Notulen A.L.V. Pomar 08 oktober 2019
1: Opening:
Om even na acht uur heet Han iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering.
2: Ingekomen stukken:
Er zijn geen stukken binnengekomen.
3: Mededelingen:
A:Op 21 oktober 2019 overleg met alle gebruikers van het pand.
B:Novelty Destroyers speelde het afgelopen seizoen naar alle tevredenheid hun
HSB-wedstrijden bij ons. Dit is wederzijds waardoor beide verenigingen op de
ingeslagen weg door willen gaan.
C:Frits meldt dat op 10 oktober 2019 de jaarlijkse massakamp bij Corbulo gehouden
wordt in speelzaal De Mantel.
4: Notulen ALV 09 oktober 2018:
De notulen worden vastgesteld.
5: Jaarverslag Secretaris:
Het jaarverslag wordt vastgesteld, mits de HSB-vergaderingen vermeld worden.
6: Jaarverslag Penningmeester:
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag.
Dezelfde trend zet zich voort als afgelopen jaren, de baropbrengst is goed genoeg voor de
winst-afsluiting ad € 194,99.
De penningmeester geeft een toelichting op de bijzondere situatie rondom Loek Beekman.
Zoals in het verslag is opgenomen stond bij het opzeggen van het lidmaatschap nog een
bedrag aan contributie open van € 564. Daarnaast heeft dit nog financiële consequenties
omdat hij in 2014 ten onrechte geld uit de bar van Pomar heeft gebruikt en deze nog niet heeft
afgedragen. Het gaat hierbij om een substantieel bedrag van ruim € 1.500 zoals op de balans
is opgenomen.

De penningmeester geeft een toelichting over het verloop van de afgelopen jaren en de keuzes
die hierbij gemaakt zijn. Hierbij speelt onder andere een rol dat er na 2014 geen problemen
meer zijn geweest en de grote wekelijkse inzet van Loek een positieve bijdrage heeft gegeven
aan de speelavonden door het beheer van de bar. Daarnaast was het lastig om dit transparant
te behandelen zonder dat onderlinge relatie binnen de vereniging hierdoor aangetast zou
worden. Tenslotte was er een grote kans dat het bedrag niet te verhalen zou zijn aangezien de
situatie niet uit luxe ontstaan leek te zijn. Op basis hiervan heeft het bestuur in de eerdere
ALV-vergaderingen dit niet expliciet benoemd. Het bestuur begrijpt de leden die hier in de
vergadering wel voor pleiten maar heeft uiteindelijk een andere overweging gemaakt. De
penningmeester geeft hierbij aan dat dit de bestuursleden uiteindelijk ook veel energie heeft
gekost.
Nu Loek Beekman heeft opgezegd zal het bestuur maatregelen nemen om het geld zo veel
mogelijk terug te krijgen. De heer Rens ter Veen van de kascontrolecommissie trekt het
boetekleed aan dat het niet eerder is opgevallen terwijl het wel al die tijd op de balans heeft
gestaan.
Rens ter Veen heeft nog twee vragen over de posten sleutelgelden, dit betreft de borg voor de
sleutels, en de post nog te betalen huur. De penningmeester legt uit dat er een extra sleutel is
ontvangen waardoor deze balanspost hoger wordt. Daarnaast wordt de huur per kwartaal
betaald dat heeft tot gevolg dat er nog € 141,67 betaald moet worden.
De aanwezigen keuren het jaarverslag goed.
7: Verslag Kascommissie:
De kascommissie heeft op 6 september de boeken gecontroleerd en in orde bevonden, waarop
de kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer.
De vergadering reageert hier positief op.
8: Verkiezing Kascommissie:
Het kascommissielid Rens ter Veen treedt af. Jense vd Wal meldt zich met goedkeuring van
de vergadering aan als reservelid.
Reservelid Marcus Lohrer wordt lid van de kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende leden:
Hans Jacobs
Marcus Lohrer
Reservelid:Jense vd Wal
9: Barcommissie:
Wil vervangt voorlopig Loek.
Vanuit het bestuur wordt een vrijwilliger gevraagd om Wil te ondersteunen.

Tim van Rijswijk meldt zich aan en ook Vincent Steemers zal vanaf volgend jaar een duit in
het zakje doen.
Er klinkt een luid applaus.

10: Begroting 2019-2020:
De begroting is positief vanwege de baropbrengst.
Vanuit de vergadering zijn er geen verdere op- of aanmerkingen over de begroting zodat deze
wordt goedgekeurd.
11: Jaarverslag Wedstrijdleider:
Frits geeft een uitgebreide toelichting op het jaarverslag en bedankt Han voor het plaatsen van
de stukken op de internetpagina.
Met een applaus vanuit de vergadering wordt het verslag goedgekeurd.
12: Prijsuitreiking seizoen 2018-2019:
De eindstanden van de interne competitie zijn als volgt:
Groep A
1. Yassin Mostfa
2. Han Nicolaas
3. Rens ter Veen

Groep B
1. Hans Jacobs.
2. Jos Bergers.
3. Tim van Rijswijk.

Bij de externe competitie zijn de topscorers per team als volgt:
Pomar 2: Vincent Steemers.
Pomar 1: Hans Mudde.
Bij de originele schaak-seizoensopening, de massakamp, is Pomar derde geworden.
13: Competitie 2019– 2020 (interne – externe)
De interne competitie wordt in één groep gespeeld, omdat iedereen van iedereen kan winnen,
alleen is er wel een splitsing in A en B.
In de externe competitie spelen we weer met twee teams.
Novelty Destroyers speelt hun thuiswedstrijden bij ons, in dat geval zijn er geen externe
wedstrijden van Pomar gepland.
Het voorstel om het Rapidtoernooi in twee avonden te beslissen wordt door de hele
vergadering gesteund.

Na een incident bij een externe wedstrijd wordt besloten dat er duidelijk vermeld moet
worden dat het mobieltje uitgezet moet worden.
14: Website Pomar:
Alleen maar positieve reacties , de website word wekelijks ververst.
Een compliment voor Han Nicolaas die dit verzorgt.
Een plan om de website over te zetten naar een nieuw systeem vergt meer tijd dan lief is.
Jense en Markus bieden hun hulp aan om Han te helpen, een afspraak wordt gepland.
15: Promotie/Ledenbehoud:
Het is weer tijd om folders te laten maken en deze in de buurt van het buurthuis te
verspreiden. Vrijwilligers worden geacht zich bij Wil Kauffman te melden.
Vanuit de vergadering melden zich de volgende vrijwilligers:
Hans Mudde
Gerbrand Beekman
Hans Jacobs
Han Nicolaas.
Bij het jaarlijks terugkerend Strandwall Festival zal Pomar om het jaar aanwezig zijn.
16: Bestuursverkiezing:
De heren Han Nicolaas en Jos Bergers worden zonder tegenkandidaten herbenoemd als
respectievelijk bestuurslid Redacteur en Secretaris.
Deze voortzetting van het bestuur wordt met applaus beloond vanuit de zaal.
17: Pomar toernooi 2019:
Vanaf dit jaar is het Pomartoernooi helaas van de baan. In plaats daarvan zal Pomar met
ingang van dit seizoen deelnemen aan de Haagsche Rapid Cyclus die onder supervisie van de
HSB jaarlijks wordt georganiseerd en waar tot nu toe de volgende clubs aan meededen:
DD
Haeghe Ooievaar
HSV
SHTV
Pomar komt daar dus bij en zal op 7 december 2019 de aftrap verrichten van de Haagsche
Rapid Cyclus.

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer vrijwilligers nodig om hand- en spandiensten te
verlenen.
18: Rondvraag:
Vanuit de vergadering worden nog een paar opmerkingen gemaakt.
Rens ter Veen doet nog een oproep om een kaartje te sturen naar Ruud van Dijk namens de
vereniging. De ALV is het daar niet mee eens, men mag een kaartje sturen maar dan alleen op
eigen initiatief.
Hans Mudde geeft namens alle leden het bestuur een compliment.
Dat het bestuur in dank aanvaardt.
19: Afsluiting:
Om 22.00 sluit Han Nicolaas de Algemene Ledenvergadering.

