
Notulen van de jaarvergadering van de Muider Schaak Kring / SC Muiderberg 	
					op 20 augustus 2021.

Opening: Om 20.12 opent voorzitter Lode Broekman de vergadering. 	
	Aanwezig zijn 11 leden (waaronder drie van de vier bestuursleden).
	Extern WL Marc Norden is i.v.m. vakantie afwezig.
	Verder zijn afmeldingen zijn ontvangen van Jens Duyts, Toon Gieling, NIgel Buitenweg, Frank de 	Wit, Hans Hornstra, Marcel van Teunenbroek en Bert van Dijk. Chris Schriek heeft aangegeven 	zijn lidmaatschap te beëindigen. Dit wordt algemeen jammer gevonden.
De notulen van de jaarvergadering in 2019 worden ongewijzigd goedgekeurd.
Financieel verslag seizoen 2018/2019: 
	Penningmeester Hildo van den Berg geeft uitleg bij het verslag van het afgelopen jaar. De afdracht aan de SGA is veel minder omdat drie kwartalen SGA-bijdrage niet in rekening zijn gebracht. Dit geldt overigens niet voor he KNSB-deel van de contributie. De zaalhuur is door de gemeente Gooise Meren in zjn geheel niet in rekening gebracht.
Verslag kascommissie over het seizoen 2020/2021: De kascommissie, bestaande uit André Moons en Ben Wijgers, heeft de uitgevoerd en alles akkoord bevonden.
Verkiezing kascommissie voor het seizoen 2021/2022. André Moons is aftredend, terwijl Ben Wijgers nog een jaar kan aanblijven. Als tweede lid wordt Renee van Wagensveld bereid gevonden de commissie weer compleet te maken.
Begroting: De penningmeester geeft een toelichting bij de begroitng. De financiële situatie is gezond en er is geen contributieverhoging nodig.
Statutenwijziging: Door een wetswijziging zijn er wijzigingen nodig van de statuten. Het belangrijkste punt is dat er een continuïteitscommissie moet worden benoemd voor het geval het zittende bestuur niet meer in staat is te blijven functioneren. De voorzitter zal zich buigen over de samenstelling van deze commissie. Vervolgens worden de nieuwe statuten goedgekeurd.   

				Pauze met boterkoek

Bespreking externe competitie: Ingeschreven zijn al een achttal voor de SGA-competitie en een zestal (voorheen een achttal) voor de SOS-competitie. De viertallencompetitie van de SOS-bonden is afgeschaft.
	Het is mogelijk dat de SGS in oktober besluit alleen voor de SGS een viertallencompetitie te organiseren, waarvoor dan nog kan worden ingeschreven.
	Verder kan er na 1 oktober nog worden ingeschreven voor één of meer van de drie toernooien om de SGA-bekers.
Bespreking interne competitie:
	Er zijn plannen voor de mogelijkheid van hybride interne competitiepartijen (d.w.z. één of beide spelers spelen via internet op afstand).
	De wedstrijd om de MSK-cup zal ook toegankelijk zijn voor oud-leden.
	Periodiek zal een rapid-avond worden gehouden.
	Verder doet MSK mee aan de Schaak-Off, opgezet door de KNSB. Op zaterdag 24 september a.s. zal de door MSK te organiseren voorronde worden gehouden.     
Bespreking jeugdactiviteiten: 
	Er komt een nieuwe opzet voor de interne competitie, jeugd en junioren apart en voor een deel doorlopend tot na 20.00 uur.
	Er zal met minimaal twee teams aan de externe competitie worden deelgenomen.
	Er zal worden deelgenomen aan de clubkampioenschappen voor D-teams (zondag 10 oktober te Muiderberg) en E-teams (zondag 19 september a.s. bij BovenIJ.(Amsterdam-Noord)..
   	Verder zal ook het Ouder-kind toernooi weer worden gehouden (ook toegankelijk voor grootouder-kleinkind)
Overige activiteiten:
	MSK zal deelnemen aan de Vereniginsmarkt in Muiden op zaterdag 21 augustus a.s.
	Verder kunnen er eventueel nog jubileumactiviteiten worden georganiseerd i.v.m. het 65-jarig bestaan in 2020.
	In het kader van MSK On Tour gaat Lode Broekman op zoek naar bijzondere locaties in de gemeente Muiden iets te organiseren.
Overige mededelingen:
	De contacten met de gemeente Gooise Meren zijn redelijk beperkt, maar wel probleemloos.
	De jeugdactiviteiten met de Weesper Schaakclub en Oosten-Toren zullen weer worden opgestart.
Rondvraag:
	Ben Wijgers vraagt om niet teveel moeite voor allerlei prijzen voor de senioren (met uitzondering van het Klaas Dolmanschild en de Gijs Stalenhoeftrofee). Verder vraagt hij aandacht voor diverse tafels die problemen opleveren.
	Hildo van den Berg vraagt om een eenvoudiger manier om de consumpties af te rekenen.   
	Egbert Hulsman vraagt of de opkomst vergroot kan worden. Lode Broekman antwoordt hierop dat dit o.a mogelijk is om als lid van Weesp of MSK eens bij de andere vereniging op bezoek te gaan.
Sluiting: 
	Om circa 22.20 sluit voorzitter Lode Broekman de vergadering.





