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Agenda Algemene Leden Vergadering HSB 19 september 2018,  

 

 

Locatie:  Verzorgingscentrum ‘De Mantel’ te Voorburg 

Aanvang: 19.30 uur 

 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en binnengekomen stukken  

• Lijst contactpersonen voorzitters en secretarissen controleren (bijlage); 

• Afgemeld zijn:  

• Mededeling bestuur: AGV en Competitiegids 

 

3. Vaststellen agenda  

 

4. Verslag ALV 16 mei 2018 en actiepunten uit het verslag (bijlage); 

a. Jaarlijkse check van de bestuurssamenstelling van de clubs, 

b. Terugmelding overleg Bestuur met de Bondsraad van 2 juni 2018, 

c. Voortgang nieuwe website. 

 

5. Mededelingen KNSB: 

 

6. Jeugd:  

a. Algemeen,  

b. Grand Prix toernooien,  

c. HSB-jeugdtraining, 

d. Schoolschaak,  

 

7. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018 (inclusief verslag kascommissie), (bijlage) 

 

8. Bestuurszaken en herbenoeming van de bestuursleden 

Conform de statuten moet het bestuur telkens in september (her)kozen worden. Het hele 

bestuur stelt zich herkiesbaar, inclusief de in mei (tijdelijk) aangetreden bestuursleden. Er is 

een vacature voor de bestuursfunctie van Communicatie.  

 



En er is, zie bij punt 10. Commissies, een vacature voor de functie van Materiaalcommissaris.  

 

9. Overige benoemingen  

a. Commissie van Beroep; 

b. Kascontrolecommissie; 

c. Geschillencommissie; 

d. Werkgroep 100-jarig bestaan HSB; 

e. Afvaardiging Bondsraad.  

  

10. Mededelingen m.b.t. samenstelling commissies en functionarissen 

a. Vertrouwenscommissie  

b. Jeugdcommissie 

c. Ledenadministrateur  

d. Kalendercoördinator  

e. Archivaris  

f. Materiaal commissaris   Vacature!  

g. Werkgroep communicatie   

 

11. Competitie 2018 - 2019 

a. Toelichting door Louis Wullfers 

b. Formulering wijziging competitiereglement (bijlage)  

c. Formulering wijziging bekerreglement (bijlage)  

 

12. Wedstrijdleider (verslag) en Activiteiten 2018 - 2019 

Mondelinge toelichting door André Wagner, met o.m. de stadsspelen en het PK.   

 

13. Kalender 2018 – 2019 

Het PK van de HSB is al van start gegaan op vrijdag 14 september en omvat 7 ronden. Op de 

(overige) vrijdagavonden voorafgaand aan de KNSB-wedstrijden wordt niet gespeeld. De 2de 

ronde is op vrijdag 21 september. Er is dit jaar 3x een bye mogelijk. Mensen kunnen zich ook 

tijdens de ALV alsnog aanmelden voor het PK, en krijgen dan in de eerste ronde een bye.  

 

14. Wat verder ter tafel komt 

Datum voor de voorjaars ALV in mei 2019 

 

15. Rondvraag 

Een (laatste) rondje langs de leden voor andere vragen of opmerkingen.  

 

16. Sluiting 

 


