Nieuwsbrief februari 2022

Onesimus start weer op!
Beste leden;
We kunnen weer schaken

Na een lock-down van bijna 2 maanden zitten we nog met een gedeeltelijke lockdown van onze nieuwe speelgelegenheid. We mogen tot 22:00 schaken. Daarom
is voor de eerste avond gekozen voor 2 schaakronden rapid.
De nieuwe speelruimte en de verlichting bleken prima. Onze acht eigen tafels
staan in de zaal opgesteld.
Totaal kwamen veertien Onesimianen en een nieuwkomer opdagen voor deze
ronde. De schaakstukken werden weer uit het vet gehaald maar sommige
Onesimianen speelden behoorlijk roestig na 2 maanden lock-down.

Gelukkig stond Gaby weer als vertrouwd achter de bar en het ernstigste leed van
roestig schaak werd weg gespoeld met een biertje.

Volgende week om 19:00 starten!

Onze voorzitter Marcel heeft met het Jan van der Ploeghuis kunnen afspreken dat
we om 19:00 in plaats van 20:00 kunnen beginnen. Daardoor kunnen we de
komende week 3 ronden rapid spelen.
Leden die pas vanaf 20:00 kunnen komen krijgen conform Onesimus
puntentelling 2 punten voor de partij die ze niet kunnen spelen.

Bijzondere ALV 10 februari

Volgende week wil het bestuur een bijzondere ALV houden en een tweetal
wijzigingen behandelen van de interne competitie. Door de recente lock-dwon en
de gedeeltelijke lock-down verloopt de interen competitie niet zoals we deze in
september 2021 hebben vast gesteld.
Kan je volgende week niet bij de bijzondere ALV zijn, laat het bestuur op het
bekende emailadres; svonesimus@gmail.com weten wat je van de voorstellen
vind. De twee voorstellen zijn op de volgende bladzijde te vinden.
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Bijzondere ALV 10 februari 2022
Plaats
Tijdstip

: Jan van der Ploeghuis
: 19:00

Voorstellen wijzigingen interne competities 21/22
Gezien de recente lock-down en de gedeelte lock-down waar onze nieuwe
speellocatie onder valt, wil het bestuur de leden een aantal aanpassingen
van de interne competitie voor leggen.
Voorstel 1: Zolang horeca sluiting 22:00, rapid spelen
Het voorstel vanuit het bestuur is zolang de horeca sluiting tot 22:00 van
toepassing is, rapid competitie te spelen. En de uitslagen mee laten tellen voor
het Onesimus rapid-competitie.
Gezien we om 19:00 kunnen starten kunnen er 3 ronden rapid per avond
gespeeld worden.
Mocht voor de horeca sluiting om 22:00 voor 21 april komen te vervallen dan de
4e rapid ronde laten vervallen en vervangen door een ronde klassiek schaak.
Het bestuur wil de 3e en 4e snelschaakronden op 14 april en 16 juni handhaven.
Voorstel 2: Minder ronden klassiek schaak competitie
Inmiddels zijn er 7 ronden klassiek schaak, RSB-tempo (1 uur en 30 min + 15
sec.) niet gespeeld. Onduidelijk blijft wanneer we weer dit tempo kunnen spelen.
De 1e periode is wel gespeeld.
Voorstel vanuit het bestuur is om de kampioen klassiek schaak te bepalen vanaf
de opheffing van de horeca beperking tot 22:00 t/m 9 juni incl. de resultaten uit
eerste periode. Het aantal ronden blijft nog ongewis.
Het bestuur wil de Onesimus vierkamp ongewijzigd op 23 en 30 juni en 7 juli
handhaven.
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