JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2021 - JULI 2022
1. Ledenbestand / personalia
Helaas hebben enkele trouwe leden zich bedankt. Gelukkig hebben we enkele nieuwe
(jeug)leden mogen verwelkomen waardoor het totaal iets is gestegen.
Overzicht :
Totaal
Senioren
Jeugd

Juli 2022
64
54
10

Juli 2021
62
56
6

Juli 2020
67
60
7

Juli 2019
69
65
4

Juli 2018
65
61
4

2. Coronacrisis
Vooral dankzij de vaccinaties kon het
nieuwe seizoen redelijk normaal van start
gaan, met wel nog de nodige beperkingen
zoals het QR-toegangsbewijs en het sluitingstijdstip van 24.00 uur.
Helaas ging het tegen het einde van 2021
toch weer de verkeerde kant op met het
aantal besmettingen. Hierdoor moest de
horeca vanaf medio november na 20.00 uur
gesloten worden en was er dus geen clubschaak meer mogelijk.
Ook een aantal externe wedstrijden kwamen te vervallen.
Deze situatie duurde tot eind januari.
Toen werden eindelijk alle beperkingen
opgeheven en konden we weer gewoon
schaken !
Op dit moment ziet het er nog steeds goed
uit, maar het is natuurlijk afwachten wat er
in het najaar gaat gebeuren.

Als gevolg daarvan hebben uitbater en
bestuur in juli afgesproken dat wij stoppen
in het Grand Café.
Gelukkig kunnen we nu terecht in Gemeenschapshuis De Maagdenberg dat we al gebruiken voor onze jeugd en de thuiswedstrijden van ons KNSB-team.
De grote zaal is helaas bezet (op donderdag) maar waarschijnlijk hebben we voldoende aan de twee kleinere ruimtes.

3. Clublokaal
Nadat we het Zomersnelschaaktoernooi in
de Venlonazaal hadden gespeeld namen we
vanaf eind augustus 2021 onze intrek in
Grand Café Maagdenberg. In het najaar
speelden speelden we hier in diverse ruimtes. Na de “coronapauze” konden we in het
voorjaar terecht in de voor ons bestemde
zaal De Bank. Deze ruimte voldeed op
zichzelf goed (voldoende ruimte en licht)
maar door de grote afstand tot de bar was
het lastig om zelf consumpties te halen.
Dit moest dus door het personeel gebeuren
en dat verliep niet geheel naar wens.

Er werd dit seizoen ook weer een voorjaarsvergadering gehouden op 19 mei in
het Grand Café, waarbij 17 leden aanwezig
waren. Hierbij ging het voornamelijk om
het clublokaal.

4. Vergaderingen / Bestuur
Bij de algemene vergadering op 26 augustus 2021 in Grand Café Maagdenberg waren 20 leden aanwezig. Aan de orde kwam
onder meer de stopzetting van het clubblad.
Verder werd een commissie ingesteld die
zich gaat bezighouden met een nieuwe
website. Ook het clublokaal werd besproken. Voorzitter G. in ’t Veld werd herkozen.

De Bestuurssamenstelling was het afgelopen seizoen ongewijzigd:
Voorzitter:
Gerard in ‘t Veld
Secretaris:
Bas van der Grinten
Penningmeester:
Gerard in 't Veld

Wedstrijdleider:
Geert Hovens
Jeugdleider:
Geert Hovens
Zoals gewoonlijk vergaderde het bestuur
om de twee maanden.
5. Huldiging Max Warmerdam
Na het behalen van de grootmeestertitel
vorig seizoen werd Max begin december
Nederlands kampioen, door het winnen van
een vierkamp die in Rotterdam werd gespeeld.
Voor deze twee prestaties werd hij op dinsdag 26 april in Tegelen gehuldigd door de
Tegelse en Venlose Schaakvereniging.
6. Interne en externe competitie
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van
onze wedstrijdleider Geert Hovens.
7. Jeugdzaken
Geert Hovens en Gerard in ’t Veld zijn
weer enthousiast bezig geweest met instructie op donderdagavond in Gemeenschapshuis Maagdenberg.
Er zijn nu ongeveer 7 deelnemers.
Zij zijn aan het einde van het seizoen
allemaal geslaagd voor het examen voor
Stap 1.
8. Nieuwe website
Na de jaarvergadering ging een commissie
bestaande uit Ad Burgmans, Cas de Groot,
Peter Smith en Bas van der Grinten aan de
slag met de ontwikkeling van een nieuwe
website in WordPress.
Het ontwerp en implementatie werden gedaan door twee Braziliaanse kennissen van
Cas.
Op 6 juli was er in het Grand Café een instructie-avond voor medewerkers, verzorgd
door Cas.
De site ging (wat eerder dan gepland) live
begin augustus op het URL-adres van de
oude website.
Natuurlijk is nog niet alles afgerond maar
het resultaat mag er zijn !

Zie www.venlose-sv.nl.
Tenslotte dank aan iedereen die zich in dit
opnieuw bijzondere seizoen weer heeft ingespannen voor onze vereniging !
Bas van der Grinten, secretaris
10 augustus 2022

