
Kort verslag algemene ledenvergadering sga

Op woensdag 16 november 2016 was de halfjaarlijkse ledenvergadering van de SGA te gast bij 
schaakclub ZZ in de lange Leidsedwarsstraat te Amsterdam. ZZ is een kleine club die sinds een 
paar jaar op een steenworp afstand van het Leidseplein speelt. De speelzaal is ook niet groot maar 
bleek prima geschikt als vergaderruimte voor de met 21 deelnemers niet erg druk bezochte 
vergadering. Namens de KNSB was bestuurslid Dharma Tjiam aanwezig, die de verhinderde Jan 
Stomphorst verving.
De hoofdmoot van de vergadering was, evenals de vorige ALV, de discussie over de invoering van 
de landelijke 4e klasse (en later ook 5e en 6e klasse) die nu gepland staat voor het seizoen 2018-
2019. Dharma Tjiam lichtte het plan, dat overigens niet van de KNSB komt maar van een groep 
regionale bonden, nader toe. Jasper Boonstra, vertegenwoordiger  van de SGA bij het 
bondenoverleg, gaf een beeld van de mogelijke gevolgen voor de SGA-competitie. De 
Tussenrapportage Werkgroep Competitie geeft al meer duidelijkheid over hoe de invoering zou 
kunnen plaats vinden maar er blijven ook nog veel vragen onbeantwoord. De inzet van de SGA bij 
de volgende bondsraad, op 10 december a.s. blijft ongeveer hetzelfde: de vertegenwoordigers van 
de SGA zullen in de bondsraad pleiten voor een pilot van 2 jaar, met als voorwaarden dat personen 
die deelnemen aan die vierde klasse ook mogen meespelen in de SGA-competitie en dat er een goed
onderbouwd voorstel voor een promotie/degradatie regeling ligt.
Ongetwijfeld staat de invoering van de landelijke 4e klasse ook weer op de agenda bij de volgende 
ALV, die zal zijn in mei of juni 2017.

Overige punten die aan de orde kwamen waren o.a.:
– Het jaarverslag 2015-2016 en het financieel verslag werden vastgesteld en de vergadering 
verleende het bestuur decharge voor het verenigingsjaar 2015-2016.
 – Het was het laatste financieel verslag van Fred Bergen, die de maximale periode van 12 jaar als 
bestuurslid heeft vol gemaakt. Fred blijft de portefeuille waarnemen tot er een opvolger in beeld is, 
maar deze periode mag niet te lang duren dus de SGA is naarstig op zoek naar een nieuwe 
penningmeester.
– Ook voor de functie jeugdleider is er nog een vacature in het bestuur.
– Henk Boot is herbenoemd als voorzitter van het SGA-bestuur, Jasper Boonstra is benoemd als 
plaatsvervangend bondsraadlid.
– Henk Boot bedankte Fred Bergen met twee kaarten voor het concertgebouw voor een concert naar
keuze voor zijn bewezen diensten. Fred is 12 jaar geleden in het SGA-bestuur begonnen als 
ledenadministrateur, daarna werd hij secretaris en de laatste 6 jaar was hij penningmeester. Voor de 
andere bestuursleden fungeerde hij de laatste jaren met zijn kennis en ervaring als een rots in de 
branding. De vergadering benoemde Fred Bergen bij acclamatie tot lid van verdienste.

Aan het slot van de vergadering herinnerde Adrienne Cramer de deelnemers nog eens aan het 
nieuwe SGA rapidtoernooi voor veteranen en senioren dat op 23 november a.s. wordt gehouden in 
Sportcentrum IJburg te Amsterdam. Er zijn inmiddels meer dan 30 inschrijvingen, dus het toernooi 
gaat zeker door, maar er is ruimte voor nog veel meer deelnemers, dus zegt het voort!
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