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Nieuwsbrief Groninger Combinatie
Het schaakseizoen 2015-2016 start binnenkort voor Groninger
Combinatie. Sommige verenigingen zijn al begonnen en het inmiddels
traditionele Atlantis schaaktoernooi is alweer gehouden. Groninger
Combinatie diet het wat rustuger en start het eerste seizoen uit haar
bestaan op vrijdag 4 september met snelschaken en rapidschaken. Ook
is het natuurlijk mogelijk om gewoon even wat bij te praten, jouw
teamleden te ontmoeten, de laatste nieuwtjes uitwisselen of aan andere
vormen van schaken te doen.
Graag zien we jullie op vrijdag 4 september aanstaande in het
Denksportcentrum.

Fusie
De fusie is nog niet helemaal afgerond. De notaris is
van mening dat de verenigingen SC Groningen en
SV Unitas zich nog op moeten heffen tijdens
een ALV gehouden door die verenigingen. Daarna
kunnen de statuten van Groninger Combinatie bij de
notaris worden vastgelegd. De ALV's waarin SC
Groningen en SV Unitas zich zullen opheffen worden
gehouden voorafgaand aan de eerste ledenvergadering van Groninger
Combinatie op 11 september aanstaande.

Team indeling
De teamindeling is afgerond. Op 17 augustus heeft iedereen een
mailing ontvangen waarin kort verslag werd gedaan van het
indelingsproces, de redenen werden toegelicht waarom ons 3e klasse
KNSB-team is teruggetrokken, en de indeling werd vermeld. Wie deze
maiing onverhoopt niet heeft ontvangen of er vargen over heeft kan
terecht bij de secretaris.

Jeugdafdeling
Het bestuur van Groninger Combinatie wil de jeugdafdeling nieuw leven
in blazen. De voorbereidingen en plannen daarvoor lopen. De
jeugdafdeling zal zo spoedig mogelijk na 1 oktober 2015 van start gaan.
Het is van belang dat de jeugdafdeling goed wordt
begeleid en het bestuur wil daarvoor een
jeugdcommissie instellen. De jeugdcommissie, de
trainers en de begeleiding zijn er nog niet en
daarom zoekt het bestuur enthousiaste
jeugdbegeleiders. Denk alvast na of je hiervoor
belangstelling hebt. Het bestuur zal tijdens de ALV
een investeringsplan presenteren waarin onder andere aandacht is voor
opleidingen van trainers en jeugdbegeleiders. Wanneer je belangstelling
hebt om iets te doen voor de jeugdafdeling kun je je aanmelden bij Wim
Krijnen.

Clubavond
Het afgelopen seizoen was de vrijdagavond de clubavond voor de
samengevoegde interne competities van Groningen en Unitas maar de
vrijdagvond leek niet goed te bevallen. Er is
daarom een peiling gehouden onder de leden
waaruit helaas geen overduidelijke voorkeur voor een
avond is gebleken. Wel werd duidelijk dat de
vrijdagavond niet ideaal is en er een lichte voorkeur
is voor de donderdagavond. Op de ALV van
Groninger Combinatie 11 september aanstaande
zullen de leden zich uit kunnen spreken over de clubavond. Zie ook de
website van SC Groningen.

Pieter Slinkman Memorial
In november 2015 zal Groningen Combinatie het Pieter Slinkman
Memorial organiseren. Het Pieter Slinkman Memorial wordt
gehouden ter nagedachtenis aan Pieter Slinkman die een enthousiast
schaakliefhebber was maar door een fataal ongeval enige jaren geleden
is overleden. Het Pieter Slinkman Memorial is voor schakers met een
(geschatte) rating tot 1400 en staat open voor zowel voor leden als nietleden van Groningen Combinatie. Er zal over vier avonden worden
gespeeld tijdens de clubavonden van Groningen Combinatie in het
Denksportcentrum. Er is een bescheiden prijzenfonds, maar daar gaat
het tijdens het memorial niet om. Het gaat om het plezier in het
schaakspel zoals Pieter Slinkman dat ook altijd heeft gehad. Het Pieter
Slinkman Memorial wordt mogelijk gemaakt door de ouders van Pieter
Slinkman.

Groninger Forum & Combinatie Random Chess
Schaaktoernooi
Groningen Combinatie is in de persoon van Fons van Hamond
gevraagd om samen met de Forumbibliotheek een toernooi te
organiseren onder meer met het doel om de schaakcollectie welke de
Forumbibliotheek beheert de aandacht van het publiek te brengen. Het
toernooi zal op 6 december 2015 worden gehouden. De organisatie is
nog volop bezig en details volgen later. Groningen Combinatie is
content met deze kans om het schaken in de schijnwerpers te zetten en
gaat ervan uit dat het een geslaagde dag zal worden.

Agenda
In deze agenda is nog rekening gehouden met de clubavond op vrijdag.
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4 september start seizoen
11 september ALV
19 september Grandprix Ten Boer
25 september Massakamp tegen Sissa
26 september KNSB competitie
2 oktober NOSBO competie thuis-wedstrijden
10 oktober KNSB competitie
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