SSB Kaderbijeenkomst
Datum: 11 februari 2019
Plaats: O.S. Zinniastraat (HJP)
Tijd: 19.00u
Aanwezig:
Frank Lo Kim Lin (vz. SSB), Ricardo dos Ramos (secr. SSB), Suradj Hanoeman (Chess Academy),
Rosangela dos Ramos (HJP), Marijette Djojowiardjo (HJP), Michael Rozenblad
Afmelding: Marlon Kaslan, Viresh Giasi
Opening
De Voorzitter opent de bijeenkomst om 19.30u en zegt veel meer kaderleden verwacht te
hebben.
Mededelingen
- Caroline Ramdin (penningmeester SSB) is 2 maanden uitlandig. In verband hiermede is
de ALV verschoven naar 27 april 2019.
- De bouw van het Denksportcentrum is gestart. Dalian is druk bezig met de egalisatie
van het terrein. Binnenkort zal de fundering worden gestort. Het is intensief werk voor
het dagelijks bestuur SSB, omdat zoveel zaken in korte tijd in orde moeten worden
gedaan (gesprekken architect, gesprekken Dalian, water, stroom, toestemming
omliggende buren etc.). Verwachtbaar is dat de oplevering van het gebouw
augustus/september 2019 moet plaatsvinden.
Jaarplanning
- De geplande inhaalronde van de Interclub Topklasse is afgelopen vrijdag, vanwege
afmeldingen, niet doorgegaan. Deze gaat definitief door op a.s. zaterdag 16 februari
2019 om 18.00u. Locatie HJP. Enkele overige inhaalpartijen moeten nog worden
gespeeld.
- De Rapid NK 2018 wordt definitief zondag 10 februari georganiseerd.
- De overige toernooien zullen volgens de aangegeven jaarplanning worden
georganiseerd.

-

-

Indien bepaalde dagen niet gunstig uitkomen voor spelers vanwege valide redenen
(werk, studie) zal naar een mogelijkheid worden gekeken worden om die partijen op
een andere dag te spelen.
Samen met de Nationale Dameskampioenschappen zal ook een meisjes challenger
toernooi worden georganiseerd.
Chess Academy stelt voor om een stappentoernooi te organiseren. Hieromtrent zal een
voorstel aan de SSB worden gedaan.
Suriname zal als huidig Carifta kampioen meedoen met de Carifta Chessgames in
Curacao (Paasweekend). Gelet op de middelen kan de SSB 2 personen afvaardigen. Op
de Clubs wordt een beroep gedaan om ook op eigen initiatief schakers af te vaardigen
naar Curacao. De registratie moet centraal via de SSB geschieden.

Kandidaten SSB bestuur/Werkgroepen
- Binnenkort zal op de komende ALV een nieuw bestuur SSB moeten worden gevormd.
Gevraagd wordt dat nu al binnen de clubs nagegaan moet worden wie de potentiele
kandidaten voor een SSB bestuur zijn.
Intussen wordt een enorme belasting gelegd op een groep van 3 personen (Dagelijks
bestuur SSB). Gevraagd is om, vooral bij de komende toernooien, te helpen met de
organisatie van toernooien. Personen die zitting willen nemen in een werkgroep
toernooien, die belast zal zijn met de organisatie van toernooien.
Sluiting
- De bijeenkomst wordt om 20.37u gesloten.

Verslag:
Ricardo dos Ramos
Secretaris SSB
Paramaribo, 11 februari 2019

