Verslag Algemene Vergadering
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

Niels Geryl- Bart Meijfroidt - Dave Harteel - Guy Feys - Brecht Leuridan - Gunther Eeckhaut
- Seba Rock - Piet Decock - Claudy Deknuydt - Renaat Vanassche – Duy Le – Christian
Thibaut- Aurèle Lenoir- Jean Lucas – Danny De Burchgraeve
Dennis Leo Daen
Frans Van Eert - Jonas Vandeputte– Jacky Mahieu - Bart Quintelier – Philip Gesquière

Start vergadering:


21.00 uur

Verslagen bestuursleden:
o Penningmeester
 Status quo
 Sponsoring gestegen:
 Financiën:
 Saldo: licht gestegen
 Quiz: mooie opbrengst
 Grootste inkomst = bar
o Toernooileider
 Bedankt aan alle vrijwilligers tijdens het simultaan
 Blitzkampioenschap
 Dave Harteel 38 – Bas 37 – Claudy 36 – Bart 35 ptn
 Doorgeefkampioenschap
 Niels Geryl – Bas Calcoen
 Clubkampioenschap
 A: Claudy – Dave – Guy
 B: Niels – Dennis – Philip
 C: Duy – Christian – Jonas
 Lentetoernooi
 Dave Harteel – Geert Danneel - Bart M.
 Simultaan
 Frederic Decoster
o Winst: Niels
o Remise: Dave, Henri Serruys
 Interclub
 4de in 4de nationale
 Forfait tegen Ieper (KISK)
 Liga
 Kampioen in de C-reeks Aurèle
o Secretaris
 Wekelijkse nieuwsbrief
 Vernieuwd
 Ledenlijst up-to-date houden
 Verwaarloosd…
 Controleren van de gegevens!!!
 Affiches uithangen
 Volgend seizoen:
 Nieuwsbrief: vernieuwing?
 Lijst van de deelnemers

o
o

o


Voorzitter

Feestleider
 BBQ


Kalender

Er waren 22 personen op de barbecue in 2012. Aurele zorgde na de
maaltijd voor de nodige animatie (waarvoor dank). Voor de bbq van
2013 hanteren we dezelfde formule. Dit wil zeggen: €14 per
persoon, de bbq gaat door in de achterlokalen en we beginnen eraan
om 17:30. Later komen kan ook nog steeds (laat dit wel weten zodat
het nodige aan de kant gelegd kan worden).
Datum: 21 september 2013, 17:30


 Bowling
 De bowling telde minder deelnemers, maar de ambiance was even
groot op de 2 bowlingbanen. Een aantal deelnemers hebben ervoor
gekozen om enkel spaghetti mee te eten en hierna niet mee te gaan
bowlen. We behouden deze formule. Voor 2014 zou ik voorstellen
om geen bowlingavond te organiseren om de clubkas niet te veel te
belasten (we sponsoren als club reeds het weekend weg).
 Quiz
 De kwis van 2013 openstellen voor het publiek bleek een succes te
zijn. Er waren 17 ploegen aanwezig die elk 4 man sterk waren. Ik wil
Niels nog eens extra bedanken voor de tijd die hij in de kwis
gestoken heeft en voor het ophalen van prijzen bij sponsors. Verder
wil ik ook Bart, Guy, Véronique en Caitlin bedanken voor de inzet
tijdens de kwis. Verder ook bedankt aan iedereen die na de kwis mee
geholpen heeft om op te ruimen. Indien er nu nog iemand denkt: en
ik? Wel, jij bent ook bedankt :-)
 De kwis heeft redelijk wat opgebracht. Om de kwis in 2014 opnieuw open te
stellen voor het publiek zullen we meer volk nodig hebben om alles in goede
banen te leiden de dag zelf. Monsieur le president zal nagaan of we voor de
volgende kwis de Calicannes kunnen huren. Op deze manier kunnen we
meer ploegen opstellen, is er minder werk aan het opstellen van de zaal en
kunnen we hopelijk een grotere opbrengst verkrijgen. De opbrengst komt
ten goede aan evenementen die we organiseren voor het 50 jarig bestaan
van de club.
 Dennis ontvangt het applaus.
Webmaster
 Website
 Statistieken
o Volwassenen: 75.364 (+7.679 [benadering]) bezoeken,
793.807 (+270.504 [benadering]) hits
o Jeugd: 12.451 (+2.527 [benadering]) bezoeken,
102.630 (+41.022 [benadering]) hits
o Quiz: 403 bezoeken, 1.486 hits
 Vernieuwingen & Aanpassingen
o Nieuwe Hosting
 Turtlehost.be (2 maart 2012)
 Duidelijk sneller! Handigere opties voor het
webteam, zoals de maillijst.

o

o








o

Nieuwe website
 De oude oranje Drupal-site werd gemoderniseerd en
werd een kaki Wordpress-site
 Moderner en flashier
 Gebruiksvriendelijker
 Mogelijkheid tot reageren
 Geïntegreerde maillijst (waarover straks meer)
 Mogelijkheid tot registreren!!! (=makkelijker om te
reageren)
Mailinglijst:
 Mailchimp
 Aanmelden onderaan de website
 HTML-based, dus volledig online te bekijken
 Properder en gebruiksvriendelijker!

Mails


Alle leden zijn nog steeds bereikbaar via
voornaam.familienaam@hetwittepaard.be
o Interesse polsen?
 Alle bestuursleden zijn beschikbaar via functie@hetwittepaard.be,
vb: voorzitter@hetwittepaard.be
 Up-to-date gegevens nodig!
Webteam
 Algemeen & Volwassenen:
Ik
 Jeugd:
Jonas
 Interclub:
Dave & Guy
 Liga:
Brecht
Foto’s
 Gevraagd vanuit de bond om het dossier voor iedereen op te maken.
 Wordt niet misbruikt!
Vragen? Stellen maar!

Jeugdvoorzitter
 Vorig jaar:
11 leden
Dit jaar:
8 leden + 2
Volgend jaar: Te verwachten: zeker -2. Reclame volgt!
 Flyers in:
 VBS Annuntiata
 VBS College Houtmarkt
 VBS Nieuwstad
Dit jaar gepland, maar niet gedaan:
VBS Immaculata ipv. GBS ODK
 GBS Oostduinkerke  Deze keer niet!!!
 Jeugdleiders:
 Dave
 Frans: stopte door zijn gezondheid, dit jaar terug!







o








 Jonas werkte samen met mij
 Ik
Jeugdwerking en opleiding:
 Vernieuwingen werden ietwat doorgevoerd, maar niet tot het einde!
 Dit jaar:
o Ideeën van vorig jaar uitwerken
o Volledige lesvoorbereidingen uitwerken
o Lessen op tweewekelijkse basis, andere weken
competitie/vrij schaken
Competitie
 Werd gestart, maar niet afgewerkt.
 Geen externe toernooien
Website
 Jonas woord voor hem

Materiaalmeester
 Afwezig
50 jaar-viering
o Weekendje weg
 29 en 30 mei 2014
o Ontvangst stadhuis
 Receptie met oud-leden en sponsor
 19 september 2014
o West-Vlaams Ploegenkampioenschap (rapid)
 Datum
29 maart 2014
 Locatie
De Boare (via John?)
 Voorstel aan de Liga is gebeurd
 Affiche:
Philip?
o Halfoogstsimultaan
 Grootmeester tijdens 20ste editie (2015)
Pauze – 22.00 uur herstart
(Her)verkiezing bestuursfuncties
o Secretaris
Brecht
o Penningmeester
Guy
o Feestleider
Dennis
o Materiaalmeester
Duy
Clubcompetitie
o Stemming poules: voor of tegen (vraag van Aurèle Lenoir)
 Stemming is voor gehaald met
 Voor:
10
 Onthoudingen: 3
 Tegen:
2
o Deelnemers
(14+)
Ten laatste 20 september 2013
 Gunther – Christian – Aurèle – Frans – Jean – Claudy – Renaat (?) – Seba –
Duy – Dave – Bart – Brecht – Guy – Niels – Jacky – John – Philip - …
 Namen door te geven via mail@hetwittepaard.be
o Elo’s worden nu driemaandelijks uitgegeven
 Begin oktober doorgeven
o Striktere regels







 Afspraken met tegenpartij qua uitstellen doorgeven aan Dave én Niels
 Uitstelpartij is niet onmogelijk
 Ten laatste 28 december 2013 doorgeven van resultaten Poules
Simultaan Claudy
o 20 uur starten van de simultaan STIPT!!!
Interclub:
o Twee ploegen
 Thuis: Geert, Claudy, Dave, Frans, Jean, Aurèle, Guy, Bruno & John
 Uit: Geert, Dave, Frans, Jean, Aurèle, Guy, Bruno, John
Liga:
o Deelnemers
(3+?)
Brecht, Piet, Aurèle, John? Renaat? Bruno?
Varia
o Brecht
o Guy
o Niels
o Piet
o Gunther
o Christian
o Danny
o Aurèle
 Speelt mee, ondanks…
o Frans
o Jean
 De hond…
 Uit de kooi of erin?
 Belofte om op tijd te komen!  Geen extra regeling, maar kort bij
hem houden aan de leiband!
o Claudy
 Timemanagement
 Te laat komen beperken tot kwartier, anders FORFAIT
 Zonder stemming aanvaard
 Tegenstem: Renaat
o Renaat
 Wanneer ten laatste doorgeven meespelen?
 20 september 2013
 Geen clubkampioenschap enkel interclub
o Seba
o Duy
o Dave
o Bart

Afsluiten 23.37uur

