
Kort verslag jaarvergadering SGA

Op maandag 27 november 2017 vond in Sporthal IJburg de jaarvergadering van de SGA plaats. 
Voorzitter Henk Boot opende de vergadering om 20:05 uur. De vergadering werd niet erg druk 
bezocht en het was jammer dat zowel de vertegenwoordiger van de KNSB als de jeugdcommissie 
schitterden door afwezigheid. Daardoor konden de agendapunten KNSB en Jeugd niet zinvol 
besproken worden.Voordeel van het nadeel: de vergadering verliep extra vlot en reeds kort na half 
tien kon de vergadering gesloten en de bar geopend worden.
Wat werd er wel zoal besproken?
Er waren zoals iedere jaarvergadering de vaste stukken: o.a. het jaarverslag, het financieel 
jaarverslag en het verslag kascommissie werden, met enkele kanttekeningen, vastgesteld en het 
bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid.
Wat betreft het bestuur; dat dreigt onderbemensd te geraken, er is al meer dan een jaar een vacature 
voor jeugdleider en nu competitieleider Jasper Boonstra zich niet herverkiesbaar heeft gesteld (hij 
blijft de functie voorlopig wel waarnemen) is de SGA ook naarstig op zoek naar een nieuwe 
competitieleider. Belangrijke taak voor de nieuwe competitieleider: een nieuwe opzet van de SGA-
competitie i.v.m. de scheiding KNSB- en regionale competities volgend jaar.
Er komt een geheel nieuwe opzet van het aloude Persoonlijk Kampioenschap van Amsterdam 
(PKA) ofwel Wil Haggenburgtoernooi. Het wordt een open toernooi in 1 weekend met de 
toepasselijke naam Amsterdam Open. Het kampioenschap van Amsterdam wordt bevochten in een
6-rondig toernooi maar bij voldoende animo zullen er ook 4-kampen georganiseerd worden. U kunt 
voor de eerste editie van het Amsterdam Open de data 21, 22 en 23 september in de nieuwe 
agenda vastleggen.
In maart 2019 zal de SGA vijftig jaar bestaan. Dit jubileum willen we graag vieren met 1 of 
meerdere bijzondere evenementen. Theo Weijers heeft zich als eerste aangemeld voor de 
jubileumcommissie en er is het idee geopperd om net als 25 jaar geleden weer een stedenmatch 
tegen Rotterdam te organiseren. Wilt u meedenken over de invulling van de jubileum-activiteiten? 
Dan graag aanmelden bij Theo en/of 1 van de bestuursleden!
Adrienne maakte nog gebruik van de  rondvraag om iedereen nog eens te attenderen op het laatste 
toernooi dit jaar dat de SGA dit jaar organiseert: Het Open Snelschaakkampioenschap, ofwel het 
traditionele Oliebollentoernooi.
Wilt u meedoen? Meldt u aan op de SGA-site

De volgende Algemene ledenvergadering van de SGA zal zijn in mei/juni 2018, datum en plaats 
nog niet bekend.

http://www.sgaschaken.nl/toernooien/sga-open-snelschaakkampioenschap/
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