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Van de voorzitter
Zeer geachte clubleden,
Het is zover! Na een jaar van intensieve voorbereiding begint de
Schaakcombinatie HTV aan het grote avontuur. Met plezier zie ik de inzet en
creativiteit van bestuursleden en alle anderen om een succesvolle start mogelijk
te maken. Vele handen maken nu eenmaal licht werk. We hopen dan ook een
vereniging te vormen waar schaken en genoegen hand in hand gaan. De fusie
biedt hiertoe alle kansen. Ik wens iedereen een spannend en inspirerend
schaakseizoen toe!
Armin Segger
Van de redacteur
Hierbij het eerste nummer in de eerste jaargang van Samengevat, het clubblad
van Schaakcombinatie HTV. Trots richt ik mij tot u als redacteur. Samengevat
ontleent zijn opzet aan In Vogelvlucht, het voormalige clubblad van Vogelwijk.
Voor mij hebben respectievelijk wijlen Arthur Baris, Ben Spierings, André
Wagner en Pieter Struiksma het redacteurschap genoten. Het clubblad verschijnt
dit seizoen zes maal.
Het clublogo op de voorkant is ontworpen door Annelies Stolte, student
Communicatie & Multimedia Design aan de Willem de Koning academie van de
Hogeschool Rotterdam, op freelance basis werkzaam bij MediaMonks en
zus/dochter van. Overigens is zij in het bezit van het diploma Stap 1.
Ik nodig u allen uit om kopij aan te leveren voor dit orgaan. Uw bijdragen
worden eigenlijk altijd geplaatst als deze ook maar iets te maken hebben met
schaken, niet politiek getint zijn en geen schuttingtaal bevatten. Bij voorkeur
aanleveren per e-mail (marthen@wanadoo.nl) in MS Word, lettertype Times
New Roman en lettergrootte 14.
Maarten Stolte
ADVERTEERDERS GEVRAAGD
De middelste twee pagina’s van dit clubblad zijn momenteel beschikbaar voor
nieuwe adverteerders. De jaarlijkse oplage van Samengevat is circa 900 stuks.
De advertentiekosten bedragen 60 euro per pagina per jaar. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met het bestuurslid PR&Sponsoring.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SCHAAKCOMBINATIE HTV
DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2006
Lokatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Vaststelling van de notulen van de oprichtingsvergadering

4.

Verslag secretaris

5.

Voorstel aanpassing statuten en huishoudelijk reglement

6.

Voorstel wedstrijdleider intern voor de interne competitie

7.

Toelichting wedstrijdleider extern voor de teamindeling

8.

Voorstel jeugdleider terzake van het programma

9.

Voorstel penningmeester voor de beginbalans,
de exploitatiebegroting en
de contributie voor het verenigingsjaar 2006-2007

10.

Verkiezing Kascommissie

11.

Verkiezing Commissie van Beroep

12.

Installeren Technische Commissie

13.

Prijsuitreiking vorige interne competities en
bedankje afgetreden bestuursleden

14.

Rondvraag

15.

Sluiting
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Ad. 10: De kascommisie moet bestaan uit 2 leden en een reservelid, Zij mogen
geen deel uitmaken van het bestuur. Om de continuiteit te waarborgen voorzien
de statuten in een rotatiesysteem. Het is de bedoeling dat ieder jaar een lid
aftreedt en wordt opgevolgd door de reserve, waarna een nieuwe reserve
gekozen wordt, enzovoorts. Het is thans het eerste jaar. Derhalve wordt
voorgesteld een lid voor twee jaar, een lid voor een jaar en een reserve te kiezen.
Volgend jaar kan dan het rotatiesysteem in werking treden.
Ad. 11: De commissie van beroep bestaat uit 3 leden, niet deel uitmakend van
het bestuur. Zij worden voor een jaar benoemd en zijn steeds opnieuw
herkiesbaar.
Ad 12: Voor de technische commissie schrijven de statuten niets anders voor
dan dat die er moet zijn. Bij SC De Vogelwijk bestond de commissie uit de
wedstrijdleiders intern en extern en de teamleiders van de extern spelend teams.
Dat mogen dus ook bestuursleden zijn. Het bestuur stelt voor dit systeem ook
voor Schaakcombinatie HTV te gebruiken.
Bovengenoemde agenda doet vermoeden dat de vergadertijd niet al te lang zal
zijn, immers we zijn nog maar net begonnen en hebben nog niet veel te melden.
Dat geeft de mogelijkheid om na afloop nog wat te schaken.
Pieter Struiksma
Secretaris
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NOTULEN OPRICHTINGSVERGADERING VAN DE
FUSIEVERENIGING HAAGSE TOREN EN SC DE VOGELWIJK D.D 29
JUNI 2006

PRESENTIELIJST:
Gert Jan Willighagen
Geurt Jan van der Meiden
Harold Fikkert
Theo Dekker
Armin Segger
Wim Vermeulen
Ben Spierings
Mike Hoogland
Andre Wagner
Jan van Delden
Rene Weerts
Karl Baak
Olav van Leeuwen
Aron Vitner

Ruben Wiegerink
Sander Pauw
Monique Keuzenkamp
Hugo van der Laan
Karel Stolte
Rik Pronk
Eric Alvares
Eric Kwappenberg
Jan Verheijen
Ton Vissers
Rob Dijkstra
Theo Bovenlander
Hans Dwarshuis

AFWEZIG MET KENNISGEVING:
Sierk van der Meiden
Maarten Stolte
Jan Bonsel
Miron Askhenazy
Rene Spierings

Ard van der Zwart
Pim van der Meiden
Hans Segers
Pieter Struiksma
Ton Bodaan
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AGENDA:
1. Opening
2. Implementatie van bestuur en kader
3. Naamgeving vereniging
4. Statuten en huishoudelijk reglement
5. Rondvraag
AD 1: 20:15 uur
AD 2: Beschikbaar hebben zich gesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Intern Wedstrijdleider:
Extern Wedstrijdleider:
Jeugd:
P.R. en Sponsoring:

Armin Segger
Pieter Struiksma
Gert Jan Willighagen
Andre Wagner
Harold Fikkert
Geurt Jan van der Meiden
Ben Spierings

De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
Als kaderleden worden voorgesteld:
Sander Pauw:
Maarten Stolte:
Ard van der Zwart:

Webmaster
Redactie
Materiaal

Ook hiermee gaat de vergadering akkoord.
AD 3:
De voorzitter legt de procedure uit; Er zijn 25 namen ingebracht. Er zullen twee
stemronden volgen. In de eerste ronde bepaalt eenieder zijn keuze; de stemmen
worden geteld. De tweede stemronde kan gekozen worden tussen de vier meest
genoemde namen uit de eerste ronde.
Uit stemronde 1 kwamen de volgende namen naar voren:
De Torenvalk
Den Haag Zuid west
Haagse Move
Schaakcombinatie HTV
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Stemronde 2 leverde de volgende resultaten:
Schaakcombinatie HTV (11 stemmen)
Torenvalk
(6 stemmen)
Den Haag zuid West
(5 stemmen)
Haagse Move
(5 stemmen)
De nieuwe naam van de fusievereniging is hiermee geworden:
Schaakcombinatie HTV!!!
AD 4:
Rik Pronk: Jeugdleden zouden stemrecht moeten hebben (althans de ouders)
Antwoord: Gebruikelijk binnen een vereniging is dat er stemrecht is vanaf
zestien jaar.
Als eventueel bezwaar wordt genoemd dat als de jeugdafdeling groter is dan de
seniorenafdeling, de ouders de gang van zaken kunnen bepalen binnen de
vereniging.
Anderzijds dienen de belangen van de (grote) jeugdafdeling voldoende
behartigd te worden.
Besloten wordt dit onderwerp op de agenda van de volgende ALV d.d 15
september te zetten.
AD 5:
Welk rekeningnummer bij de bank wordt aangehouden?
Gert Jan: Geen idee nog, maar ik kan al wel meedelen dat het niet alle vier
zullen zijn.
Moeten we ons opnieuw aanmelden als lid van de nieuwe vereniging?
Antwoord: Nee, dit is niet nodig.
Behoudt de fusievereniging de rechten van Haagse Toren en Vogelwijk in de
komende HSB competitie?
Antwoord: Wij hebben van de kant van de HSB geen tegenbericht ontvangen.
Wanneer wordt er weer intern gespeeld?
Antwoord: De laatste donderdag van augustus gaat de zaal weer open.
Harold Fikkert
Secretaris a.i.
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Na de oprichtingsvergadering op 29 juni 2006 is het bestuur eenmaal bijeen
geweest om vast te stellen wat er gedaan moest worden om in september 2006
met de nieuwe vereniging van start te kunnen gaan. Daarnaast is er veelvuldig
onderling contact geweest per telefoon en per e-mail.
De volgende activiteiten zijn grosso modo uitgevoerd of in gang gezet:
De fusievereniging is aangemeld bij de HSB en bij de gemeente Den Haag
(Ooievaarspas).
De procedure voor de registratie bij de kamer van koophandel is gestart. Het
vervolg is goedkeuring door de ALV van de noodzakelijke wijzigingen in de
statuten en het huishoudelijk reglement (zie agendapunt 4), de gang naar de
notaris en daarna registratie bij de KvK van de vereniging en het bestuur
daarvan.
Bij de oprichtingsvergadering is Sander Pauw benoemd tot webmaster. Wegens
drukke werkzaamheden moest hij helaas deze opdracht teruggeven. Eric Alvares
is bereid gebleken om deze functie over te nemen in nauwe samenwerking met
Ben Spierings en Andre Wagner. Het bestuur neemt aan dat de ALV met deze
verandering instemt.
De ledenlijsten van de gefuseerde clubs zijn met zeer gewaardeerde steun van
Andre Wagner, Ton Bodaan en Geurt Jan van der Meiden geschoond en daarna
in elkaar geschoven. Het ledental bedraagt per de datum van de uitnodiging 104
personen, waarvan 60 senior- en 46 jeugdleden. Er zijn opzeggingen geweest,
maar daarvan zijn slechts drie het gevolg van de fusie (2 seniorleden en 1
jeugdlid), dit i.v.m. andere verplichtingen op donderdagavond. De overige
opzeggingen waren het gevolg van het verliezen van interesse in het schaken of
wegens persoonlijke omstandigheden. Gelukkig heeft zich ook een nieuw
seniorlid aangemeld, namelijk Frans Hoynck van Papendrecht. Welkom bij
deze.
Voor de overige activiteiten/besluitvorming wordt verwezen naar de hierna
volgende agendapunten.
Pieter Struiksma
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Voorstel interne competitie 2006-2007
De kern van de activiteiten op onze vereniging zal ook dit jaar de interne
competitie gaan worden. Dit voorstel behandelt de gekozen formule en de
verplichtingen waar de deelnemers aan moeten voldoen.
Formule
De competitie zal worden gehouden over 32 ronden. Indeling geschiedt met het
programma Sevilla, waarmee een aan het Systeem Keizer verwant systeem
wordt gebruikt voor indeling en stand. De stand wordt uitgedrukt in procenten
en is vergelijkbaar met het systeem met gemiddelden, zoals dat tot afgelopen
seizoen gehanteerd werd bij De Vogelwijk.
Gedurende het competitieseizoen kunnen spelers maximaal twee keer tegen
elkaar uitkomen, een keer met wit en een keer met zwart. Tussen beide partijen
zitten minimaal acht ronden.
Iedere speler krijgt aan het begin van het seizoen een viertal remises toegevoegd
aan de score om al te grote fluctuaties in het begin enigszins tegen te gaan. Die
remises zullen na ieder kwart van de competitie worden verminderd met resp. 1,
1 en 2. Tijdens het laatste kwart van de competitie geeft de stand in de ladder de
precieze procentuele score weer.
De beginladder zal in een aantal prijzengroepen worden verdeeld; in elk van die
groepen zijn aan het eind van de competitie prijzen te winnen.
Om voor een prijs (dus ook de kampioensbeker) in aanmerking te komen dient
een speler 75% van het totaal aantal ronden (i.c. 24) aan avonden actief te zijn
geweest voor de verenging in interne of externe competitie. Voor het vaststellen
van de deelnemers aan de playoffs geldt een evenredig criterium van 18 avonden
na 24 ronden. Bovendien is er een minimum aantal interne partijen vereist: na 24
ronden zijn dat er 11, na 32 ronden 16.
Na 24 ronden krijgen de zes best geklasseerde spelers in de ladder, indien zij
voldoen aan bovenstaande criteria, het recht om deel te nemen in de playoffs,
een halve competitie volgens Berger-tabellen. Tijdens het laatste kwart van de
competitie worden de partijen volgens een tevoren bekend gemaakt schema
gespeeld. De speler die de meeste punten scoort mag zich daarna clubkampioen
noemen. Bij gelijk aantal punten zijn Sonnenborn-Bergerpunten
doorslaggevend. Zijn die ook gelijk dan wordt de titel gedeeld.
Ingeval een speler zich voor aanvang van de playoffs terugtrekt, schuift het recht
op deelname door naar de eerstvolgende die aan de opkomst-eis voldoet.
Rangschikking in de ladder wordt afgerond op twee cijfers achter de komma. Bij
gelijk eindigen is het aantal overwinningen doorslaggevend.
Verplichtingen van spelers
Deelnemers aan de interne competitie worden geacht deel te nemen wanneer ze
zich niet voor een speelavond hebben afgemeld. Dit afmelden kan per telefoon
(antwoordapparaat zal vaak aan staan), per e-mail of via een formulier dat op de
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speelavond naast de indeling ligt. Deelnemers die niet vaak denken te komen
kunnen voor aanvang van de competitie met de wedstrijdleider afspreken dat zij
zich aanmelden voor een speelavond.
Voor zowel af- als aanmelden geldt dat men dit kan doen tot 18.30 uur op de
betreffende speelavond. Na dit tijdstip zal de wedstrijdleider niet meer aanwezig
zijn om de melding aan te nemen.
Conform de FIDE-regels dient een speler zich aan het bord te melden voor er
een uur is verstreken. De officiële aanvangstijd is 20.05 uur, waarop de
wedstrijdleider de nog niet lopende klokken in werking zal stellen. Een
laatkomer heeft dus tot 21.05 uur de tijd. Eerder aan een partij beginnen is
mogelijk, maar alleen indien beide spelers daarmee akkoord gaan. Een eenmaal
gemaakte indeling wordt niet meer aangepast, dus als een speler niet op komt
dagen, heeft de tegenstander geen partij (maar wel een avond).
Niet opkomen zonder melding vooraf komt op een reglementaire nul te staan;
voorts dient men zich dan voor de eerstvolgende speelavond aan te melden om
weer ingedeeld te kunnen worden. Mocht men dan toch onverhoopt niet op
komen dagen, wat zeer onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk is, dan volgt
uitsluiting uit de competitie. Voor hen die hier nog niet eerder mee van doen
hebben gehad: dit is nog nooit voorgekomen. Een geval van overmacht kan
altijd optreden, in welk geval de wedstrijdleider beslist of de nul wordt
teruggedraaid of niet. Een reden als “ik zat in het buitenland en had je nummer
niet” wordt bijvoorbeeld niet gehonoreerd.
Het telefoonnummer van de wedstrijdleider is 070-3825072, e-mail:
amwagner@xs4all.nl. Noteer deze gegevens, want excuses als “ik had je
telefoonnummer niet” zijn niet geldig.
Samen kunnen we er een leuke competitie van gaan maken.
André Wagner
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EXTERNE COMPETITIE 2006-2007
VOOROPIGE TEAMINDELING:
Samen met Hans Segers (extern wedstrijdleider van de Vogelwijk afgelopen
seizoen) is er een voorlopige teamindeling gemaakt waarbij zoveel mogelijk
rekening is gehouden met de persoonlijke wensen van de leden. Ook is rekening
gehouden met de wens van het bestuur om de leden van de twee ex verenigingen
extern te laten integreren.
Aangezien de definitieve indeling pas later aan de HSB doorgegeven hoeft te
worden wil ik de voorlopige teamindeling nog even voorlopig laten; er zijn een
paar discussiegevallen, er melden zich nog steeds sterke nieuwe leden aan en ik
wil met een aantal leden nog even een kort persoonlijk onderhoud hebben over
het komende externe seizoen.
Wel kan ik aangeven dat, zoals het er nu voorstaat, we komend seizoen met 2
Promotieklasse teams gaan spelen, 1 Eerste Klasse team, 2 Tweede Klasse
teams en 1 Derde Klasse team. Zo spoedig mogelijk volgt de definitieve
teamindeling.
ORGANISATIE ROND DE EXTERNE WEDSTRIJDEN:
Diverse leden zijn gepolst voor het teamleiderschap van de verschillende teams.
Hier verwacht ik geen problemen. Ook is er een poule gevormd van leden die
bereid zijn af en toe bij een externe wedstrijd als wedstrijdleider te willen
optreden.
Verwacht wordt dat er van elke externe wedstrijd een kort of uitgebreid verslag
gemaakt wordt dat gepubliceerd gaat worden. Dit mag gedaan worden door 1
teamlid, maar mocht niemand zich daarvoor aanmelden dan dient dit bij
toerbeurt gedaan te worden. Bij een fusievereniging is het van groot belang dat
iedereen die interesse heeft in de gang van zaken binnen de vereniging
informatie krijgt en dat diegene die daar minder behoefte aan heeft ten minste
door spetterende wedstrijdverslagen enthousiast gemaakt wordt.
DOELSTELLINGEN:
Voor team 3 t/m 6 wordt minimaal handhaving in betreffende klasse verwacht.
Voor team 2 zou handhaving in de Promotieklasse een mooie prestatie zijn.
Voor ons vlaggenschip verwachten we minimaal eenvoudige handhaving en met
een schuin oog de stiekeme hoop op meer.
Harold Fikkert
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Omschrijving jeugd
De jeugdafdeling van schaakcombinatie de Haagse Toren-Vogelwijk streeft een
gezellige schaakplek te zijn, waar iedere jeugdschaker op zijn/haar sterkte kan
schaken.
De clubavond
De clubavond is op donderdag voor de kinderen die in stap 1 en 2 zitten van
18.30 t/m 19.30 en voor de kinderen die in stap 3 en hoger zitten van 18.15 t/m
19.45. De globale indeling van de clubavond ziet er als volgt uit:
18.15-19.00:
lessen stap 3,4 en 5
18.30-19.00:
competitie stap 1 en 2
19.00-19.30:
lessen stap 1 en 2
19.00-19.45:
competitie stap 3,4 en 5
De lessen worden gegeven door enkele seniorleden, oudere jeugdleden en
ouders. De trainingsgroepen en competitiegroepen worden 2x per jaar opnieuw
ingedeeld. De trainingscoördinator is verantwoordelijk voor de trainingsgroepen
en de begeleiding van de trainers.
Er zijn drie verschillende competitiegroepen waarin elke week tegen iemand
gespeeld kan worden. Na 16 ronden, ongeveer een half seizoen, zullen er prijzen
uitgedeeld worden. Hiernaast kunnen er spelers promoveren naar een hogere
groep. De wedstrijdleiders zorgen voor een goed verloop van de competitie.
Speciale activiteiten
Naast het ‘gewone’ donderdagrogramma hebben we af en toe ook een
feesttoernooitje. Zo zijn er tijdens Sinterklaas, Kerst en Pasen extra toernooitjes
met prijsen die niet goed zijn voor je tanden. Hieronder vind je de data van deze
toernooien:
30 november 2006: Sinterklaastoernooi
28 december 2006 (onder voorbehoud): Oliebollentoernooi, let op! Dit jaar in de
vakantie!
5 April 2007: Paastoernooi
Hiernaast is er een apart snelschaakkampioenschap wat gehouden wordt op de
laatste 2 clubavonden. Op de laatste clubavond is dan ook zowel de
prijsuitreiking van het snelschaken als van de competitie
In de vakantie is de jeugdafdeling gesloten, dit geld voor de volgende dagen:
26 oktober 2006
4 januari 2007
1 maart 2007
3 & 10 mei 2007
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Activiteiten buiten de club
Naast de activiteiten binnen de club worden er door de HSB en andere bonden
regelmatig jeugdtoernooien georganiseerd. De KNSB houdt hierbij de volgende
leeftijdsindeling aan:
Categorie
Geboren na
Categorie
Geboren na
A
1986
EH
1996
B
1990
F
1997
C
1992
G
1998
D
1994
H
1999
E
1996
Persoonlijke kampioenschappen HSB
Dit zijn de kampioenschappen waarmee je je kan plaatsen voor de Nederlandse
kampioenschappen. Hieronder zijn de data te vinden. Let op! Voor je mee kan
doen met de PK ABCD finale moet je je geplaatst hebben via de voorronde of
een uitnodiging van de HSB krijgen. De data zijn terug te vinden in de kalender.
Grand Prix toernooien
Op 7 zaterdagmiddagen zijn dit de drukst bezochte toernooien. Gemiddeld 250
deelnemers schaken in groepen van 6 even sterke tegenstanders. Er is veel kans
op een prijs en trouwe deelnemers doe mee voor de slotprijzen. Deze toernooien
zijn een aanrader voor beginnende schakers om ervaring op te doen
Jeugdclubcompetitie
Eigenlijk kun je er niet om heen. Tijdens deze dagen wordt de eer van de club
verdedigd. In viertallen speel je tegen viertallen van andere clubs. Bovendien
kun je als je goed speelt met je team je plaatsen voor NK’s!
Diverse NK’s
Sommige Nederlandse Kampioenschappen moet je je voor plaatsen en sommige
niet. Je krijgt een uitnodiging van ons als je mee mag en kan doen.
Voor alle toernooien waar begeleiding is van Schaakcombinatie HTV krijg je
een uitnodiging. Dit kan per mail (aanmelden bij swen12@hotmail.com) of je
krijgt een papieren uitnodiging op de clubavond. Over vragen wat betreft
externe toernooien kunt u altijd contact opnemen met de coördinator externe
toernooien.
Het Haagse Toren- Vogelwijk zomerkamp
Elk jaar gaan we op zomerkamp! Ergens eind augustus 2007. Helaas is de datum
voor dit jaar nog niet bekend. Maar reken maar dat het weer een vreselijk groot
feest zal zijn. Eigenlijk mag je dit niet missen! Je kan je alvast voorbereiden op
de website: www.freewebs.com/htkamp
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Contactgegevens:
Functie:
Jeugdleider
Plv. Jeugdleider
Contactpersoon
scholen
Public Relations
Wedstrijdleiding
Coördinatie externe
toernooien
Trainingscoördinator
Contactpersoon op de
clubavond
Trainers

Persoon:
Geurt Jan van der
Meiden
Miron Ashkenazy

Eric Gieben
Kasha Gieben
Swen Hack
Rik Pronk
Karin Kluytmans
Mieke Bogaard
Ton Bodaan
Hans Segers
Swen Hack
Wytze Roël
Guadelupe
Verwaaijen
Geurt Jan van der
Meiden
Miron Ashkenazy

Contactgegevens:
info@gjvandermeiden.nl
06-53132153
070-3543606
myrone@wanadoo.nl
06-50276672
070-3547177
ericgieben@versatel.nl
swen12@hotmail.com
06-18379493
rikpronk@wanadoo.nl
070-3682431
k.kluijtmans01@kpnplanet.nl
fritsenmieke@planet.nl
bodaana@wanadoo.nl
hans.segers@inter.nl.net
Zie boven
g.verwaayen@hagaziekenhuis.nl
Zie boven
Zie boven

Voor alle vragen kunt u terecht bij de jeugdleider
Voor vragen over contributie kunt u terecht bij de penningmeester
Voor adreswijzigingen of opzegging van het lidmaatschap kunt u contact
opnemen met de secretaris
Geurt Jan van der Meiden
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Resultatenrekening en Balans Haagse Toren
Seizoen 2005 - 2006

Inleiding
Over de periode 27 juli 2005 tot 7 juli 2006 heeft de Haagse Toren een negatief
bedrijfsresultaat geboekt van 316,27 Euro. De twee belangrijkste oorzaken
hiervoor zijn:
1)

2)

Aan de kostenkant springt de forse overschrijding van de huur in het
oog. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het bijhuren voor de
jeugd. Dit heeft over het afgelopen jaar beduidend meer
plaatsgevonden dan in de periode 2004 – 2005. Verder is de huur
verhoogd.
Aan de opbrengsten kant bleek het in een aantal gevallen zeer
moeizaam om de verschuldigde contributie te innen. Er staat nog een
bedrag open van 472 Euro aan contributie. Herhaaldelijk aanspreken
werkte nog niet. Een deel van de schuldenaren is inmiddels afgevoerd
van de ledenlijst. De penningmeester verwacht dat de helft nog kan
worden geïnd.

Het bedrijfsresultaat valt dus tegen, zeker gezien het feit dat in het seizoen 2004
– 2005 nog een overschot van meer dan 250 Euro viel in te boeken.
Verder valt op dat de uitnutting van de begroting aanzienlijk lager was dan
voorzien. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de door mij veel te hoog geraamde
kosten en ontvangsten voor het Zomerkamp.

18

Resultatenrekening
De resultatenrekening loopt over de periode 27 juli 2005 tot 7 juli 2006. Het
bedrijfsresultaat is, zoals al vermeld negatief.
Baten
Contributie
Grote clubactie
Lotto/Toto
Donaties en
bijzondere baten
Rente

Lasten
Begroting

Realisatie

5.200
300
250
100

4.864,29
438,00
201,89
169,03

100

51,17

Nvt

HSB bijdrage
Zaalhuur
Prijzen
Clubblad en
Internet
Jeugdcoaching
Promotie
Algemene kosten
Schaakmateriaal

Begroting

Realisatie

2.200
1.900
500
400

2.136,84
2.525,75
683,70
119,88

400
150
200

171,35
129,49
136,45

200

Nvt

Vrijval
materiaalreserve
Zomerkamp
Zomertoernooi

3.500
250

2.085,00
170,00

Zomerkamp
Zomertoernooi

3.500
250

2.179,69
212,50

Totaal

9.700

7.979,38

Totaal

9.700

8.295,65

Bedrijfsresultaat

Min 316,27

Balans
Hieronder vindt u de balans van de Haagse Toren van 7 juli 2006. Het negatieve
bedrijfsresultaat heeft geleid tot een daling van de activa en passiva. De
financiële reserves zijn echter nog aanzienlijk.
Activa

Passiva

Kas
Giro
Giroplus
Debiteuren
Schaakmateriaal
Promotiemateriaal
Lap-top

27 juli
2005
174,15
1.915,82
2.749,25
230,00
1.500,00
500,00
300,00

7 juli
2006
103,74
1.481,51
2.800,42
472,00
1.500,00
250,00
200,00

27 juli
2005
Materiaalreserve
1.002,43
Reserve Zomerkamp 670,62
Eigen vermogen
5.093,94

7 juli
2006
1.002,43
575,91
5.229,33

Totaal

7.566,77

6.807,67

7.566,77

6.807,67
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Begroting Schaakcombinatie HTV
Seizoen 2006 – 2007
Inleiding
Bij het opstellen van de begroting voor de periode 2006 – 2007 heb ik gebruik
gemaakt van de historische financiële gegevens van beide verenigingen. Het
eerste jaar is een investeringsjaar, hierdoor is de begroting niet geheel in
evenwicht. Om de zaak beheersbaar te houden stel ik voor om de aangekondigde
contributieverlaging niet door te laten gaan. U krijgt het terug in de vorm van
diverse evenementen en een verhoging achteraf lijkt mij geheel niet gewenst.
Verder vind ik niet dat ik een negatief bedrijfsresultaat en een
contributieverlaging tegelijk kan voorstellen. Dit betekent dat de contributie
voor senioren 80 Euro en Junioren 60 Euro bedraagt.
Begroting HTV 2006 - 2007
Baten
Contributie
7.500
Grote clubactie
300
Lotto/toto
200
Bijzondere baten
100
Sponsoring
200
Rente
100
Zomerkamp
Zomertoernooi
Totaal

2.500
200
11.100

Lasten
HSB bijdrage
Zaalhuur
Prijzen
Clubblad en Internet
Jeugdcoaching
Promotie
Algemene kosten

3.500
3.000
300
800
400
1.000
200

Zomerkamp
Zomertoernooi

2.500
250

Totaal
Bedrijfsresultaat

11.950
Min 850 Euro

Toelichting
De huur gaat stijgen omdat er zalen structureel worden bijgehuurd. Op dit
moment is de uitkomst nog niet bekend.
Er is een flink budget gereserveerd voor promotie. Hierbij wordt gedacht
aan een simultaan en dergelijk. Het doel is om de vereniging een goede
start te geven.
De dekking voo het negatieve bedrijfsresultaat komt uit de tegoeden.
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KNSB-ratings per 1 augustus
De HSB-competitie is verwerkt in de KNSB-rating, maar de Vogelwijk
Vierkampen, het HSB Veteranenkampioenschap en het ACT toernooi nog niet.
Eline Korff de Gidts (+165), Ivo Schoonman (+141), Karel Stolte (+74), Mike
Hoogland (+70), Monique Keuzenkamp (+67), André Wagner (+66), Bas Kalma
(+58) en Olav van Leeuwen (+52) stegen meer dan 50 elo-punten t.o.v. de
vorige lijst. René Weerts (-53) en Rob Dijkstra (-58) daalden er meer dan 50.
Speler
Pauw, S.A.
Stolte, M.J.
Segers, H.
Hoynk van P., F.
Dijk, E. van
Hoogland,M.
Bodaan,A.
Pronk, R.
Smoljan,B.
Hartman, Th.
Dessing, B.
Segger, A.
Baak, E.E.
Bovenlander,T.
Spierings, P.R.J.
Schoonman, I.
Leeuwen, O. van
Baak, K.L.
Wagner, A.M.
Vissers, A.
Willighagen, G.J.
Olvers, E.
Spierings, B.X.A.
Lindhout, D.J.
Stolte, K.P.
Schoonman, M.
Dekker, P.Th.
Coers, E.F.
Vitner, A.
Thierry ,R.F.
Noort, P. van
Alvares, E.F.S.

01/08 01/05
2092 2098
2043 2061
2003 1993
2020 2046
1992 1984
1954 1884
1934 1944
1920 1921
1891 1884
1888 1916
1885 1853
1853 1866
1846 1839
1840 1824
1838 1857
1807 1666
1797 1745
1752 1800
1739 1673
1737 1695
1728 1730
1721 1686
1713 1741
1713 1706
1710 1636
1709 1719
1706 1705
1706 1688
1693 1693
1691 1703
1669 1681
1668 1657

Speler
Laan, H. v/d
Sikkes, P.
Wisse, N.
Wallinga, J. van
Weerts, R.J.
Kalma ,B.
Meiden, G.W.v/d
Rueck, R.
Meiden, G.J.v/d
Wiegerink, R.T.
Ashkenazy, M.
Verheijen, J.
Delden, J. van
Kramer, R.
Mahomedradja, S.
Dijkstra, R.W.
Dwarshuis, P.J.C.
Korff de Gidts, E.
Fikkert, H.
Hack, S.
Bonsel, J.
Zwart, A. v/d
Barendse, M.G.
Leeuw, P.R.L. de
Roel, W.
Struiksma, P.
Mahomedradja, M.
Meiden, S. v/d
Keuzenkamp, Y.M.
Noort, H.F.L. van
Vermeulen ,W.

01/08 01/05
1656 1643
1644 1681
1641 1651
1632 1650
1629 1682
1626 1568
1610 1605
1609 1630
1609 1589
1605 1610
1605 1608
1601 1611
1579 0000
1578 1555
1562 1540
1538 1596
1526 1560
1515 1350
1513 1486
1475 1508
1468 1508
1466 1456
1465 1465
1437 1451
1396 1376
1388 1407
1363 1385
1361 1372
1350 1283
1257 1268
1194 1194
Ben Spierings
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OPENINGSTOERNOOI VAN HSV
HSV, de bij ons allen bekende en gewaardeerde collega schaakvereniging, mede
organisator van de Haagse Rapidcyclus, opent het seizoen op maandag 11
september a.s. met een rapid toernooi.
Er zullen 6 ronden gespeeld worden met een bedenktijd van 15 minuten pppp.
HSV heeft de seniorleden van Schaakcombinatie HTV uitgenodigd om daaraan
deel te nemen.
Speellocatie:

Wijkgebouw De Brink
Escamplaan 55
2547 GA Den Haag

Bereikbaar met tram 6 en de bussen 26, 122, 123, 126, 136, en 139. Per fiets of
per auto kan ook. Dus wat houdt u tegen?
Aanvang 20.00 uur. Graag uiterlijk 19.45 uur aanwezig zijn.
Pieter Struiksma
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SCHAAKAGENDA
SEPTEMBER 2006
za
9 10e OGD Rapidtoernooi (Delft)
do
14
Algemene Ledenvergadering
vr
15
PK HSB; ronde 1
za
16
PK HSB; ronde 2-3
R. Limbach NK Rapid voor vrouwen en meisjes (Baarn)
zo
17
PK HSB; ronde 4
do
21
1e ronde seniorencompetitie
zo
24
NK Rapid voor Jeugdteams (Mierlo)
do
28
2e ronde seniorencompetitie
za
30
PK HSB; ronde 5-6
zo
1
PK HSB; ronde 7
OKTOBER 2006
do
5
za
7
do
12
za
14
do
19
za
21
do
26
za
28

3e ronde seniorencompetitie
HSB Zaterdagviertallencompetitie; ronde 1 (DD)
4e ronde seniorencompetitie
Grand Prix 1 (locatie nog onbekend)
5e ronde seniorencompetitie
NK Rapid voor de Jeugd (Eindhoven)
6e ronde seniorencompetitie
3e Open snelschaaktoernooi Promotie, Breugembokaal

NOVEMBER 2006
vr 17 t/m zo 19
3e Haags Weekendtoernooi
N.B. Op de kopijdatum van dit blad was er nog geen competitieschema van de
HSB ontvangen. Dat blijft vooralsnog een verrassing.

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet
KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft
Tel. (015) 2618823

Herengracht 60
2511 EJ Den Haag
Tel: 070-3028115
Fax: 070-3028111
Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag: 12.00 - 17.00 uur
Nu ook maandagochtend en
zondag van 12.00 tot 17.00 geopend!

