
 

 

                 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het bestuur van Schaakvereniging EsPion 

heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 

algemene ledenvergadering die gehouden  
wordt op maandag 20 september 2021 in het 

gebouw van Buurt en Speeltuinvereniging 

Amsterdam Zuid. Gaaspstraat 8. Aanvang 

20.15 uur stipt. Kom s.v.p. op tijd zodat we 

tijdig kunnen beginnen.  

     Bent u verhinderd ? Geef dat bijtijds 
door aan Harrie Boom, bel 020 - 664 91 39 

of 0633 - 75 18 88 of stuur een email naar 

secretaris@espion.nl. 

     Wilt u een mede-lid machtigen om voor 

u te stemmen, gebruik dan het formulier dat 

u aantreft in de bijlage en geef het aan Harrie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hebt u onderwerpen die u tijdens  de verga-

dering wilt behandelen ? Geef ze dan ruim 

van te voren door aan het bestuur, zodat er 

plaats voor kan worden gemaakt op de 
agenda.  

     

                    
 

Agenda  

  

1.   Opening door de voorzitter 

2.   Ingekomen stukken en mededelingen 

3.   Notulen algemene ledenvergadering 2020   

4.   Jaarverslag secretaris  

5.   Jaarverslag intern wedstrijdleider  

6.   Jaarverslag penningmeester  

7.   Verslag kascommissie 

8.   Installatie nieuwe kascommissie 

9.   Begroting 2021 – 2022 

10. Barbeheer  

 

      P A U Z E 

11. Corona maatregelen 

12. BZN 

13. Externe compeitie 

14. Kees Besselinktoernooi 

15. Wijnwedstrijd  

   16. Prijsuitreiking  

17. Rondvraag 

   18. Sluiting 

 

 
  

September 2021. Achtste jaar. 

Blad Zonder  
Uitgave van schaakvereniging EsPion 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 
van schaakvereniging EsPion 

op 20 september 2021 

Dit exemplaar is bestemd voor: 
 

al die leden van EsPion die elkaar zo 

lang niet hebben gezien en die nu 

eindelijk weer eens een partijtje kunnen 

gaan schaken, maar eerst… eerst even 

goed met elkaar bespreken hoe het was 

en hoe het wordt. 

mailto:secretaris@espion.club


 

 

 

B esp ieg e l ing  v a n  

de  pen n ing me es t e r  

 
Het jaar 2020-2021 was in alle opzichten 

bijzonder, ook als boekjaar. Er werd voorna-

melijk digitaal geschaakt, het bondsblad 

plofte niet meer op de deurmat. Het clubblad 

BZN werd juist wel weer per post verzonden 

omdat het niet ter plekke uitgereikt kon 

worden. Dit verklaart waarom de kantoor-

kosten dit jaar flink stegen. 

     Geen uitgaven waren er voor de externe 

competitie, het Kees Besselink toernooi en 

de wijnwestrijd. 

 

     Positief resultaat 

Er werd over dit jaar daardoor al met al een 

flink positief resultaat geboekt, mede omdat 

de SGA-afdracht 15% lager lag. Stemt dat de 

penningmeester tevreden? 

     Ik zeg ja, omdat de leden bijzonder trouw 

hun contributie bleven betalen. Hulde! Maar 

ik zeg nee omdat het niet de bedoeling van 

een vereniging is om geld op te potten. Je 

wilt er leuke en noodzakelijk dingen mee 

doen die het schaakplezier bevorderen. 

     Een flink positief resultaat.  En toch ga ik 

u voorstellen om de contributie te hand-

haven op het huidige niveau van 96 euro per 

jaar. Dat positieve resultaat van afgelopen 

jaar zal het komend jaar namelijk goeddeels 

verdampen. Dat zit zo: 

 

     Denksport wordt onderneming 

Vanaf komend seizoen worden de denk-

sporten als een onderneming gezien en moet 

de KNSB 21% BTW afdragen. In welke 

mate die aan ons doorberekend gaat worden 

is nog niet helemaal duidelijk, maar in het 

ongunstigste geval gaat dat ons 500 euro per 

jaar kosten. 

     Verder meent het bestuur er goed aan te 

doen om een reservering te maken voor het 

lustrum van 2024, zijnde ook 500 euro. 

     De precieze cijfers krijgt u binnenkort op 

de clubavond uitgereikt. Graag tot op de 

ALV! 

 

Henk Enserink 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
Lieve kinderen 

 

Een kleine veertig jaar geleden had ik een gesprek 

met Cherry Duyns, de VPRO-programmamaker 

die op dat moment de film “De verlokking” in 

elkaar zette. Nu was ik van mening dat het 

belachelijk is als de ene journalist de andere gaat 

interviewen. Maar in dit geval had het ook iets 

geestigs. Voor het eerst in ons gesprek verscheen er 

een glunderend trekje op het gezicht van Cherry 

Duyns. “Ik heb koffie gebracht en jij hebt niet de 

kans om die op te drinken omdat je als een razende 

moet schrijven.” 

     Dat was waar. Mijn koffie was koud geworden. 

Steeds als ik een slok wilde nemen, stak Duyns een 

monoloog af die het waard was om op te tekenen. 

Een subtiele wraak van iemand die er niet van 

houdt om geïnterviewd te worden. 

     Cherry Duyns: “In het begin deed ik het ook 

niet, met journalisten praten. Maar jullie moeten 

ook je materiaal hebben. Want het is natuurlijk 

vervelend als je een paar maanden aan een film 

gewerkt hebt en je kijkt bij de buren en die hebben 

een ander kanaal op staan.” Ik zei al, veertig jaar 

geleden. In die tijd waren er in het grootste deel van 

Nederland slechts twee kanalen te zien. 

     Met enige tegenzin heeft Duyns een paar uur 

besteed aan een gesprek over zijn nieuwste film. We 

zaten in een kamer in het NOS-filmcentrum. Op 

de montagetafel de ruwe montage van zijn 

documentaire “De verlokking” uit de serie 

“Lotgevallen”. Omdat de film nog niet klaar was, 

kon hij me er nog niets van laten zien. Maar over 

de inhoud wilde Cherry Duyns wel wat kwijt.  

     Er klonk een diepe droefheid door in zijn 

afgemeten stem. “Het is het bizarre verhaal van een 

man die in de jaren veertig de verkeerde keus maakt 

en in Rusland als landbouwer ging werken, in het 

gebied dat toen door Duitsland bezet was. Na de 

oorlog werd hij door Rusland opgepakt en kwam 

voor vijf jaar in een gevangenkamp in Siberië 

terecht.” 

     Ik beweeg mijn hand in de richting van de koffie 

en Duyns barst weer los: “Hij had geen paspoort 

meer en was statenloos. Hij had geen kans om weg 

te komen. Er bleek een mogelijkheid als hij met een 

Poolse zou trouwen. Hij woont nu aan de rand van 

Gdansk. Maar het is hem nooit gelukt nog naar 

Nederland te komen. Het is het toonbeeld van 

iemand, die op het verkeerde moment de verkeerde 

keus geeft gemaakt.” 

     En daar moest ik het maar mee doen. Net als 

jullie nu. 

Wouter van Kooten 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering van  

schaakvereniging EsPion op 21 september 2020  
 
 
Aanwezig: Raymond Altman, Harrie Boom, 
Tim van Daalen, Constantijn Dekker, Dick 
van der Eijk, Henk Enserink, Carin Giesen, 
Peter de Haan, Jos Hillebrand, Michael Jay, 
Pieter Kok, Jacques Koolstra, Jan Koolstra, 
Jos Kraay, Jaap de Kreek, Hans Looman, Ad 
Mank, Henk Plantfeber, Rob Schalekamp, 
Frank Steensma, Raf Tjong-Akiet, Mick 
Vaassen, Chris van der Vegt, Rudolf van 
Velden, Alfred Vellekoop, Roland Wastiaux, 
Ric Wieringa  (totaal 27) 
Afwezig met bericht: Rob  Ansink, Martha 
van den Berg, Cor Bergveld, Meindert 
Hofman, Michael Klaversteijn, Tom Kooij, 
Wouter van Kooten en Peter Stolp. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Ric opent om 20:20 de vergadering. Hij staat 
even stil bij het overlijden van Jan  Fikkens.     
Onze overleden schaakvriend wordt her-
dacht met een minuut stilte. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn machtigingen van Cor Bergveld aan 
Rob Schalekamp en van Tom Kooij aan Jaap 
de Kreek.  
 
3. Notulen algemene ledenvergadering   
    2019 
Jaap vraagt wat er met het geoormerkte geld 
(punt 11) is gebeurd. Henk legt uit dat het bij 
de begroting aan de orde komt.  
     Jaap vraagt wat het effect is geweest van 
punt 15 (wijziging indeling). Harrie zet uiteen 
dat er minder kans is te spelen tegen iemand 
waar je vorig seizoen al tegen hebt gespeeld.   
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris  
Geen op- of aanmerkingen 
 
5. Jaarverslag intern wedstrijdleider 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Jaarverslag extern wedstrijdleider  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
7. Jaarverslag penningmeester  
Jaap stelt dat de optellingen van de contri-
buties niet kloppen. Henk legt uit dat hij de 
contributies toerekent aan het jaar waarin ze 
betaald worden. Jaap meent dat contributies 
moeten worden toegerekend aan het jaar 
waarin ze verschuldigd zijn. Ric en Harrie 
geven Jaap gelijk.    
     Jaap geeft ook aan dat te ontvangen 
contributies op de balans thuishoren. 
     Jaap wil weten waarom oninbare contri-
buties zijn afgeschreven. Henk legt uit dat 
het een geval betreft van kwijtschelding 
wegens ziekte en een geval van een verdwe-
nen lid dat nooit heeft betaald. 
 
 

 
 
8. Verslag kascommissie 
Constantijn deelt in de gebruikelijke be-
woordingen mee dat de kascommissie, 
bestaande uit Mick Vaassen en hemzelf, 
heeft geconstateerd dat het financiële verslag 
geheel in orde is en stelt voor de penning-
meester décharge te verlenen over het in het 
seizoen 2019-2020 gevoerde beleid. De ALV 
stemt in. 
 
9. Installatie nieuwe kascommissie 
Franks Steensma wordt benoemd tot lid van 
de kascommissie, naast Constantijn Dekker. 
 
10. Begroting 2020 – 2021 
Henk ligt een aantal posten toe, bijvoorbeeld 
dat de 500 Euro bij materiaal bestemd is om 
eventueel spatschermen te kopen. 
     Henk suggereert ook om op kosten van 
de club elke week een aantal kannen koffie & 
thee gereed te zetten. Na een warrige 
discussie wordt besloten dit niet te doen. 
     Constantijn meent dat er bezuinigd kan 
worden op de verzendkosten van BZN door 
het blad niet te vesturen naar leden die 
genoeg hebben aan de web-versie. Ric en 
Jaap zetten uiteen dat het bestuur en de 
redactie waarde hechten aan het verzenden 
van de papieren versie. Maar wie genoeg  
heeft aan de onlineversie die kan dat aange-
ven bij de redactie. 
     De begroting wordt verder goedgekeurd. 
 
11. Bestuursvoordracht 
Alle bestuursleden treden af en zijn herkies-
baar. Ric in functie als voorzitter en Roland, 
Henk en Harrie als leden. Allen worden bij 
acclamatie gekozen.  
     Het bestuur ontvangt complimenten 
voor het vinden van de nieuwe locatie en 
deelt complimenten uit aan Carin voor het 
aandragen van de suggestie. 
 
12. Corona maatregelen 
Ric zet de algemene regels nog eens uiteen. 
Het bestuur heeft de zaal nagemeten en 
geconcludeerd dat deze 160 m2 groot is. Dat 
betekent volgens de normen van de KNSB 
dat er ruimte is voor 16 borden, c.q. 32 leden.    
     Alfred stelt dat er door het gebruik van de 
tussenwand meer mogelijk is. Roland houdt 
het erop dat er dan toch niet meer plaats is 
dan 36. In de discussie die ontstaat pleit een 
aantal mensen ervoor met de KNSB-normen 
te ‘sjoemelen’. Anderen zijn daar tegen.  
     Uiteindelijk wordt besloten dat 32 het 
maximum aantal spelers is. 
     Harrie wil uiterlijk zondag 20:00 uur 
weten wie er wel en niet komen en zal bij 
meer aanmeldingen dan plaatsen een roule-
rend aantal leden niet indelen en deze bijtijds 
op de hoogte stellen.  
 
 



 

 

 
Jaap stelt voor spelen met mondkapjes 
verplicht te stellen. Na discussie komt een 
voorstel in stemming om het dragen van 
mondkapjes tijdens de schaakavond te 
verplichten. Alleen als het dragen van het 
mondkapje tot onoverkomelijke medische of 
psychische problemen leidt, kan hiervan 
afgezien worden.  
     Het voorstel wordt aangenomen met 17 
stemmen voor en 7 tegen. 
     Het bestuur zegt een aantal spatschermen 
aan te schaffen voor bovengenoemde uit-
zondering. 
 
13. Barbeheer  
Ric vertelt dat we voortaan met 1 (niet-
schakende) persoon achter de bar en 1 
afsluiter per avond gaan werken. En dat we 
bardiensten beter bekend maken. 
     Dick stelt voor de persoon die bardienst 
heeft 1 punt te geven in plaats van een half. 
Harrie zegt toe dit te overwegen. 
 
14. Digitale competitie 
Raf wil weten of er belangstelling is voor de 
competities(s) die hij voorstelt. Die blijkt er 
te zijn. 
     Er melden zich enkele personen om met 
Raf de voorstellen nader uit te werken. 
Ric stelt voor dat deze voorstellen, na 
overleg met het bestuur, uitgevoerd kunnen 
worden zonder eerst door een ALV 
goedgekeurd te zijn. Er is geen bezwaar 
tegen. 
 
15. Samenstelling teams externe  
     competitie 
Het bestuur meent dat, gezien de omvang 
van de zaal, een externe thuiswedstrijd de 
ruimte voor de interne competitie teveel zou 
beperken. Daarom gaat het bestuur geen 
teams opgeven voor de SGA-competitie.  
     Mick en Jaap bestrijden dat er geen ruim-
te is, maar de vergadering gaat akkoord. 
     Het KNSB-team speelt elders extern, dat 
gaat wel door. 
 
16. Kees Besselink 1.c4 toernooi 
Henk vertelt dat het toernooi 15 november 
plaats zal vinden in de eigen locatie. We 
kunnen ook een bovenzaal gebruiken, 
waardoor het aantal deelnemers maximaal 40 
wordt. 
 
17. Wijnwedstrijd 
Ric heeft de organisatie toevertrouwd aan 
young EsPion. 
 
 
 

 
18. Prijsuitreiking  
Roland reikt de prijzen uit: 
 
     Najaarscompetitie groep A:  
Rudolf van Velden 
 
     Ratingprijs najaarscompetitie Groep A: Frans 
Kerkhoff 
 
     Najaarscompetitie groep B:  
Jacques Koolstra 
 
     Ratingprijs najaarscompetitie Groep B: Ton de 
Steenwinkel 
 
     Online blitz A:  
Dick van der Eijck 
 
     Online blitz B:  
Robert Schalekamp 
 
     Thuisblijverscompetitie:  
Tim van Daalen 
 
     Ratingprijs thuisblijverscompetitie: Michaël 
Klaversteijn 
 
     Zomerschaak A:  
Tim van Daalen 
 
     Zomerschaak B:  
Mick Vaassen 
 
Eervolle vermelding wegens verslaan van 
een tegenstander met 537 Elo-punten meer: 
Mart Ran 
 
Eervolle vermelding wegens 5 uit 5 in de 
KNSB-competitie: Johan Metz 
 
19. Rondvraag 
Jaap is niet onder de indruk van de kastjes 
waar het materiaal in opgeslagen is. Hij 
vraagt of het materiaal wel is verzekerd. 
Henk antwoordt dat EsPion is aangesloten 
bij een algemene verzekering van de KNSB, 
maar dat het zeker de moeite waard kan zijn 
nader onderzoek te doen. 
     Jaap vraagt of er nog een boekje voor 
nieuwkomers moet worden gemaakt. Henk 
antwoordt dat dat geen prioriteit heeft en we 
eigenlijk even geen behoefte hebben aan 
nieuwe leden. 
     Rudolf wil weten of de afdracht aan de 
SGA vermindert als EsPion niet meedoet 
aan de externe competitie. Harrie zet uiteen 
dat er geen relatie is tussen deze grootheden. 
 
20. Sluiting 
Rond 23:15 sluit Ric de vergadering. 

   Harie Boom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

J a a r v e r s l a g  van  de  sec r e t a r i s
 

Schreef ik vorig jaar nog dat het seizoen 2019 

- 2020 wel het meest wonderlijke uit de 

geschiedenis van EsPion was, het seizoen 

2020-2021 mocht er ook zijn. Of eigenlijk 

mocht het er niet zijn. 

     In september 2020 begonnen we met een 

mengeling van goede moed en twijfel over de 

nabije toekomst in onze nieuwe locatie. Om 

aan de locatie en weer aan elkaar te wennen 

werd er twee avonden ‘vrij’ geschaakt en 

daarna een ALV gehouden.  

     Vervolgens werden nog drie rondes com-

petitie gespeeld alvorens het gebouw tot en 

met juni dicht ging. In juli en augustus ging 

het weer open en konden we een verkorte 

zomercompetitie spelen. De locatie bevalt 

overigens in het algemeen prima.  

     Fysiek werd er dus lange tijd niet 

geschaakt, online gebeurde er wel het één en 

ander. Johan Metz en Constantijn Dekker 

verzorgden een reeks rapid- en snelschaak-

toernooien alsmede een wijnwedstrijd, een 

1.c4 toernooi en eindspelavonden Henk 

Enserink. 

     Het bestuur kon ook niet echt bij elkaar 

komen. Ongeveer eens per maand werd er 

via Zoom overlegd. Eén van de uitkomsten 

van die overleggen was de fles wijn die u via 

Ric of Roland heeft mogen ontvangen. De 

mannen moesten aanzienlijk meer kilome-

ters maken dan ze gedacht hadden… 

     Wat leden betreft moesten we voorgoed 

afscheid nemen van Jan Fikkens.   

 

Ook vernamen we dat het markante oud-lid 

Geert Renkema het tijdelijke voor het 

eeuwige heeft verwisseld. 

     Dicky Hamming en Daan de Lange zagen 

het niet zitten om vanuit Torendael naar 

BSVAZ te komen en bedankten als lid. 

David Kips zegde op wegens de 

coronamaatregelen. 

     Als nieuw leden mochten we Chris van 

der Vegt en Daniël Graafsma verwelkomen 

en als terugkerend lid Léon de Zwart. 

 

Harrie Boom 

 

- o – 0 – o – 

 

Toelichting op de agenda 
 

Ad 8 

 

Volgens het huishoudelijk reglement worden 

de leden van de kascommissie worden voor 

een periode van twee jaar benoemd, waarbij 

de een in een even en de ander in een oneven 

jaar wordt benoemd. 

     Frank Steensma werd in 2020 benoemd. 

Constantijn Dekker werd in 2019 benoemd 

en treedt af. Gezocht wordt een nieuw lid, 

voor een periode van twee jaar. 

     Eventuele stukken vindt u in dit blad of 

worden u nog apart toegestuurd. 

 

 

-  o  –  0  –  o  -   

 

J a a r v e r s l a g  in t e r n  w eds t r i j d l e ide r
                                                                       
De najaarscompetitie 2020 was de kortste 

ooit. Dit wordt dan ook een kort verslag. Op 

de ALV was besloten dat er met mondkapjes 

gespeeld moest worden. De regering 

verordonneerde dat de bar gesloten moest 

blijven.  

     Onder deze ellendige omstandigheden 

waren er toch nog wat leden bereid om naar 

de club te komen om te schaken. Na drie 

ronden werden we uit ons lijden verlost door 

de ‘harde lockdown’. 

Tijdens de lockdown werd de BSVAZ 

gereorganiseerd en in juli ging het gebouw 

weer open. In juli en augustus werd een 

verkorte zomercompetitie gespeeld volgens 

het beproefde miezemaussysteem. In totaal 

35 leden speelden minimaal één partij mee. 

Hans Looman schreef de competitie op zijn 

naam. 

Harrie Boom

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Voorzitter:  

Ric Wieringa, 0622 – 45 06 20 

voorzitter@espion.nl 

 

Secretaris:  

Harrie Boom, 020 – 664 91 39 

secretaris@espion.nl 

 

Penningmeester: 

Henk Enserink, 0633 – 18 78 09 

penningmeester@espion.nl 

NL43 INGB 0006 5284 13 

 

Bestuurslid externe betrekkingen: 

Roland Wastiaux, 020 – 692 43 66  

externebetrekkingen@espion.nl 

 

Wedstrijdleider extern: 

Henk Enserink, 0633 – 18 78 09 

extern@espion.nl 

 

Wedstrijdleider intern: 

Harrie Boom, 0640 – 47 42 83 

Afmelden tot uiterlijk 18:00 uur  

intern@espion.nl 

 

Website 

Mick Vaassen, 0629 – 56 63 81 

Jaap de Kreek 020 – 646 06 69 

webmaster@espion.nl 

 

Redactie 

Materiaal (liefst als Word-bestand)  

redactie@espion.nl 

 

              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                

Om in te vullen 
 

Kom je niet naar de Algemene Ledenvergadering ? 

Kom dan toch. Via een volmacht.  

Want ook jouw stem mag gehoord worden, 

ook jouw mening telt. Draag je stem en je stemrecht  

over aan een ander lid van EsPion. 

Gebruik de volmacht. Vul ’m in. Scheur ’m uit. Geef ’m door.  

En zeg erbij dat die ander deze volmacht  

vóór het begin van de vergadering aan de secretaris geeft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie, wat en waar 

EsPion 

Sinds 23 mei 2014. www.espion.amsterdam 

 
V O L M A C H T 

 
Hierbij verleen ik aan het lid van Schaakvereniging EsPion genaamd 

…………............................................................................... (svp naam invullen) 

volmacht om op de Algemene Ledenvergadering van EsPion te houden  

op 20 september 2021 in Amsterdam namens mij een stem uit te brengen. 

Mijn naam is ......................................................................................(svp invullen) 

 
Handtekening 
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