
Kort verslag ALV SGA

Op maandagavond 12 november j.l. vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering 
(ALV) van de SGA plaats in de kantine van sporthal IJburg. De opkomst was met 28 
afgevaardigden van verenigingen, bestuursleden, erelid en leden van verdienste zeer 
behoorlijk te noemen. Op de agenda een aantal vaste punten zoals de vaststelling van het
jaarverslag, het financieel jaarverslag en het verslag van de kascommissie; het bestuur 
werd decharge verleend voor het afgelopen jaar gevoerde beleid.
Deze formele punten werden gevolgd door de wegens late levering uitgestelde 
prijsuitreiking: vertegenwoordigers van de teams die in het afgelopen seizoen kampioen 
werden in de SGA-competitie (Promotietieklasse: Zukertort Amstelveen 3, 1e klasse: De 
Raadsheer 1 en ENPS 2, 2e klasse: Oosten-Toren 2 en Amsterdam West 5, 3e klasse: 
Amsterdam West 7 en Amsterdam West 6, 4e klasse: ENPS 6, Viertallencompetitie: ENPS
7 en SGA-cup De Raadsheer) of in de SGA-rapidcompetitie (hoofdklasse Caissa, 1e 
klasse Oosten-Toren, 2e klasse VAS 4, en 3e klasse ZZ) mochten uit handen van 
voorzitter Henk Boot 1 of meerdere DGT 3000 schaakklokken als prijs in ontvangst 
nemen.
Daarna was het tijd voor de introduktie van twee nieuwe bestuursleden. Good old Theo 
Weijers, die in het verleden al ruim 20 jaar deel uitmaakte van het bestuur en daarna tot lid
van verdienste werd benoemd, is bereid gevonden opnieuw in het bestuur toe te treden, 
hij zal zich o.a inzetten voor materiaalbeheer en ondersteuning bij de organisatie van 
toernooien. En, zoals al in de vorige ALV is gemeld, is  een nieuwe voorzitter gevonden in 
de persoon van René Pijlman die zich het afgelopen half  jaar al heeft ingewerkt o.a. door 
alle bestuursvergaderingen bij te wonen. René kreeg de voorzittershamer uitgereikt uit 
handen van Henk Boot die de SGA 5 jaar heeft geleid. Penningmeester Wilco Dado prees 
Henk voor zijn inzet en overhandigde hem namens het bestuur enkele mooie cadeau's.
Na een korte pauze volgden nog enkele inhoudelijke agendapunten. Bij de evaluatie van 
het 1e Amsterdam Open werd geconstateerd dat het toernooi ondanks opstartproblemen 
wel goed is verlopen maar dat er nog veel ruimte is voor verbeteringen, met name ook 
omdat we de 2e editie i.v.m. het 50-jarig jubileum nog veel grootser willen aanpakken.
Betreffende de SGA-competitie werd besloten dat dit seizoen in afwijking van het 
competitiereglement in de hoofdklasse de nrs 9 en lager zullen degraderen en in de lagere
klassen de nrs 7 en lager. Hierdoor degraderen aan het eind van dit seizoen slechts 4 
teams uit de hoofdklasse, in plaats van 6. Er werd een gewijzigd bekerreglement 
vastgesteld en overigens zal een commissie voor de volgende ALV nog enkele wijzigingen
van het competitiereglement voorbereiden.
Tenslotte werd een voorlopig jubileumprogramma goedgekeurd voor de viering van het 50-
jarig jubileum van de SGA  in 2019. Een aantal verenigingen zullen een evenement 
organiseren waarvoor men zich binnenkort kan inschrijven. Nadere informatie volgt z.s.m. 
op de site van de SGA.
Na de rondvraag sloot René de vergadering iets na half elf en nodigde de aanwezigen uit 
voor een kleine nazit met een drankje op kosten van de SGA.
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