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Beste leden,

Voor u ligt weer een prachtig verslag over het jaar 2014. Het jaar waarin ik voorzitter van deze mooie club ben 
geworden. En dankzij Joris Moes en Rebecca Rosegg heeft de club sinds jaren weer een volledig bestuur!
Toen ik gevraagd werd voor deze functie dacht ik dat dit vooral was om het al jaren zittende bestuur (Huib Middel-
hoven, Willem de Boer en Evert Blees) te steunen, en dat de club grotendeels door hen in leven werd gehouden.
Gelukkig weet ik inmiddels beter en weet ik dat vele leden zich inzetten voor de club in allerlei vormen.

Zo onderhouden Dennis Rosegg en Yuri Eijk de website, voorziet Frank Tijdeman in de Public Relations waardoor 
ZSC-Saende regelmatig in de pers komt. Dankzij Robert Boes, Yuri Eijk, Dirk Willem Swart, Marcel Springorum 
en Erwin van Oeffel heeft ieder team een teamleider. En onze jeugdleden worden iedere maandag geholpen met 
trainen door Yuri Eijk, Robert Boes, Pieter Baltus, Hein Middelhoven, Wim Punt, Albert Oole, Frank Tijdeman, 
Dennis Rosegg en Marcel Springorum! Ook niet te vergeten zijn de indelers op de maandag en de vrijdag, Albert 
Oole en Evert Blees, én allen die het overnemen wanneer zij er niet zijn.

Ongetwijfeld vergeet ik nog leden (de leden die rijden naar uitwedstrijden bijvoorbeeld!) en ik verneem dan ook 
graag van jullie wie ik nog meer vergeet!

Naast de dank voor iedereen wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te vragen of er nog extra jeugdtrai-
ners zijn. Op ieder niveau valt les te geven. Meld je bij mij of Rebecca en we onderzoeken de mogelijkheden.

Ik wens iedereen een goed vervolg van het schaakjaar toe!

Edwin

algemene ledenvergadering 
ZSC-SAENDE

VRIJDAG 20 MAART 2015
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AGENDA

1) Opening
 
2) Mededeling & Ingekomen post 

3) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2014

4) Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 29 augustus 2014

5) Jaarverslagen
	 •	Voorzitter	
	 •	Wedstrijdleider	Intern	
	 •	Wedstrijdleider	Extern
	 •	 Jeugdleider	
	 •	Penningmeester	
	 •	Kascommissie	

6) Begroting 2015 en benoeming kascommissie 

7) Rondvraag 

8) Sluiting
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Notulen Algemene Ledenvergadering ZSC-Saende16 juni 2014
Aanwezig:		 	Ben	v/d	Bergh,	Evert	Blees,	Willem	de	Boer,	Johan	Finke,	René	Hennipman,	Anton	Karhof,	Huib	

Middelhoven, Joris Moes, Albert Oole, Wim Punt, Dennis Rosegg, Jaron Rosegg, Rebecca Rosegg, 
Marcel Springorum, Dirk-Willem Swart, Frank Tijdeman, Arnoud van Uden, Jacob Wiersma, Edwin 
Woudt, Piet Zegers, Vojo Zelovic

Afbericht:  Yuri Eijk

1. Opening
 De vergadering wordt om 20.40 uur door Huib geopend.

2. Mededelingen en ingekomen post
	 •		Er	is	geen	ingekomen	post.	
	 •		Frank	meldt	dat	voor	stap	1	negen	kandidaten	zijn	geslaagd.	Rebecca	is	geslaagd	voor	stap	5	met	een	7,5.
	 •		2	jeugdteams	zijn	kampioen	geworden.	Het	5e	heeft	een	klok	gewonnen.	Het	6e	heeft	een	beker	gewonnen.	

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2013
 De notulen worden verder zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslagen
 a. WLI
 Opgemerkt wordt dat het stukje tekst onder de tabel niet juist is.   

 b. WLE
 Geen opmerkingen. 

 c. Jeugleider
 Geen opmerkingen behalve dan dat de jeugdtrainers bedankt worden voor hun inzet. 

 d. Penningmeester
 Geen opmerkingen. 

	 e.	Kascommissie
  Dennis geeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van de kascommissie aan dat alles in orde is. Willem wordt 

decharge verleend.  

5. Wijziging data rapid competitie
  Evert licht het voorstel toe. Omwille van de kalender en omwille van schakers die de rapid competitie liever 

hebben aan het eind van het seizoen is het voorstel de rapid competitie aan het eind van het seizoen te laten 
plaatsvinden. Gelijktijdig is het voorstel de rapid competitie in te korten van 14 ronden naar 10 ronden. 

   8 stemmen voor
 13 stemmen niet

  Jaron vraagt of de matches weer terug kunnen komen. Voorgesteld wordt dit op de bijzondere ledenvergade-
ring te behandelen in augustus/september 2014. 

 12 stemmen voor
   9 stemmen niet

6. Begroting 2014 en benoeming kascommissie
 Op pagina 16, punt 6.c (toelichting op de begroting) moet 2014 worden gelezen in plaats van 2013. 



  Jaron merkt op dat er een begroot overschot is van € 350 terwijl in de toelichting wordt gesproken over een be-
drag van € 250. Willem geeft aan dat het € 350 moet zijn. Verder zijn er geen opmerkingen. De begroting wordt 
vastgesteld. 

  Dennis verlaat de kascommissie, Jaron wordt voorzitter kascommissie met als tweede lid Jacob Wiersma en 
reservelid Albert Oole. 

7. Bestuursmutaties
  a.  Huib Middelhoven en Evert Blees worden herkozen voor respectievelijk de functies wedstrijdleider extern en 

wedstrijdleider intern. 
 b. Edwin wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter.
 c. Joris wordt bij acclamatie benoemd tot secretaris.

  Aan het begin van het seizoen 2014 - 2015 wordt er een bijzonder ledenvergadering gehouden voor nog een 
andere bestuursmutatie; de benoeming van Rebecca als jeugdleider. 

  Intermezzo: Jesper de Boer is 17 jaar webmaster geweest. Huib regelt een bloemetje voor Susan en een aardig-
heidje voor Jesper.

8. Rondvraag 
	 	Anton	Karhof	vraagt	hoe	het	zit	met	Hans	Prast.	Huib	heeft	met	hem	gesproken	en	heeft	hem	gevraagd	terug	

te komen naar de maandagcompetitie. Hans heeft echter nu een andere hobby. Hij blijft wel reserve voor de 
externe competitie. Huib belt opnieuw.

 René bedankt het bestuur dat een tijd lang incompleet is geweest.

  Dirk-Willem vraagt naar de plannen van het nieuwe bestuur. Edwin geeft aan geen revolutionaire plannen 
te hebben. Eerst moet er een bestuursvergadering komen. Edwin is verder blij met de komst van Rebecca als 
steun voor de jeugd.

Om 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering af, met dank aan de leden voor hun inbreng en komst.
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Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering ZSC-Saende 
29 augustus 2014

Aanwezig:   Aanwezig: Jan-Bart Abcouwer, Joey Bekkink, Seréyo Bekkink, Ben van den Bergh, Christopher Blees, 
Evert Blees, Willem de Boer, Yuri Eijk, Johan Finke, René Hennipman, Pim Hoff, Joris Moes, Younes 
van Nieuwenhuizen, Albert Oole, Martin Oudejans, Adri Punt, Wim Punt, Rebecca Rosegg, Arjen 
Springorum, Marcel Springorum, Dirk-Willem Swart, Sjaak Veth, Jacob Wiersma, Edwin Woudt, Piet 
Zegers en Vojo Zelovic

Afbericht:  Huib Middelhoven, Jaron Rosegg

Prijsuitreikingen
Om 20:05 geeft voorzitter Edwin Woudt het woord aan René Hennipman, die beide jeugdteams, die kampioen zijn 
geworden, in het zonnetje zet. Daarna doet Edwin Woudt de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen.

1. Opening
  De vergadering wordt om 20:25 geopend door Edwin Woudt.

2. Mededelingen en ingekomen post
  Er zijn afberichten binnengekomen van Huib Middelhoven en Jaron Rosegg.

3. Bestuursmutaties
 Rebecca wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid Jeugd.
 
4. Rondvraag
  Sjaak vertelt dat hij een zwaar seizoen heeft gehad, maar dat hij er nu weer helemaal bovenop is. Hij wil hier-

mee een voorbeeld zijn voor de andere leden om weer vaak op de club aanwezig te zijn.

5. Sluiting
  De vergadering wordt om 20:35 gesloten. Dimitri Reinderman zal het seizoen openen door middel van een 

simultaan.
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JAARVERSLAG INTERNE COMPETITIE 2013-2014

De interne competitie 2013-2014:

De interne competitie 2013-2014 kende verscheidene kampioenen:

Clubkampioen:  Jan-Bart Abcouwer
Maandagkampioen:  Ben van den Bergh
Groep B, vrijdag: Martin Oudejans
Groep B, maandag:  Piet Zegers
Groep C, vrijdag:  Raymond Mastenbroek
Groep C, maandag:  Jacob Wiersma
Rapid:    René Hennipman
Snelschaak:   Mark van Schaardenburg

Statistieken van aantal gespeelde partijen:

  vrijdag maandag
Seizoen Gem. Rang Gem. Rang
1999 2000  9,7  3  8,1  4
2000 2001  9,1  8  8,5  2
2001 2002  9,3  5  9,1  1
2002 2003  8,1  12  7,4  8
2003 2004  8,8  9  7,2  10
2004 2005  10,0  2  8,3  3
2005 2006  9,2  7  7,8  5
2006 2007  7,3  13  6,6  12
2007 2008  9,4  4  7,5  7
2008 2009  9,3  6  7,7  6
2009 2010  8,7  10  6,6  13
2010 2011  8,5  11  6,3  14
2011 2012 10,1 1 7,3 9
2012 2013 6,9 15 6,1 15
2013 2014 7,2 14 6,7 11

Het jaar 2012 - 2013 was een dieptepunt voor wat betreft de opkomst bij beide interne competities. Gelukkig ligt dat 
achter ons en zijn we op de weg terug. De opkomst is nog niet erg hoog, maar er is sprake van een begin van herstel.  

Evert Blees, Wedstrijdleider Intern

Jaarverslagen
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JAARVERSLAG EXTERNE COMPETITIE 2013-2014

Het eerste team
Ondanks winst op de uiteindelijke kampioen liep het eerste team het kampioenschap op bordpunten mis door verlies 
in de voorlaatste ronde tegen Fischer Z. Topscoorder werd Mark van Schaardenburg met 8 uit 8 (!), gevolgd door 
Hans	Klarenbeek	en	Eric	Bark	(beiden	7	uit	9).

Het tweede team
Na de verrassende 2e plaats van vorig seizoen was de koek nu helaas toch echt op voor het tweede team. Met een 
afgetekende laatste plek werd voor nu afscheid genomen van de landelijke competitie. Topscoorder werd Seréyo Bek-
kink met 4½ uit 8, gevolgd door Robert Boes (4 uit 9) en Hans Galjé (3½ uit 7).

Het derde team
Wist het derde team vorig seizoen in de laatste ronde nog te ontsnappen aan degradatie, nu bleek de laatste ronde 
wel een niet te nemen horde. Op bordpunten degraderen is ook nog extra zuur. Topscoorder werd Frans Rappange 
met 3½ uit 6, gevolgd door Mels van de Water (3½ uit 7) en Pim Hoff (2½ uit 7).
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Het vierde team
Voor de 2e keer op rij kampioen, het jeugd zestal flikte het! Al in de 1e ronde werd gewonnen van de naaste concur-
rent en in het verdere verloop werd slechts één gelijkspel toegestaan. Terecht werden de jongelingen o.l.v. teamleider 
Marcel Springorum bij aanvang van het nieuwe seizoen in het zonnetje gezet en ontvingen hierbij een mooi aanden-
ken. Topscoorder werd Christopher Blees met 8 uit 8 (!), gevolgd door Joey Bekkink (5½ uit 6) en Rebecca Rosegg 
en Arjen Springorum (beiden 5 uit 7).

Het vijfde en zesde team
Het vijfde en zesde team zaten bij elkaar in de poule, waarin een dubbelrondige competitie werd gespeeld. Het 
vijfde team eindigde keurig in de middenmoot. Topscoorder werd Erwin van Oeffel met 4 uit 5, gevolgd door Jacob 
Wiersma (3 uit 5) en Ron Swart (2½ uit 3).

Het jeugdviertal, dat het zesde team vormde, werd afgetekend kampioen door alle wedstrijden te winnen! Ook deze 
door	Marcel	“De	Kampioenenmaker”	Springorum	geleide	jongelingen	werden	bij	aanvang	van	het	nieuwe	seizoen	in	
het zonnetje gezet en ontvingen hierbij een mooi aandenken. Topscoorder werd Peter van Putten met 4 uit 5, gevolgd 
door Yasin Nurmohamed (4 uit 6) en Younes van Nieuwenhuizen (3½ uit 5).

KNSB-bekerteam
In	de	1e	ronde	werd	thuis	met	½-3½	verloren	van	het	op	rating	gelijkwaardige	team	van	Krommenie	(NHSB-beker-
winnaar vorig seizoen). Hans Galjé scoorde het enige halfje tegen Simon Groot.

NHSB-bekerteam
In de 1e ronde werd uit met ½-3½ verloren van het per bord bijna 300 ratingpunten meer hebbende team van Aarts-
woud. Gerard Smit scoorde het enige halfje tegen een 250 ratingpunten sterkere tegenstander.

Huib Middelhoven, Wedstrijdleider extern
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JAARVERSLAG JEUGD 2013-2014

Jaarverslag Training 
In het afgelopen jaar is weer training gegeven in twee zalen. Net als vorig jaar heeft Robert Boes de plusgroep onder 
zijn hoede gehad. In oktober is Robert gestopt met het geven van deze lessen, omdat de groep te klein was geworden 
om leuke lessen te geven. Als er genoeg leerlingen zijn, is hij bereid om weer les te geven. Yuri Eijk is in september 
begonnen met het geven van les aan drie gevorderde jeugdleden. Zij leren hier veel en zijn er erg blij mee. In de grote 
zaal gaven Wim Punt, Albert Oole, Dennis Rosegg, Frank Tijdeman en Rebecca Rosegg schaaklessen. In juni hebben 
negen leden hun stap 1 diploma gehaald en één het stap 5 diploma. 

Interne competitie
De competitie van 2013-2014 leverde natuurlijk weer prijswinnaars op. De A-groep werd gewonnen door Arjen 
Springorum. Younes van Nieuwenhuizen en Pravin Subramaniam  werden respectievelijk tweede en derde. De B-
groep werd gewonnen door Yasin Nurmohammed, gevolgd door runner-up Sinclair Mandjes. Op plek 3 finishte Pe-
ter van Putten. De C-groep had als winnaar Ahmed Essaguiar, tweede werd Helena Hoeve en derde Fermend Satar. 
De deelname van jeugdleden in de interne seniorencompetitie heeft zich voortgezet.

Externe wedstrijden
•	 	Er	werd	dit	jaar	door	een	aantal	jeugdspelers	deelgenomen	aan	het	Grand	Prix	Zaanstad.	Dit	werd	mede	geor-

ganiseerd door ZSC-Saende.
•	 	Begin	2014	werden	in	BOKO	weer	de	Zaanse	Kampioenschappen	gehouden.	In	de	A/B-groep	eindigde	Ray-

mond Mastenbroek op de eerste plaats. Younes van Nieuwenhuizen en Yasin Nurmohammed werden in groep 
C respectievelijk tweede en derde. In de D-groep werd Peter van Putten eerste. 

•	 	In	2013-2014	deden	er	twee	jeugdteams	mee	aan	de	externe	competitie.	Team	4	en	6	behaalden	de	eerste	plaats	
in respectievelijk de derde en vierde klasse. 

•	 	Twee	jeugdleden	deden	mee	aan	het	Tata	Steel	Chess	toernooi	en	werden	beide	eerste	van	hun	groep.	

Tot slot
In vergelijking met vorig jaar is het ledenaantal dat op de vrijdag komt teruggelopen en het ledenaantal op de maan-
dag toegenomen. In 2014 zijn er vijf nieuwe jeugdleden bijgekomen. De interne competitie is weinig interessant voor 
nieuwe spelers, omdat er vooral oudere en sterkere schakers meedoen. We hopen op een toename van het aantal 
jeugdspelers zodat de interne competitie aantrekkelijker wordt. 

Rebecca Rosegg, Jeugdleider
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TOELICHTING OP DE BALANS

De post Materiaal betreft de in 2011 reeds aangeschafte klokken, verhoogd met de in 2012 uitgevoerde en uitgele-
verde bestelling van borden en stukken. In 2014 is er geen materiaal aangeschaft.
 
De post Contributies n.t.o. heeft betrekking op 2 seniorleden en 4 jeugdleden (2013: 3 leden totaal). Als oninbaar 
bedrag voor deze contributie is een bedrag van € 347 voorzien. Onder kortlopende schulden is een bedrag van € 
235 opgenomen als zijnde vooruitontvangen contributies. Onder deze post staat in 2013 ook een bedrag aan teveel 
ontvangen contributies van totaal € 279  (3 leden).

De post Advertentiegelden n.t.o. heeft betrekking op 3 adverteerders (2013: 2 adverteerder). Als oninbaar bedrag 
voor deze advertentiegelden is het bedrag ad € 319 aan vorderingen voorzien.

De post Vooruitbetaalde bedragen	betreft	reeds	betaalde	inschrijfgelden	KNSB	voor	de	resterende	in	2014	te	spe-
len wedstrijden van het eerste team t.b.v. het seizoen 2014-2015, alsmede 8 maanden webhosting t.b.v. 2015 en de 
afrekening van de doorbelasting met het Witte Paard.

De post Overige vorderingen betreft een nog te ontvangen deel van de Grote Clubactie (€ 270).

De post Gelden stg schaken NH	betreft	door	de	stichting	“Schaken	in	Noord	Holland”ontvangen	gelden	als	gevolg	
van o.a. de georganiseerde toernooien. Deze gelden zijn tijdelijk onder beheer t.b.v. het organiseren van toernooien 
voor het Noord-Hollands kampioenschap e.d.

De post Vooruitontvangen bedragen	bevat	reeds	ontvangen	reiskostenvergoedingen	van	de	KNSB	voor	de	reste-
rende uitwedstrijden van het eerste team t.b.v. het seizoen 2014-2015.

De post Overige schulden betreft o.a. de bankkosten, een jaarlijkse gift aan Boko, afrekening consumpties/activitei-
ten voor de jeugd, alsmede de uitbetaling van reiskosten voor het 1e team.

Balans ZSC-Saende per 31 december
          
ACTIVA  2014  2013   PASSIVA  2014  2013 

 €  €    €  € 

          

Computer 1  1   Eigen Vermogen 1/1 11.747  11.001 

Materiaal 2.569  2.935   Resultaat boekjaar 31  746 

Bibliotheek 1  1   Eigen Vermogen 31/12 11.778  11.747 

          
Voorraad 58  58   Fonds Kroegloperstoernooi 416  247 

      Fonds “Donaties/noodfonds” 37  55 

Contributie n.t.o. 118  4   Gelden stg schaken NH 2.000  2.675 

Advertentiegelden n.t.o. 64  -       

Rente n.t.o. 153  -   Vooruitontvangen bedragen 92  149 
Vooruitbet. bedragen 727  1.317   Overige schulden 133  590 

Overige vorderingen 270  185   Vooruitontv. Contributies 235  77 

          

Roparco spaarrekening 10.500  11.000       

ING Bank 269156 230  39       
          

 14.691  15.540    14.691  15.540 
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De	reservering	voor	de	kosten	van	de	materiaalhuur	2007	van	het	Kroegloperstoernooi	is	toegevoegd	aan	het	
“Fonds	Kroegloperstoernooi”.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

•	 	Met	ingang	van	1	januari	2008	is	er	een	nieuw	huurcontract	gesloten	met	Biljart-	en	denksportcentrum	BOKO	
aangaande zaalhuur, waarin de huur vastgesteld is op € 2.300. Voor het jaar 2015 bedraagt de huurprijs € 2.678.

•	 	In	het	5-jarige	huurcontract	is	vastgelegd	dat	de	huur	jaarlijks	zal	worden	aangepast	met	het	prijsindexcijfer	
voor de gezinsconsumptie van het CBS.

•	 	De	KNSB	heft	contributie	tot	en	met	de	opzeggingsdatum	van	het	lid,	welke	door	de	bond	op	1	september	(!)	
van een jaar gesteld wordt. 
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Verslag van de Penningmeester
STAAT VAN BATEN EN LASTENSTAAT VAN BATEN EN LASTEN    

      

  2013 2014 2014 2015 

BATEN  werkelijk Begroot werkelijk Begroot 

  € € € € 

      

Contributie senioren  6.777 6.900 6.710 7.300 

Contributie junioren  148 150 134 80 

Contributie jeugd  1.256 1.500 1.500 1.300 

Opbrengst Grote Clubactie  0 0 300 0 

Opbrengst kroegloperstoernooi  0 0 0 0 

Reiskostenvergoeding KNSB  1.226 600 231 300 

Advertenties  440 300 440 250 

Donaties  11 0 122 0 

Lesgeld seniorentrainingen  525 0 0 0 

Doorbelaste kosten Het Witte Paard  112 150 344 150 

Rentebaten  172 150 153 120 

Overige opbrengsten  0 0 0 0 

  10.667 9.750 9.934 9.500 

LASTEN      

Contributie NHSB  3.110 3.300 3.304 3.300 

Inschrijfgeld KNSB  1.193 800 811 820 

Contributie kamer van koophandel  0 0 0 0 

Zaalhuur (inclusief extra)  2.421 2.450 2.652 2.680 

Clubblad  0 200 0 125 

Kosten Grote Clubactie  0 0 68 0 

Kosten Schaaktrainer  720 0 195 0 

Reiskosten  343 300 347 300 

Jeugd  82 120 70 150 

Consumpties bezoekende verenigingen  167 200 237 250 

Website  149 150 143 150 

Prijzen  235 250 331 300 

Kosten seniorentrainingen  200 0 0 0 

Kosten activiteiten  312 300 596 300 

Kosten wedstrijdleiding (zaterdagteams)  55 330 282 300 

Consumpties jaarvergadering  17 50 29 50 

Verzekering  20 35 20 20 

Resultaat kroegloperstoernooi naar balans  0 0 0 0 

Afschrijvingskosten/huur+kostenmateriaal  366 365 366 365 

Afschrijvingskosten debiteuren  261 250 308 250 

Kosten ING Bank  99 100 104 100 

Overige kosten  171 200 40 40 

  9.921 9.400 9.903 9.450 

RESULTAAT  746 350 31 0 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De post Contributieopbrengsten is ongeveer gelijk gebleven.

De post Reiskostenvergoeding KNSB is lager uitgevallen doordat ons 2e team gedegradeerd is en derhalve niet 
meer	in	de	KNSB	speelt.

De post Zaalhuur is hoger uitgevallen, doordat Boko de indertijd afgesproken korting heeft laten en de indexatie 
heeft toegepast. De huur bedraagt per 1 januari 2014 € 2.652 exclusief indexatie per jaar. Boko geeft ons daarnaast 
de gelegenheid om op de zaterdagen waarop wij bondswedstrijden hebben de ruimte om niet te gebruiken.

De post Clubblad is niet uitgebracht in 2014. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt. De Matiak is in 2014 geen een 
keer uitgekomen (tegen geen keer in 2013).

Het Kroegloperstoernooi is in 2014 evenals in 2013 niet georganiseerd. Daar uit het verleden een klein positief 
resultaat achtergebleven is en wij het toernooi in de toekomst – mits door een van de leden opgepakt – weer willen 
organiseren,	hebben	wij	dit	oude	overschot	gereserveerd	in	het	Fonds	Kroegloperstoernooi.	Aan	dit	overschot	is	
toegevoegd de nog te betalen materiaalkosten 2007, waarvoor geen nota ontvangen is.

Aan de opbrengstenzijde valt op dat de contributie per saldo iets lager uitgevallen is. Daarentegen is er voor het 
eerste weer – met dank aan Frank Tijdeman en degenen die van hem heel enthousiast loten afgenomen hebben - 
een opbrengst van de Grote Clubactie te vermelden. De contributieopbrengst van de jeugd is gelijk gebleven. De 
reiskosten-vergoedingen	van	de	KNSB	zijn	lager	uitvallen	als	gevolg	van	de	degradatie	van	het	2e	team.	Daarnaast	
zijn de wedstrijden voor het eerste team ten opzichte van de begroting dichterbij geweest.

Wat betreft de kostenzijde valt op dat er geen kosten gemaakt zijn voor de Matiak. De uitgaven voor Training 
Schaaktrainer (2) vallen hoger uit doordat deze niet gereserveerd waren.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015

De begroting voor 2015 sluit met een verwacht overschot van € 0. 
Hierbij zijn de volgende opmerkingen te plaatsen:

•	 	de	contributiebaten	zijn	gebaseerd	op	het	aantal	betalende	leden	per	1-1-2015,	te	weten	64	senioren,	1	junior	
en 21 jeugdleden; in totaal dus 86 leden;

•	 	de	Grote	Clubactie	is	niet	meer	begroot;
•	 	er	staan	geen	trainingen	op	het	programma	welke	door	onze	vereniging	gesponsord	worden
•	 	de	reiskostenvergoeding	dient	normaliter	de	reiskosten	te	evenaren.	De	trend	is	dat	hierop	een	batig	saldo	

wordt gerealiseerd, zoals nu ook weer begroot;
•	 de	post	advertenties	is	ingeschat	op	3	adverteerders	in	De	Matiak/op	de	website;
•	 de	zaalhuur	is	ingeschat	op	de	vaste	nieuwe	jaarhuur.	Boko	heeft	voor	het	jaar	2015	de	huur	geïndexeerd;
•	 het	clubblad	is	begroot	op	1	keer	verschijnen.
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VERKLARING	KASCOMMISSIE

Wij zijn van oordeel dat de financiële verslaglegging een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 een en ander in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Zaandam, … maart 2015

Jaron Rosegg Jacob Wiersma

(Reserve kascontrolelid: Albert Oole)
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