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Uitnodiging voor de ALV van woensdag 19 september 2018. 

Verzonden per mail op 7 september 2018 

 

 

Aan: 

De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de KNSB-bondsraadleden van de HSB, de 

ereleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, het bestuur van de LeisB en RSB en overige relaties. 

 

Betreft: 

Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2018,  

Aanvang: 19.30 uur, in De Mantel te Voorburg. 

 

 

Beste schaakcollega’s, 

Namens het HSB-bestuur nodig ik u uit voor de Algemene (Leden) Vergadering van de HSB op 

woensdag 19 september 2018. De vergadering vangt aan om 19.30 uur en zal plaatsvinden in 

Woonzorgcentrum ‘De Mantel’ in Voorburg. Een korte routebeschrijving is bijgevoegd.  

 

Belangrijke onderwerpen op deze vergadering zijn het Jaarverslag 2017 – 2018, met daarin de 

terugblik op het afgelopen seizoen; de nieuwe (opzet en) indeling van de HSB Competitie na de 

ontkoppeling van de KNSB Competitie, en enkele wijzigingen in de reglementen die daardoor nodig 

zijn; en een vooruitblik op het komende seizoen en de activiteiten die we daarvoor ontwikkelen. Het 

jeugdschaak krijgt daarbij weer ruime aandacht. Net als de stand van zaken rond de nieuwe website.  

 

Graag zien wij u allen op woensdag 19 september verschijnen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, 

dan verneem ik dat graag voor aanvang van de vergadering. U kunt dan ook uw inbreng en mening 

over agendapunten kenbaar maken. Om de vergadering soepel en zonder onnodig oponthoud te 

laten verlopen, ontvang ik graag schriftelijk of per e-mail, tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering, 

zaken die u wilt behandelen. Hieronder vallen op- of aanmerkingen op de notulen en/of de agenda.  

 

Als u extra punten in de agenda wilt zien dan verzoeken wij u dit van tevoren schriftelijk of per e-mail 

aan te kondigen. Ook indien u bepaalde stukken onduidelijk vindt of om andere redenen opheldering 

wilt, kunt u contact opnemen voor nadere uitleg. 

 

 

Met vriendelijk groeten,  

 

Gerard Milort,  

Namens het HSB bestuur 

Secretaris Haagse Schaakbond 

 

 

 



Bijlagen: 

- Agenda 

- Verslag van de Algemene Vergadering van 16 mei 2018 (bijlage A) 

- Adressen met emailadressen (ter controle)  

- Concept Jaarverslag 2017 – 2018 

- Wijzigingen competitiereglement 

- Wijzigingen bekerreglement 

 

 

Vergaderlocatie: 

Woonzorgcentrum ‘De Mantel’ 

Klaverweide 54 

2272 BV Voorburg 

 

Aanvang: 19.30 uur 

 

Plattegrond: 

 

A = Woonzorgcentrum ‘De Mantel’ 

Openbaar vervoer  

‘De Mantel’ is bereikbaar met lijn 2 en 6 (halte Essesteijn); en het Randstadrailstation Voorburg ’t 
Loo (lijn 3 en 4) en het NS-station Mariahoeve liggen op circa 500 meter van het woonzorgcentrum. 

 

 Auto 

Indien u beschikt over een navigatiesysteem kunt u deze instellen op het adres, anders kunt u 
gebruikmaken van deze plattegrond. Er zijn gratis parkeerplaatsen bij het woonzorgcentrum. 

 


