiaal van de club heeft
geordend. Ook de kast is opgeruimd. Alles is nu weer overzichtelijk en netjes. Het is de
bedoeling dat er deze winter gespeeld wordt uitsluitend met de stukken uit de houten
kistjes. Al het andere materiaal kan gebruikt worden bijvoorbeeld op de St
Maartenschool of elders.
8. Externe competitie
Het bestuursvoorstel om het komend seizoen niet deel te nemen aan de FSB-competitie
wordt overgenomen. Er zijn te veel onzekerheden wat betreft reizen, veilige speelzalen,
en mogelijkheden om gasten te ontvangen. De secretaris zal de wedstrijdleider van de
FSB informeren. Als er zich gunstige ontwikkelingen voordoen kan op dit standpunt
terug worden gekomen, te meer daar enkele leden te kennen geven dat zij de externe
wedstrijden zullen gaan missen. De Auke Bootsma wisselbeker die werd ingeleverd door
Hessel van der Pal mag nu worden meegenomen door Jos Dölle met de score van 6 uit 6.
Mede hierdoor werd Westergoo I in de voorlaatste ronde reeds kampioen in de klasse
2B. Westergoo II eindigde in dezelfde poule onderaan. Het derde team eindigde in de 3e
klasse A op de derde plaats. HarmJan Dijkstra fungeerde bij het eerste team als captain,
Gerrit Stornebrink en Piet Sikma vervulden deze functie bij het tweede en derde team.
9. Jeugd
Wat betreft de jeugd is er ook nog veel ongewis. Mag er straks op school weer les
gegeven worden? Kan ons jeugdtoernooi gewoon gespeeld worden? Alles moet worden
afgewacht. Geconstateerd wordt dat bij Westergoo momenteel best animo bestaat om
les te geven aan de jeugd. Hylkema, Banning, Boomsma, Stornebrink en Bonthuis zijn in
principe bereid om zich inspanningen te getroosten. Het zou jammer zijn als dit
enthousiasme geheel in de kiem zou worden gesmoord. De hoop is gevestigd op betere
tijden.
10.Public relations
De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren
voor de digitale versie van het Bolswards Nieuwsblad. De voorzitter zal onderzoeken of

Westergoo op simpele wijze zich ook toegang kan verschaffen tot de ‘social media’, waar
onder Facebook.
Het bestuur zal een poging ondernemen om de besturen van de schaakclubs die actief
zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân een keer bijeen te roepen om enkele zaken met
elkaar door te spreken. Tijdens de volgende alv of eerder zal het bestuur verslag uit
brengen van de gesprekken.

11. FSB/KNSB aangelegenheden
De secretaris schets enige ontwikkelingen binnen FSB en KNSB. Hoewel de schaaksport
wereldwijd behoorlijk floreert gaat het moeizaam met het clubleven in Fryslân en
Nederland. Het lijkt alsof het clubleven met interne competities in de avonduren het af
moet leggen tegen de (team)wedstrijden in de weekenden. Dat betekent dat het
clubleven danig zal veranderen. Deze ontwikkeling is moeilijk te duiden.

12. Bestuursverkiezing
Wedstrijdleider Boomsma was aftredend en is herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie
herbenoemd voor een nieuwe periode.
13. Rondvraag
Tine Stapersma vraagt hoe het zit met het decoreren van leden die vijftig jaar aan de
club zijn verbonden. De secretaris zegt toe dat hij hier op korte termijn werk van zal
maken. Het betreft de leden De Boer, Stornebrink en H.J.Dijkstra.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de leden voor
hun positieve inbreng en wenst eenieder -ondanks de bijzondere omstandigheden- een
goed schaakseizoen. De avond wordt besloten met een drankje in de foyer. Uiteraard
wordt de voorgeschreven onderlinge afstand van anderhalve meter in acht genomen.
De secretaris,
H.J.Dijkstra

