
BESTUURSMEDEDELINGEN PHILIDOR 16 JULI 2020 
 
 

1. Algemene ledenvergadering 
Op 1 september 2020 is de start van seizoen 2020 – 2021. We beginnen dan met de 
Algemene Ledenvergadering. Noteer de datum alvast! De stukken voor de 
vergadering worden eind augustus verzonden.  
Na de vergadering zal er niet geschaakt worden, zoals in andere jaren. Het bestuur 
tracht na de vergadering een andere leuke schaakactiviteit te plannen.  

 
2. Corona-maatregelen.  

Bij deze bestuursmededelingen zijn twee bijlagen gevoegd: “Protocol verantwoord 
schaken” en “Plan van aanpak schaken opstarten clubavond.” Aan de aanwijzingen in 
deze stukken zullen wij ons gaan houden.  
 
De eigenaar van ons clublokaal Zaalenzo meldt: 
- In de zalen is goede ventilatie: de lucht wordt voortdurend ververst met lucht van 
buiten. 
- Bij de ingang staan waarschuwingen en desinfecterende middelen om handen te 
reinigen. Toiletten, deuren en bar worden extra gereinigd. 
- Binnen het pand geldt de 1,5 meter norm. Men is nog bezig slimme routes te 
ontwerpen. 
 
Hieronder een overzicht van de afspraken die we met elkaar willen maken. 

 
a. Oene Schriemer wordt de corona-verantwoordelijke van de club. Hij houdt in 

de gaten of de afspraken worden nageleefd en zorgt voor optimale 
omstandigheden om de coronaregels na te leven. Uiteraard heeft hij daarbij 
de hulp nodig van alle clubgenoten; we rekenen erop dat hij die ruimhartig 
krijgt. 

 
b. Ben je verkouden, koortsig, benauwd of heb je reuk- en/of smaakverlies; heb 

je een huisgenoot met deze klachten; ben jij of een huisgenoot afgelopen 
week positief getest; ben je in quarantaine omdat je contact had met een 
positief getest persoon: in al deze gevallen: ga niet naar de schaakclub. 
 

c. Tijdens de clubavond is de stelregel: 1,5 meter afstand. Hier zijn twee 
uitzonderingen op: bij een partij mogen de beide tegenstanders aan één tafel 
zitten, en de jeugd onderling hoeft geen afstand te bewaren tot elkaar. 
Maar: ouders van de jeugd, jeugdleiders, schakers die niet tegen elkaar 
spelen, toeschouwers – alle anderen 1,5 meter afstand! 

 
d. Zoals gezegd hoeft bij een partij niet precies 1,5 meter in acht worden 

genomen. Maar leun niet te veel voorover! En verder: geen handen 
schudden, geen consumpties aanbieden. Raak de stukken van de 
tegenstander niet aan! Eén uitzondering: een geslagen stuk mag naast het 
bord geplaatst worden.  
Voor en na de partij maken de spelers bord en stukken schoon en plaatsen 
het direct op het materiaalwagentje. 



 
e. Bovenstaande regels gelden voor zowel interne als externe wedstrijden. 

 
f. Competitieleider en jeugdleider houden bij wie er aanwezig was zodat er bij 

een positieve test contactonderzoek kan plaatsvinden. 

 
3. Externe competitie 

Bij zowel KNSB als FSB gaat komend najaar de competitie weer van start. 
De KNSB start pas eind oktober. En een team mag een jaar overslaan als er te weinig 
spelers zijn; met behoud van recht op dezelfde klasse. De inschrijving is begin 
september. 
De FSB heeft plannen om eerste de competitie 19/20 af te maken en daarna te 
starten met 20/21. 
 
Voor onze vereniging is van belang om te weten wie er komend jaar extern willen 
spelen. Daartoe heeft het bestuur aan alle teamcaptains gevraagd om dit in hun 
team te inventariseren. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen we besluiten 
welke teams ingeschreven kunnen worden.  
 
Clubleden die afgelopen seizoen niet in een team speelden en dit komend seizoen 
wel graag willen, wordt gevraagd dit door te geven aan de secretaris.  
 
Zodra deze hele inventaris bekend is komt het bestuur met voorstellen. 

 
4. Interne competitie 

Intern is vooralsnog één partij per avond toegestaan. Dat betekent, dat snel- en 
rapidschaak worden opgeschort. De ladder, interne beker, play-off en 
lentecompetitie worden wel ingepland. 
 

5. We wensen iedereen een mooie vakantietijd en we hopen elkaar weer te ontmoeten 
op de jaarvergadering. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur. 


