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Nieuwsbrief Groninger Combinatie
Dit is de eerste nieuwsbrief van de schaakvereniging Groninger
Combinatie (in oprichting). Nadat SC Groningen en SV Unitas het
besluit om te fuseren in de ALV's van 5 juni hadden goedgekeurd zijn
Wim van Beersum, Wim krijnen, Fons van Hamond en Robert de Boer
aan de slag gegaan. In deze nieuwsbrief willen zij jullie informeren over
de stand van zaken t.a.v. de fusie, over zaken die nog lopen en enkele
nieuwe ideeën.

Fusie
Half augustus zullen de statuten van Groninger
Combinatie bij de notaris worden vastgelegd. Vanaf
dat moment is de fusie definitief van kracht, zijn SC
Groningen en SV Unitas opgeheven en liggen alle
rechten en plichten van de oude clubs in handen van
Groninger Combinatie. Het bestuur van GC bestaat
dan formeel uit de in het fusievoorstel genoemde
leden Wim van Beersum, Fons van Hamond en Wim Krijnen. De eerste
ledenvergadering is op 11 september gepland. Het nieuwe bestuur zal
Robert de Boer voordragen voor de functie van voorzitter. Op dit
moment is hij al druk betrokken bij alle voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen.
Het voornemen is om als volgt de overige bestuursfuncties in te vullen:
Fons van Hamond secretaris, Wim Krijnen penningmeester en Wim van
Beersum toernooizaken/interne competitie. Verder wil het bestuur een
jeugdcommissie instellen om de jeugdafdeling nieuw leven in te blazen.
Denk erover na of je hiervoor belangstelling hebt!
Hoewel de bestuursleden van GC formeel zijn benoemd, is er tijdens de
eerste algemene ledenvergadering de mogelijkheid tegenkandidaten te
stellen.

Indeling teams GC
Het formeren van de externe schaakteams van GC is
eind mei 2015 opgestart door Fons van Hamond.
Iedere teamleider en Bart Beijer van Stichting
Schaaktopteam Groningen zijn in drie sessies intensief
met het indelingsproces bezig geweest en het
formeren van de teams en indelen van de spelers is inmiddels afgerond.
Informatie hierover zal binnenkort aan alle betrokkenen worden gemaild.
Hier alvast wel de mededeling dat wij helaas GC4 uit de competitie
hebben moeten terugtrekken.

Clubavond
Het afgelopen seizoen zijn de interne competities van Groningen en
Unitas bij elkaar gevoegd. Na een peiling onder de leden bleek er geen
duidelijke voorkeur voor een avond. Er is voor de vrijdag gekozen omdat
de indruk bestond dat op die avond de doelstelling om de sterkere
spelers te laten deelnemen aan de interne gehaald kon worden.
Deze doelstelling is niet gehaald. Integendeel, de
opkomst van de vaste deelnemers aan de interne is
minder geworden. Uit navraag bij diverse leden bleek
dat dit voor een groot deel aan de vrijdagavond lag,
waarbij andere weekendbestedingen een belangrijke
rol spelen.
Het voorlopige bestuur van GC overweegt nu de
mogelijkheid om de clubavond te verplaatsen naar de dinsdag-,
woensdag- of donderdagavond. Je kunt daarover in de komende tijd
een mailing verwachten.

Clubkampioen
Adrian Clemens heeft de playoffs gewonnen en is daarmee

de eerste clubkampioen van Groninger Combinatie. Jan Baljé is tweede
en Fons van Hamond derde geworden. Peter Hulshof had afgezegd
voor de playoffs. Prijswinnaars ontvangen hun prijzen op de ALV van 11
september aanstaande.

Fusiefeest

Agenda
Het jaarprogramma 2015-2016 is nog niet klaar maar er zijn nu al
enkele evenementen welke in jullie agenda opgenomen kunnen worden.
In deze agenda is nog rekening gehouden met de clubavond op vrijdag.
Er is nog geen informatie over de NOSBO-competitie beschikbaar.
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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
10 oktober KNSB competitie
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