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De halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van de SGA vond op 7 juni plaats in Sportcentrum 
IJburg te Amsterdam. De vergadering was redelijk goed bezet met het voltallige SGA-bestuur, 
bondsraadlid, een vijftal leden van verdienste en afgevaardigden namens de jeugdcommissie, de 
KNSB en de verenigingen Almere, De Amstel, Amsterdam West, Caissa, Chaturanga, ENPS, 
EsPion, Fischer Z, Het Grasmat, KLM Pegasus, Laurierboom Gambiet, Oosten-Toren, VAS, 
Zukertort Amstelveen en ZZ.
De meerderheid van hen was er al om 18:30, om deel te nemen aan de maaltijd voor bestuursleden 
en vrijwilligers, die wederom voortreffelijk werd verzorgd door Adrienne Cramer.

Stipt om 20:00 uur opende voorzitter Henk Boot de vergadering. Er waren laat ingekomen stukken 
in de vorm van een voorstel aanpassing Competitiereglement, ingediend door Oosten-Toren (zie 
bijlage). Deze werden toegevoegd aan de agenda bij het punt SGA-competitie en toernooien. 

1 van de eerste agendapunten was de benoeming van Wilco Dado tot penningmeester van het SGA-
bestuur. Omdat Wilco al een paar maanden meegedraaid heeft in het bestuur en goed is ingewerkt 
door voorganger Fred Bergen, kon hij daarna gelijk zijn eerste begroting (2017-2018) en verlies- en 
winstrekening (2016-2017) presenteren. De SGA staat er financieel goed voor, er is een zeer 
aanzienlijke reserve opgebouwd die besteed kan worden aan activiteiten die nuttig en dienstbaar 
zijn aan de doelstellingen van de bond. Er is ook al een ruime reservering opgebouwd voor de 
viering van het vijftig-jarig jubileum in 2019. Het bestuur roept de leden nogmaals op ideeën in te 
dienen.

Bij het agendapunt KNSB kwam het voorstel van de Werkgroep Competitie tot het scheiden van de 
KNSB-competitie en de competities van de regionale bonden weer aan de orde. De bondsraad gaat 
hier op 17 juni a.s. een besluit over nemen. Er zijn zorgen voor de gevolgen voor de SGA-
competitie bij invoering van de landelijke 4e (en evt. 5e en 6e) klasse  maar verschillende 
verenigingen zien ook nieuwe mogelijkheden en voor de keuze gesteld wilde een grote meerderheid
van de aanwezigen, al dan niet onder voorbehoud, wel voor dit plan stemmen.

Van de jeugdcommissie hoorden we goede ontwikkelingen: het aantal jeugdleden groeit, er is veel 
enthousiasme en er worden uitstekende prestaties geleverd, vooral ook bij de meisjes. Manasvita 
Basa werd Nederlands Kampioen bij de meisjes tot 10 jaar (E), en Kavya Raulji kampioen bij de 
meisjes tot 12 jaar (D). Eline Roebers, vorig jaar dubbel kampioene (E + D) werd dit jaar 2e bij de 
meisjes tot 14 (C). Bij de jongens werd Khoi Pham 2e bij de NK D. Genoemde 4 mogen namens 
Nederland naar de EK jeugd!
Bij de bespreking van het eerder genoemde voorstel aanpassing Competitiereglement werden de 
wijzigingsvoorstellen m.b.t. art. 3 en art. 14 door de indiener weer ingetrokken, wijziging van art. 
21 werd aangenomen en wijziging van art. 29 werd na stemming afgewezen.

Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking. Competitieleider Jasper Boonstra reikte 10 DGT-3000 
klokken met inscriptie uit. ENPS scoorde bijzonder goed met twee keer prijs maar werd nog 
overtroffen door Amsterdam West met 3 gewonnen klokken.



De kampioenen van de SGA-competitie van seizoen 2016-2017 op een rijtje:

Promotieklasse De Amstel 1

SGA-cup ENPS

1A Amsterdam West 2

1B Amsterdam West 3

2A Amsterdam West 4

2B Caissa 7

3A ENPS 4

3B De Amstel 3

4 KLM Pegasus 3

Viertallen Volewijckers 3

Voordat Henk Boot rond half elf de vergadering sloot, maakten verschillende deelnemers nog van 
de gelegenheid gebruik om extra publiciteit te maken voor schaakactiviteiten die binnenkort in 
Groot Amsterdam plaats vinden. Zo is er zondag 18 juni weer het kroegloperstoernooi voor duo's in 
diverse kroegen in de Pijp. 23 en 24 juni is het afscheidsfeest van Het Grasmat en van 8 t/m 16 juli 
weer het SPA met lange toernooien en dag- en weekendtoernooien voor ieder wat wils.
En, voor wie dit nog op tijd leest, ook in het weekend van 10 en 11 juli is er op schaakgebied veel te
beleven. Op zaterdag is op het stadsplein weer schakers van formaat, dit jaar Jan Timman, Jorden 
van Foreest en Hans Böhm die simultaan spelen op 12 borden van 4 x 4 meter. En zondag in 
schaakcafe de Laurierboom de snelschaakmatch Hing Ting Lai – Jorden van Foreest met als side 
event Lucas van Foreest – Lars Vereggen.
Dus gaat dat zien of zegt het voort!

Klaas Knoester

http://www.schaaksite.nl/2017/05/17/voor-derde-keer-schakers-van-formaat-in-amstelveen/
http://www.sgaschaken.nl/agenda/?event_id1=340
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