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Noordelijke Schaakbond

Algemene ledenvergadering 
woensdag 25 mei 2016, 19.30 uur
Denksportcentrum Jannes van der Wal
Oliemuldersweg 43, 9713 VA, Groningen, 050-3110375

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Verslag ALV 16 september 2015

4. KNSB zaken (o.a. loskoppelen competities)

5. Financiën

- Jaarrekening 2015

- Verslag Kascommissie

- Decharge bestuur

- Benoeming kascommissie (volgens roulatieschema: Hoogeveen en HSP)

- Begroting 2017

6. Benoeming bestuurslid. Het bestuur stelt voor Gerjan Hoijtingh (SC Ter Apel) te benoemen als 

bestuurslid (beoogde portefeuille: competitie- en wedstrijdzaken).

7. Jeugdzaken

8. Competitie, Aanpassingen reglementen

9. Rondvraag

10. Sluiting
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Noordelijke Schaakbond
Verslag Algemene Ledenvergadering

16 september 2015
Denksportcentrum Jannes van der Wal

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, E. Hondema, M. Veldhuijzen van Zanten, 
F. van Amerongen. 
15 Verenigingen: Assen (E. Hommes), Bedum (K. Fongers), DAC (L. Maas), ESG (J. van Os, 
T. Selten), Haren (A. Tasma), Hoogeveen (M. Snuverink), Leek (F. Huisman, T. Smedinga), 
Lewenborg (J. Schut, B. Hoogeboom), Van der Linde (C. Timmer, K. Wiersema), Roden (L.Boskma,
H. v. Bemmel), SISSA (E.J. Walinga, S. Welling), Ter Apel (J. v/d Meijden), Veendam (Th. 
Mooijman), Oostermoer (B. Dröge, S. Oosting), Groninger Combinatie (F. v. Hamond, W. Krijnen); 
KNSB (J. Stomphorst)
afwezig m.k.: Het Kasteel, HSP, J.H.Kruit, Rochade, Spassky's, Staunton, Valthermond.
afwezig z.k.: De Paardensprong, Dwingeloo, Eelde/Paterswolde, Het Schaakkwartier, SCEPU, 
Middelstum, Ten Boer.

1. Opening 19.35 uur. 

2. Mededelingen:
De voorzitter feliciteert Jorden van Foreest met het behalen van zijn grootmeestertitel.
Hij feliciteert Schaakclub Haren met het 100-jarig bestaan. Hij gedenkt Geert de Haan, o.a. 
Secretaris van SC Leek die deze zomer is overleden. Hij verwelkomt Groninger Combinatie waar 
vorige week het fusieproces van SC. Groningen en SV. Unitas is afgerond met de oprichtings-
vergadering. De vereniging heeft besloten de clubavond op donderdag te houden.
De nieuwe NOSBO-website is sinds augustus eindelijk in de lucht. Het is nu gemakkelijker voor 
clubs en correspondenten om stukjes zelf te plaatsen. Individuele leden kunnen ook een inlogcode 
krijgen om bijv. een reactie op een bericht te geven. Alle verenigingen hebben op 30-8 een eigen 
code gekregen, 14 clubs hebben nog niet ingelogd.
Ingekomen stukken: Verzoek Assen om verruiming invalregels, te behandelen bij pt. 9.
Vraag van Haren om bedrijventeams toe te laten tot de viertallen om meer spelers in de 
clublokalen te krijgen. Antw.: Als ze geen bondslid zijn kunnen ze niet meedoen. En dan ligt 
meedoen als clubteam meer voor de hand.

3. Verslag ALV 3 juni 2015
Huisman ziet dat de discussie vorige vergadering over niet 2x in 1 speelronde meedoen in de 
competitie niet heeft geleid tot een voorstel. Dat klopt.
Maas merkt op dat bij de behandeling van de competitie de prille plannen over uitbreiding van de 
KNSB-competitie al zijdelings gemeld zijn.

4. Jaarverslagen seizoen 2014-2015
JV secretaris: Oosting vraagt naar de ledenaantallen  per 1-9 die nog niet vermeld staan. Het gaat 
om 814 leden waarvan 15 persoonlijke leden. Kroezen meldt dat de jeugdleiders slechts eenmaal 
bijeen zijn  geweest (in juni). 
JV Jeugd: Van Hamond meldt dat er een elfde GP is gehouden met Thijmen Bourgonjen als 
winnaar.
JV Wedstrijdleider: geen opmerkingen.
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JV Diplomaconsul: Kroezen merkt op dat in stad Groningen in het algemeen langer gewacht wordt
met het doen van examen voor een volgende stap. In 'de provincie' worden ze sneller toegekend. 
De examens worden natuurlijk gelijk beoordeeld, maar de beheersing van de stof is blijkens de 
resultaten bij het stappenkampioenschap en de ratings van de deelnemers in de stad veel beter.
JV Competitie: alleen discussie over de nieuwe viertallencompetitie. Maas: het viertal van DAC 
was onaangenaam verrast door de speelsterkte van het vader-dochterteam van SCEPU. v/d 
Meijden: Ter Apel vond het juist leuke partijen, ook instructief. Oosting: Sterke spelers waren niet 
blij met ratingverwerking van deze extra competitie. Ook bij GC waren spelers hier niet blij mee. 
Maar voor m.n. teams van kleine clubs zijn dit de enige partijen die voor rating meetellen. De 
vergadering besluit dat de partijen in de viertallen blijven meetellen voor de rating. 
Aan het eind van het seizoen wordt de viertallencompetitie geëvalueerd.

5. KNSB-zaken
Stomphorst betoogt dat het ledenaantal van levensbelang is voor de KNSB. De verenigingsleden 
nemen in aantal af, maar dat wordt nog gecompenseerd door de aanwas van internetleden.
Het bondsbureau is begonnen met het vergelijken van deelnemers aan de clubcompetities met de 
ledenlijst om zwarte en grijze leden op te sporen. 
Op verzoek van de competitieleiders van de regionale bonden is een werkgroep begonnen aan een 
onderzoek om de levensvatbaarheid van de competitie in de regio's te handhaven. De eerste 
aanbevelingen zijn in de zomer aan de regionale bonden en clubs aangeboden. Het zou wenselijk 
zijn als competities, m.n. op lagere niveaus, flexibeler kunnen worden ingedeeld. Daar zit nu de 
binding van alle clubteams aan één regionale bond in de weg. Een oplossing zou kunnen zijn om 
de competitie om het landskampioenschap van hoog tot laag onder één dak te brengen. 
De werkgroep stelt voor om de KNSB-competitie los te koppelen van de regionale competities en 
de KNSB-competitie uit te breiden met een vierde (t.z.t. vijfde..) klasse met daarin vrije 
inschrijving. Dan is het geen competitievervalsing meer als spelers zowel in de regionale als in de 
landelijke competitie willen uitkomen of als een team het ene seizoen voor de ene regionale 
competitie uitkomt en een volgend seizoen voor een andere. De regionale competities kunnen 
weer groter worden, doordat spelers uit de KNSB-competitie nu wel door de week kunnen 
meespelen. Verder kunnen ook zwakkere spelers op zaterdagmiddag gaan spelen.
Op vragen uit de vergadering wordt geantwoord dat het niet de bedoeling is om voor 4e of 5e 
klasse te gaan spelen met zestallen. Verder zal de reiskostenregeling in dit voorstel niet gelden 
voor de 4e klasse.

Snuverink meldt n.a.v. zwarte leden dat bij Hoogeveen nu enkele Syrische asielzoekers in de 
interne competitie meespelen. Maar zij kunnen elk moment overgeplaatst worden naar een andere 
locatie, aanmelden als volwaardig lid is dan een te groot risico voor de club. Antw. meld ze in elk 
geval aan als ratinglid. Er wordt nog gedacht over een oplossing voor dit punt.

Hondema heeft nog een wens: in OLA zou beter zichtbaar moeten zijn voor welke leden een 
vereniging en een bond nog contributie verschuldigd zijn. Nu is na afmelding van een lid niet 
meer te zien dat daar tot het eind van het schaakseizoen nog contributie verschuldigd is.

De secretaris wijst nog op de Vragenlijst Vitale Vereniging in de KNSB-nieuwsbrief. Een goed 
maar misschien ook confronterend hulpmiddel om de stand van zaken van je vereniging onder de 
loep te nemen.
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6. Begroting 2016
De penningmeester licht toe dat deze begroting niet in de voorjaars-ALV is besproken i.v.m. 
onduidelijkheid over de nieuwe website en de behoefte aan inzet van derden hiervoor. Nu is de 
website gereed en is duidelijk dat er minder gelden voor diensten webmaster nodig zijn. Ook voor 
coördinator BSK en Grand Prix is minder begroot. Daardoor is ruimte voor extra geld voor 
jeugdbegeleiding en voor ondersteuning van kadervorming bij verenigingen. 
Daarnaast is er ruimte voor een verlaging van de contributie. Dit is in overeenstemming met het 
beleid sinds de ALV van september '14 om het eigen vermogen naar een lager niveau te brengen.

Verder is de KNSB-contributie buiten de begroting gezet, om een duidelijk overzicht te krijgen van
de inkomsten en uitgaven van de NOSBO, zonder dat het innen en doorsluizen van de KNSB-
gelden dat beeld vertroebelen.
Oosting had graag nog eens de balans bij de stukken gezien en vindt dat i.p.v. inkomsten en 
uitgaven gesproken moet worden van opbrengsten en kosten. Verder stelde hij voor om de post 
onttrekking jeugdfonds (600 euro) uit de overige inkomsten te laten vervallen en tevens aan de 
kostenkant (600 euro)te laten vervallen m.b.t. onttrekking voorziening jeugdfonds.
Dit is een boekhoudkundige ingreep.
Hommes vraagt naar de post 'Representatie en reiskosten'. Wat valt hier precies onder? Hondema: 
eenmalige bijdragen aan jubilerende clubs e.d., kosten bestuursvergaderingen, bestuursetentje met 
de medewerkers.
Huisman wil weten of Reiskosten ook betrekking heeft op Noordelijke Jeugd Competitie. Hiervoor
is eenmaal bij het begin van het evenement een bijdrage gegeven. Het is geen NOSBO competitie, 
de clubs moeten omslag van de kosten zelf regelen met de andere (Friese) deelnemende clubs.
Maas vraagt naar de onttrekking Jeugdfonds. Dit betreft bijdragen in (reis)kosten voor enkele 
jeugd_EK-gangers.
Kadervorming, organiseert de NOSBO dit? Kroezen: Nee, doet KNSB, maar dat hangt af van 
aanmelding van belangstellenden. Meld je dus. Stomphorst vult aan dat dat je ook ouders van 
jeugdspelers kunt inschakelen bij begeleiden/ opleiden jeugd. 
Walinga : lagere ledentallen geeft toch lagere contributie? Nieuwe dingen organiseren,? 
Kroezen: Nieuw beleid is er bij ingeschoten.
Stomphorst zegt dat hij zo'n klein bestuur in heel Nederland nog niet heeft meegemaakt. Vindt dat
verenigingen maar eens moeten komen met nieuwe ideeën en vooral mensen om die uit te voeren.
De begroting wordt met de boekhoudkundige aanpassingen van Oosting vastgesteld.

7. Verkiezingen
Het bestuur stelt voor Marjet Veldhuijzen van Zanten te benoemen als bestuurslid, zij is al 
begonnen met de portefeuille jeugdzaken. De vergadering bevestigt dit met applaus.
Ze stelt zich voor als moeder van 3 jeugdschakers van SC Leek en hoopt het enthousiasme dat ze 
ervaart bij de Grand Prix van jeugd en ouders mee te kunnen nemen in haar bestuurswerk.
In de Commissie van Beroep is Robert Dijks (SC Assen) benoemd, er was een vacature sinds het 
overlijden van Douwe Algera in maart.
Roland Kroezen is herbenoemd als Bondsraadslid.

In de pauze van de vergadering heeft Snuverink de loting voor de NOSBO-beker verricht.
Onder de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar werd weer een DGT 2010-
klok verloot, de gelukkige club was Roden.
De voorzitter bedankt nog de medewerkers die het bestuur t/m afgelopen seizoen hebben 
ondersteund: Fons van Hamond, Trevor Mooijman, Bart Romijn en Ernst Leeftink. Leeftink gaat 
nog even verder met de coördinatie van de GP, maar is mogelijk in de loop van het jaar niet meer 
beschikbaar. 
En natuurlijk onze diplomaconsul en materiaalbeheerder: Wout Admiraal en Geert Drent.
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8. Plannen bestuur
Wedstrijdleider: PK rapid- en snelschaak op de za. en zo. voor het schaakfestival: 19 en 20 dec.
De persoonlijke kampioenschappen algemeen, dames, senioren en veteranen zullen in overleg met 
Groninger Combinatie hopelijk weer gecombineerd worden met het Hemelvaarttoernooi van GC.
Competitieleider: Promotie- en eerste klasse vastgesteld, tweede klasse nog niet helemaal. Ziet 
ernaar uit dat er geen drie poules van 7 of 8 gevormd kunnen worden. Vergadering besluit dat 
voor de 2e klasse niet meer dan 7 wedstrijden vastgesteld gaan worden. Voor viertallen is 
inschrijving nog niet gesloten, n.a.v. de ervaringen van afgelopen seizoen komt er 1 klasse van 
'Topviertallen' met rating boven 1700, bedoeld voor teams met Pk- en KNSB-spelers. Verder 
waarschijnlijk 3 poules van regioviertallen, voor i.h.a. spelers < 1700. 
Het speelwekenschema is voor de viertallen gelijkgeschakeld met de viertallenronden van de SBO,
we hopen ook dit seizoen teams rond de zuidgrens te kunnen uitwisselen. Het schema is wat 
compacter gemaakt: twee weken voor competitie en viertallen en af en toe een bekerronde 
daartussendoor. Topviertallen en 1e/2e klasse spelen in de week eindigend met de KNSB-
zaterdag, de Pk en regioviertallen de week daarna.

Jeugd:  Ons nieuwe bestuurslid gaat het eerste jaar vooral rechtstreeks contact zoeken met 
jeugdleiders en ook jeugdspelers. Wil van henzelf horen wat ze graag willen en wil verder meer 
lijn brengen in de activiteiten.

Alle voorstellen goedgekeurd.

9. Reglementen
Competitiereglement: Tekstuele aanpassingen in art. 26 i.v.m. invoering speeltempo met 
increment;
art. 30d over opgeven van teams in volgorde van aflopende rating; aanpassing speeltempo Beker: 
snelschaakbarrages met 3 min.+2 sec/zet.  Alle aangenomen.
Voorstel Assen om aantal invalbeurten weer uit te breiden naar max. 4: na stemming aangenomen.
Voorstel Haren om bedrijventeams toe te laten tot de viertallen is verworpen. Voor deelname aan 
competitie moeten alle deelnemers lid zijn van vereniging.
Huishoudelijk reglement: boetemogelijkheid bij te laat betalen contributie. Aangenomen
Financiële regelingen: boete te laat betalen contributie: € 15. Aangenomen.
P/D reglement: afgelopen seizoen in PK geen degradant. was geen goede zaak. Toekomstige P/D 
regelingen zo opstellen dat er minstens 1 degradant is in elke klasse. Bestuursvoorstel 
aangenomen.

10. W.v.t.t.k. / rondvraag
Gezamenlijke slotronde Promotieklasse bij Assen, 1B bij Oostermoer.

11. Sluiting 22.40 uur.
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Jaarrekening 2015 van de Noordelijke Schaakbond

ALV NOSBO 25 mei 2016

Algemeen
Het boekjaar 2015 laat zich het beste aan de hand van de volgende vijf kenmerken samenvatten.
Ten eerste de lancering van de nieuwe website van de NOSBO waarbij slechts zeer beperkt een 
beroep op de voorziening Webdesign diende plaats te vinden. Ten tweede werd afscheid genomen
van de webmaster, waardoor een kwartaalmeevaller t.o.v. de begroting geboekt kon worden. In 
komende boekjaren lijkt dit voordeel voorlopig structureel te zijn. Een derde kenmerk waren de 
meevallende inkomsten diplomaconsul.
In de begroting 2017 zal een voorstel opgenomen worden m.b.t. korting te verlenen bij afname
grotere hoeveelheden diploma's. Ten vierde heeft het bestuur besloten om m.b.t. de balanspost 
"materiële activa spelmateriaal" en na overleg met de beheerder-spelmateriaal het restant-
balansbedrag ineens af te boeken. 
Tot slot als vijfde kenmerk heeft het bestuur besloten een voorziening kadervorming aan de balans
toe te voegen waaruit ondersteuning geboden kan worden bij diverse schaakarbiters en -trainers-
opleidingen. Inhoudelijk wordt dit verder op de ALV toegelicht.
Door een vollediger bestuursbezetting zal wel met een toename representatiekosten rekening 
moeten gehouden worden in komende boekjaren.

Resultaat 2015
Het operationeel exploitatieoverzicht sluit af met een klein batig saldo (394 euro).
Begroot was een klein verlies van 499 euro 2015.
Door overboeking van 1500 euro voorziening website (restant overblijvend bedrag na afwikkeling 
traject) en extra afschrijving spelmateriaal is per saldo het eigen vermogen met 394 euro 
toegenomen. 
Daarnaast nam de liquiditeitspositie toe met 1737 euro.
Voor komende boekjaren wordt jaarlijks een lichte daling van de liquiditeitspositie verwacht door 
verlaging NOSBO-contributie niveau 2016.
Om een voorzichtige afbouw van de liquiditeitspositie te realiseren zal de NOSBO-contributie de 
komende jaren "bevroren" worden op niveau 2016. Wel zal de KNSB-contributie een op een 
worden doorbelast aan de aangesloten verenigingen.

Emmen, 12 april 2016
Evert Hondema, 
Penningmeester NOSBO, 
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Balans per 31 december 2015

ACTIVA ACTIVA
31 december 2015 31 december 2014

Vaste activa
Materiële vaste activa
inventarissen 0,00 0,00
spelmateriaal 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00
Vorderingen
debiteuren 44,00 107,75
overlopende activa 123,15 156,25

167,15 264,00
Liquide middelen
ING bank nv. 15.472,55 13.860,10
roparco 10.343,19 10.218,56

25.815,74 24.078,66

25.982,89 26.342,66

PASSIVA PASSIVA

31 december 2015 31 december 2014

Eigen vermogen
kapitaal 21.618,02 24.718,86
resultaat verslagjaar 2015 394,40 -3.100,84

22.012,42 21.618,02
Reserves
jubileumfonds 1.200,00 1.200,00

1.200,00 1.200,00
Voorzieningen
jeugdfonds 1.400,00 1.400,00
kadervorming 1.000,00
voorziening website 0,00 2.000,00

2.400,00 3.400,00
Schulden
crediteuren 0,00 0,00
transitorische passiva 370,47 124,64

370,47 124,64

25.982,89 26.342,66

ALV NOSBO 25-5-2016 8



Toelichting op de balans 2015

ACTIVA

Materiële vaste activa
balanstotaal spelmateriaal nihil na extra na afschrijving van 1750 euro ultimo 2015
naast de reguliere afschrijving van 250 euro in 2015.

Vorderingen
debiteuren
dit betreft voornamelijk nog te ontvangen contributies en diplomagelden.
overlopende activa
betreft uitsluitend nog te ontvangen rentebaten 2014 ING en Robeco

PASSIVA

Eigen vermogen
kapitaal
het operationeel exploitatieoverschot is aan het kapitaal toegevoegd. 
toegevoegd  vanuit het kapitaal is een nieuwe voorziening kadervorming.

Schulden
crediteuren
geen openstaande verplichtingen

overlopende passiva
betreft nog te betalen huur 2e helft 2015, kosten 4e kwartaal betalingsverkeer ING,
een km-vergoeding teams en rekening-courant-kosten 4e kwartaal 2015.

Reserves
geen wijzigingen

Voorzieningen
bestuursbesluiten:
Voorziening website wordt afgebouwd en opgeheven
Toevoeging voorziening kadervorming vanuit het kapitaal.
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Exploitatie 2015

Opbrengsten 2015 2015 2014
Werkelijk Begroot Werkelijk

Contributies
NOSBO-contributie 9.347,70 9.153,00 7.741,95

Overige inkomsten
inschrijfgelden 1.214,00 2.500,00 2.344,00
diplomaconsul 730,10 325,00 676,20
overige inkomsten 110,00 300,00 42,25

2.054,10 3.125,00 3.062,45

Totale opbrengsten 11.401,80 12278,00 10804,40

Kosten

diensten van derden 1.540,85 2.300,00 2.231,10
reis-verblijfs- en representatiekosten 1.903,43 2.000,00 2.464,02
km-vergoeding teams en NJC 1.717,50 1.227,00 2.000,12
prijzen 2.392,42 4.000,00 3.670,52
zaalhuur 840,25 1.500,00 1.331,25
afschrijving spelmateriaal (jaarlijks) 250,00 250,00 250,00
kosten webdesign 583,41 500,00 2.000,00
kosten jeugdactiviteiten-fonds 600,00 0,00 100,00
overige kosten 533,94 1.200,00 224,10

Totale Kosten 10.361,80 12.977,00 14.271,11

overschot/-tekort uit exploitatie 1.040,00 -699,00 -3466,71

eenmalige afschrijving spelmateriaal -1.750,00 0,00
onttrekking/toevoeging voorziening jeugdfonds 0,00 0,00
onttrekking voorziening Website 2.000,00 0,00
toevoeging voorziening kadervorming 1.000,00 0,00
voorafgaand verslagjaar 2014 -18,75 0,00 109,62
rentebaten 2015 123,15 200 156,25

overschot/-tekort operationeel 394,40 -499,00 -3200,84
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Contributies
NOSBO-contributie 2015 2016
seniorenleden 12,00 10,00
juniorenleden 6,00 5,00

KNSB - verantwoording 2015 2014
werkelijk werkelijk

Afdrachten naar KNSB 32.260,17 32.509,00

Gemiddeld aantal betalende leden 893 921
seniorenleden 664 679
jeugdleden 229 242

verhouding betalende leden 2015 t.o.v. 2014 etc. 0,969 0,975

KNSB-contributie 2015
eerste 3 kwartalen 2015
seniorenleden Tariefgroep 1 (SH1, SH0) 40,88
jeugdleden       Tariefgroep 2 (SH1, SH0) 20,44
vierde kwartaal 2015 (indexering 1 %)
seniorenleden Tariefgroep 1 (SH1, SH0) 41,12
jeugdleden       Tariefgroep 2 (SH1, SH0) 20,56
Bijdrage MEC ( per hoofdlid op jaarbasis) 0,60

Toelichting op de exploitatierekening 2015

Algemeen
De presentatie van het exploitatie-overzicht is ongewijzigd t.o.v. vorig boekjaar.
Het bestuur is van mening dat een NOSBO-jaarrekening en begroting dient voor te liggen en de 
KNSB-afdrachten daarnaast apart te vermelden. Immers deze te innen en weer af te dragen 
KNSB- bedragen glijden als het ware langs de NOSBO heen. 

Contributies
De netto NOSBO-contributie ontvangsten liggen redelijk in lijn met het begrote bedrag.
Er is nog steeds sprake van een zeer lichte dalende trend m.b.t. het aantal betalende leden.

Diplomaconsul
Het netto-resultaat van de diploma-consul was wederom boven het verwachte begrotingsresultaat.
Zie hiervoor de specificaties.
Voor het boekjaar 2017 zal worden voorgesteld bij afname van 10 of meer diploma's een korting 
van 10 procent toe te passen. Het bestuur is van mening dat op dit onderdeel geen groot winst-
percentage behaalt hoeft te worden.

Inschrijfgelden
De inschrijfgelden liggen substantieel lager dan begroot. Met name BSK-inkomsten waren lager en
de uitbesteding van het PK NOSBO aan de Groninger Combinatie is daar debet aan.
Daar staat tegenover de de zaalhuur door het PK tevens substantieel lager ligt.

Overige inkomsten:
betreffen hoofdzakelijk ontvangen borgsommen van uitgeleend spelmateriaal 2015 verminderd 
met gemaakte kosten spelmateriaal (verzenden en batterijen).
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Kosten
De totale kosten liggen in 2015 beduidend lager dan eerder begroot.
Met name genoemde huurkosten PK en prijzengelden lagen fors lager. 
Aan jeugdactiviteiten is extra besteed i.v.m. huren bus NK-jeugd en bijdrage topsportbegeleiding.
Km-vergoeding teams door verhoging naar 0,2 ct/km hoger dan begroot na aftrek drempel 30 km 
v.v.  Overige kosten lager dan begroot. Onderbezetting bestuur en te hoge inschatting begroting 
overige kosten zij de hoofdoorzaken. Deze kosten betreffen: wedstrijdleider NOSBO (rapid- en 
jeugdkampioenschappen), materiaalverzekering, 100-jarige-bestaan sc Haren en bijdrage 
NOSBOllen Schaakfestival te Groningen.

Toevoeging voorafgaand verslagjaar 2014
Betreft 1 contributie persoonlijk lidmaatschap die als oninbaar aangemerkt dient te worden.

Resultaat 2015
Het positieve operationele resultaat is na aftrek voorziening website ten laste gebracht van het 
kapitaal. 
verhouding inkomsten / uitgaven 2015: 110% tegen 88,86 % in 2014 
daling kapitaal (exclusief reserve en voorzieningen: 12,55 %
voor 2015 worden evenwichtiger verhoudingen van bovenstaande kengetallen verwacht 

Bijlagen jaarrekening 2015

Toelichting balansposten en kengetallen:
De bedragen zijn in hele euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan

werkelijk begroot werkelijk begroot werkelijk
2013 2014 2014 2015 2015

Investeringen
spelmateriaal (balanstotaal) 3.122 0 2.000 1.750 -2.000

Afschrijvingen
spelmateriaal 872 250 250 250 2.000

Voorzieningen
webdesign  (overboeking 0 500 0 500 -2.000
  voorziening naar kapitaal)
Toevoeging voorziening 0 1.000
  Kadervorming vanuit kapitaal

Kasstroom
Mutatie liquide middelen 223 -4.000 -704 -499 1.737

Liquiditeitspositie 24.783 20.783 24.078 20.284 25.816

Contributies 2015 2016 2017
KNSB senioren (incl.MEC-bijdrage) 40,88 41,28 41,96
KNSB junioren (incl.MEC-bijdrage) 20,44 20,64 21,28
NOSBO senioren 12,00 10,00 10,00
NOSBO junioren 6,00 5,00 5,00
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Overzicht van operationeel exploitatie-resultaat 2015 naar liquiditeitspositie
resultaat verslagjaar 394
reserve webdesign -2000
voorziening kadervorming 1000
toename transitorische passiva 2015 246
afschrijving spelmateriaal 2000
afname vorderingen 97
per saldo wijziging Liquiditeit 1737
(kaspositie)

Toelichting bijlagen
Kasreserves zijn in 2015 toegenomen 1737 euro (zie balansgegevens)
Oorzaken: Gehandhaafd is de verhoging km-vergoeding teams naar 0,25ct per km m.i.v. seizoen 2014-2015.
De km per uitwedstrijd minus 30 km v.v. worden vergoed tegen dit tarief conform besluit ALV juni 2014.
M.b.t. het spelmateriaal gaat het bestuur ervan uit dat bij defecte klokken etc. er vervanging kan 
plaatsvinden uit de algemene middelen per voorkomend geval.
Vandaar geen activering op de balans en afschrijvingskosten nabije toekomst.
M.b.t. de voorziening Kadervorming het volgende. Het bestuur is van mening per KNSB-opleidingsonderdeel
een financiële bijdrage te verschaffen afhankelijk van het opleidings-item.
Het bestuur beoordeelt de hoogte en toekenning daarvan dan ook per item.
Betrokkenen die hiervoor denken een beroep te kunnen doen dienen in contact met het bestuur te treden. 
Het idee is niet om reiskosten te vergoeden, maar bij gebleken deelname een bijdrage in de examengelden 
te vergoeden. Nogmaals, per opleidingstraject zal hierover afzonderlijke besluitvorming plaats vinden, daar 
ook de KNSB-richtlijnen per cursusgebied veranderlijk zijn of kunnen zijn.

Specificaties per kostenplaats
Jeugd
Wedstrijdschaak Junioren Inleggelden Kosten/Prijzen Huur Resultaat
NOSBO Jeugdclub-competie Cat. C/D/E 50,00 18,80 145,00 -113,80
Chess Challenger Haren 0,00 0,00 0,00 0,00
BSK 2015 350,00 1129,29 283,25 -1062,54
GP-toernooien 240,00 124,00 0,00 116,00
Pers. Jeugdkampioenschappen 280,00 601,47 206,00 -527,47
NOSBO Jeugdclub-comp.  E en D-teams 69,00 0,00 45,00 24,00
Ned. Clubkampioenschap C/D 0,00 300,00 51,50 -351,50
Stappenkampioenschap 185,00 92,99 0,00 92,01
Jeugdcommissie 0,00 30,70 30,00 -60,70
ONJK 0,00 51,45 0,00 -51,45
KNSB-doorbelasting rating GP niet leden 0,00 25,00 0,00 -25,00
Diensten van derden 0,00 150,00 0,00 -150,00
Jeugdfonds 0,00 600,00 0,00 -600,00
Totalen 1174,00 3123,70 760,75 -2710,45
Diplomaconsul
geïnde diplomagelden 1453,50
n.t. Innen diplomagelden 14,00
aanschaf diploma's -256,40
administratiekosten -481,00
Totaal 730,10
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Betalende Leden Senioren Jeugd Totaal Mutatie

1e kwartaal 2013 677 250 927
2e kwartaal 2013 692 253 945 18
3e kwartaal 2013 692 253 945 0
4e kwartaal 2013 667 242 909 -36

1e kwartaal 2014 683 242 925 16
2e kwartaal 2014 689 263 952 27
3e kwartaal 2014 689 262 951 -1
4e kwartaal 2014 656 207 863 -88

1e kwartaal 2015 678 225 903 40
2e kwartaal 2015 688 241 939 36
3e kwartaal 2015 682 246 928 -11
4e kwartaal 2015 606 202 808 -120

Wedstrijdschaak Senioren

Toernooi Inleggelden Prijzen
Huur

/Kosten Resultaat Datum
Deel-

nemers
Pers. Rapidkamp. 2014-2015 90,00 200,00 35,75 -145,75 11-15 18
Pers. Snelschaak. 2014/2015 155,00 290,00 59,40 -194,40 01-14 38
Pers. Kamp. 2015 0,00 0,00 598,50 -598,50 05-15 50
Ratingverwerking PSK 0,00 0,00 0,00 0,00 46
Pers. Snelschaak 2015/2016 115,00 250,00 51,50 -186,50 12-15 27
Pers. Rapidkamp. 2015/2016 85,00 180,00 63,90 -158,90 12-15 17
Graveren bekers 51,50
Totaal 445,00 971,50 809,05 1284,05 196

Competitie 2015/2016
declaratie verenigingen km-verg. 1717,50
Kampioensklok / notatieformulieren 59,00
Materiaalverzekeringen 10,36
Uitleen schaakmateriaal 110,00
graveren NOSBObeker 7,90
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Begroting 2017 

Toelichting begroting 2017

Algemeen
De begroting 2017 is mede gebaseerd op een verwachte ledendaling van 0,5 %
Daarnaast indexeert de KNSB haar contributies per 1 oktober 2017 met 1%.
Deze verhoging zal dan ook conform ALV-besluit juni 2014 worden doorbelast aan de aangesloten 
verenigingen, maar is gering in omvang.

Gezien het huidige liquiditeitsniveau en de omvang eigen vermogen is het bestuur van mening dat afbouw 
van de kapitaalspositie naar een omvang van omstreeks 20.000 euro eigen vermogen nog steeds 
verantwoord is.
Om dit doel te bereiken zal de NOSBO-contributie zolang als mogelijk is voorlopig op het huidige niveau 
"bevroren" blijven de eerst komende boekjaren Per boekjaar zal de contributiehoogte van de NOSBO
bekeken worden, maar de intentie van het bestuur is de NOSBO- contributie op het aangegeven niveau
te bevriezen tot aan het moment dat het eigen vermogen onder het aangegeven niveau zakt. 

Gezien de ervaringen laatste boekjaren is er een post extra jeugdactiviteiten toegevoegd aan de begroting.
Te denken valt aan speciale begeleidingskosten, hetzij in personele of wel materiële zin.

Tevens zal ter bevordering van kadervorming een ondersteuning worden verleend in de vorm van door de 
NOSBO bij te dragen examengelden m.b.t. KNSB-opleidingen. 
Voorwaarden: Deelnemers dienen Hoofdlid te zijn van de NOSBO en dienen daarnaast een deelname-
bewijs 
aan het examen te kunnen overleggen. 
Voor inhoudelijke informatie wordt o.a. verwezen naar de KNSB-site opleidingen trainers en arbiters.
Initiatieven voor de KNSB-opleidingen dienen primair uit verenigingen en/of individuele hoofdleden te 
komen. Het bestuur honoreert per deelgenomen activiteit afzonderlijk.

De post overige inkomsten betreft uitsluitend borgsommen uitleen materiaal.
Vervanging defecte klokken kan vooralsnog uit het kapitaal worden gefinancierd.

De post voorziening website was een eenmalige post in 2014. Op het balansmoment 31 december 2014 
was nog onbekend wie en voor welk bedrag de nieuwe website zou ontwikkelen. Begroot was in eerste 
instantie 2000 euro. In 2015 is dit echter voor 500 euro gerealiseerd. Het verschil wordt toegevoegd aan 
kapitaal en/of voorzieningen. De post voorziening website wordt derhalve opgeheven.

De post km-vergoeding teams van de reguliere NOSBO-competitie blijft vooralsnog gehandhaafd op het 
huidige niveau en onder de zelfde voorwaarden van 0,25 eurocent p/km onder aftrek van 30 km v.v. per 
wedstrijd en per team. Beker- en viertallenwedstrijden vallen hier niet onder.

De KNSB-contributie wordt 1 op 1 doorbelast aan de verenigingen inclusief Mec-bijdrage.

De post reis/verblijfs en representatiekosten is verhoogd i.v.m. toetreding twee nieuwe bestuursleden.
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Begroting 2017
(bedragen afgerond op hele euro's)

Opbrengsten 2017 2016 2015
Begroot Begroot Werkelijk

Contributies
NOSBO-contributie 7.775 7.815 9.348
(225 juniorleden en 665 seniorleden)

Overige inkomsten
inschrijfgelden 1.200 2.000 1.214
diplomaconsul 400 400 730
overige inkomsten 50 50 110

1.650 2.450 2.054

Totale opbrengsten 9.425 10.265 11.402

Kosten
diensten van derden 900 800 1.541
km-vergoeding teams 2.000 2.000 1.718
reis-verblijfs- en representatiekosten 2.500 2.000 1.903
prijzen (senioren en jeugd) 2.400 4.000 2.392
zaalhuur 1.000 1.500 840
afschrijving spelmateriaal 0 250 250
kosten (overig) spelmateriaal 50 50 0
kosten website 85 50 500
overige kosten 600 500 524
Totale kosten 9.535 11.150 10.362

overschot/-tekort uit exploitatie -110 -885 1.040

toevoeging voorafgaand verslagjaar 2015 0 0 110
rentebaten 150 200 156
overschot/-tekort operationeel -735 -685 -3.101

Toelichting                                                                                                                                                                      
* 31/12/2015 onttrekking aan voorziening website naar kapitaal 1.500 0 -2.000
* 24/08/2015 onttrekking voorziening website aan opdrachtgever 500
* Voorziening website vervalt derhalve per 01/01/2016
* In 2016 zijn de contributies verlaagt met resp. 2 euro voor seniorleden en 1 euro voor juniorleden.

Aannames 2017
Indexering KNSB-contributies 1 % 33.191
Ledengroei -0,5 % t.o.v. Gemiddelde 2015 890 (waarvan 225 juniorlid)
Reiskosten teams 2.000
Overige inkomsten
- uitleen spelmateriaal (borgsommen) 50
Overige kosten 500
- o.a. bankkosten, ratingverwerking, verzekering materiaal
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Contributies 2017 2016 2015
NOSBO
- Senioren (669) 10,00 10,00 12,00
- Junioren  (225) 5,00 5,00 6,00

KNSB
- Senioren * 41,53 41,12 40,88
- MEC bijdrage 0,60 0,60 0,60
Totaal senioren KNSB 42,13 41,72 41,48

- Junioren* 20,77 20,56 20,44
- MEC bijdrage 0,60 0,60 0,60
Totaal junioren KNSB 21,37 21,16 21,04

Totale contributie NOSBO en KNSB
- Senioren 52,13 51,72 53,48
- Junioren 24,37 26,16 27,04

* bedragen nog niet exact bekend KNSB
gecalculeerd 1 procent inflatiecorrectie-verhoging

4. KNSB-zaken: 
Het bestuur wil met de leden in discussie over het voorstel over scheiding van landelijke en 
regionale competities. 

Op verzoek van de competitieleiders van de regionale bonden is een werkgroep van een 
aantal regionale competitieleiders begonnen aan een onderzoek om de levensvatbaarheid van 
de competitie in de regio's te handhaven. De eerste aanbevelingen zijn zomer 2015 aan de 
regionale bonden en clubs aangeboden. 
Het zou wenselijk zijn als competities, m.n. op lagere niveaus, flexibeler kunnen worden 
ingedeeld. Daar zit nu de binding van alle clubteams aan één regionale bond in de weg, omdat
meedoen van teams van één club in verschillende bonden nu leidt tot competitievervalsing.
Een oplossing zou kunnen zijn om de competitie om het landskampioenschap van hoog tot 
laag onder één dak te brengen. De werkgroep stelt daarom voor om de KNSB-competitie los te
koppelen van de regionale competities. Dus geen promotie meer van de kampioenen van de 
regionale competities. In plaats daarvan moet de KNSB-competitie uitgebreid worden met een
vierde (en mogelijk vijfde ..) klasse, waarvoor verenigingen die dat willen een team kunnen 
inschrijven. Dan is het geen competitievervalsing meer als spelers zowel in de regionale als in 
de landelijke competitie willen uitkomen of als een team het ene seizoen voor de ene regionale
competitie uitkomt en een volgend seizoen voor een andere. De strijd voor een plaats in de 
derde klasse KNSB wordt bij invoering van dit systeem verplaatst van de regionale 
promotieklasse naar een (wel regionaal ingedeelde) vierde klasse.
Dit geeft de competitieleiders meer speelruimte om op lagere niveaus een volwaardige 
competitie in te richten. Ook kunnen de regiocompetities weer groter worden, doordat spelers 
uit de KNSB-competitie nu wel door de week kunnen meespelen. Verder hebben ook 
zwakkere spelers (of sterke spelers uit kleine clubs) de mogelijkheid om op zaterdagmiddag 
gaan spelen. 
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Het is de bedoeling dat ook in de 4e (en 5e...) klasse gespeeld wordt in achttallen. Kleinere 
verenigingen kunnen ook meedoen door combinatieteams te maken, zoals bij NOSBOclubs al 
sinds enige jaren gebeurt.
De KNSB-reiskostenregeling zal in dit voorstel niet gelden voor de 4e klasse (afstanden zijn 
naar verwachting te overzien) en zijn er net als in de 3e klasse geen aangestelde arbiters.
Alle regionale bonden zullen in de voorgestelde situatie moeten gaan bedenken waar de 
'eigen' competitie dan om gaat. Een provinciaal kampioenschap ligt bij de meeste bonden, ook 
de NOSBO, niet voor de hand. 
Ook moet door de werkgroep bedacht worden hoe de overgangsperiode vorm moet krijgen. 
Als de meeste teams eerst de kat uit de boom kijken, zou er een 4e klasse kunnen komen met 
minder teams en dus grotere reisafstanden dan de 3e klasse; om dat te voorkomen moet tijdig 
bekend zijn hoeveel teams onder welke voorwaarden zouden willen meedoen.

De werkgroep heeft onderstaande voordelen van vrije inschrijving in een landelijke competitie
aangegeven:
- Extra speelmogelijkheden (zaterdag en/of doordeweeks)
- Uitkomen voor twee verenigingen in de twee parallelle competities: makkelijker 
samenwerken tussen clubs en voordeel jeugdspelers.
- Meer gelegenheid spelers van gelijk niveau te treffen
- Ook lager gerate spelers kunnen dan de avond vermijden om te schaken
- Op zaterdag is verder reizen meer acceptabel dan 's avonds doordeweeks, dat zal jeugd en 
oudere spelers aanspreken.

En ook nadelen:
- Zaterdagcompetitie kan spelers wegtrekken uit regionale avondcompetitie en daardoor die 
competities verzwakken
- Omdat op zaterdag alle teams tegelijk spelen is het moeilijker invallers vinden
- Er is een aanzienlijk groter aantal wedstrijdleiders nodig (en andere vrijwilligers)
- Voor verenigingen die nu nog niet op zaterdag spelen betekent de zaterdag extra zaalhuur
- Reiskosten kunnen een drempel zijn voor teams op lager niveau
- Laagste klasse wordt mogelijk niet volledig gevuld

Het NOSBObestuur is van mening dat met de voorstellen een dringend gewenste verandering van
de competitiestructuur bereikt kan worden en steunt de plannen van harte. 

In maart heeft een enquête op de KNSB-site gestaan om de belangstelling te peilen en om na te 
gaan hoe duidelijk de plannen zijn en of ze goed overkomen. De resultaten zijn inmiddels bekend:
http://www.schaakbond.nl/nieuws/resultaten-enquete-gescheiden-competities
Een meerderheid van de inzenders was voor invoering van gescheiden competities. 

Dat niet alles duidelijk was bleek wel uit reacties op de vraag of je bij invoering van dit plan zou 
gaan spelen op zaterdag, op doordeweekse avonden/zondagmiddag, of beide. Nogal wat reacties 
uit noordelijke en westelijke provincies: "niet op zondag!". Wel, dat is ook niet de bedoeling. een 
regiocompetitie op zondag bestaat alleen en blijft in Limburg. 
Of ook: "ik vind het goed dat de regionale kampioen promoveert naar de landelijke 3e klasse, daar 
kan zo'n team de krachten ook eens meten met teams van buiten de provincie.." Eh, ja, maar bij 
vrije inschrijving in de 4e klasse kan dat toch ook?!
Of: "Als er niet gepromoveerd kan worden vanuit de promotieklasse valt voor veel teams het doel 
weg waarvoor ze spelen. Spelen om des keizers baard motiveert niet." Teams die willen 
opklimmen in de landelijke competitie hebben zich allang ingeschreven in de 4e klasse.
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Of klagen over hoge (extra) zaalhuur voor de zaterdag. Tja, je wilt meedoen of niet, en het is niet 
verplicht op op za. te spelen, dat is helemaal de keus van bestuur en ALV van de vereniging.
Dit voorstel maakt ook een einde aan de situatie dat een regionale kampioen beleefd bedankt voor 
de eer om in de KNSB-competitie te mogen uitkomen.

Op de komende Bondsraad in juni zal gevraagd worden of de regionale bonden (in meerderheid) 
kunnen instemmen met het principe van scheiden van de regionale en landelijke competities. Bij 
een JA kan de werkgroep verder met het verder vormgeven aan en bepalen van voorwaarden voor
de hervorming van de competities. 
Om beter te weten wat de inbreng van de NOSBO kan zijn, heeft het bestuur eind april de clubs 
een aantal vragen over verwachte deelname gesteld.

8. Competitie
Ook al komen er mogelijk grote veranderingen, onderhoud en reparatie aan de eigen competitie 
blijft nodig. Wijzigingsvoorstellen Competitiereglement NOSBO: (cursief is nieuw)

Algemeen: Art. 5d. Als uitzondering op FIDE-regel 11.3b is het tijdens de wedstrijd een speler 
toegestaan om een mobiele telefoon in het spelersgebied bij zich te dragen; dit toestel dient geheel 
uitgeschakeld te zijn. (etc...) [toelichting: alleen mobiele (smart-)telefoons, andere apparaten zijn 
gewoon verboden]
Art. 9b: aanvullen met "zie ook art. 25".
Art. 10b: (...) toegestaan dat een vervanger voor de verzuimtijd is verstreken wordt ingezet (...)
Art. 11c: Indien speellokaal en/of   materiaal op het aanvangstijdstip niet gereed zijn voor de wedstrijd  , 
wordt de hierdoor (...), 
Art.13c. Indien het bestuurslid competitie ervan overtuigd is dat het team door overmacht niet 
(volledig) kon opkomen stelt kan hij een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd vaststellen. 
Anders verklaart hij de wedstrijd gewonnen voor de tegenstander, met een heel bordpunt voor 
iedere opgekomen speler van die tegenstander. Bovendien worden twee matchpunten in mindering 
gebracht bij het niet opgekomen team. [deze bepaling was weggevallen bij de herziening in 2014)
Art. 15e. De teamleider zorgt ervoor dat binnen 24 uur na afloop de dag na de wedstrijd voor 18.00 
uur het online wedstrijdformulier wordt ingevuld en verzonden.

Competitie: Art. 40b. Onder de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar wordt 
op de jaarvergadering 1 schaakklok verloot. 
[en dus niet een 'passend aandenken voor alle kampioenen...', dat doen we al jaren niet meer]

Viertallen: art. 46 c en d over opstelling en vervanging van spelers schrappen.
47b oud (regels voor inzetten van invallers) vervalt, was overgenomen uit SBO-reglement.
47b nieuw: Bij het inzetten van een vervanger in het viertal moet de teamleider zo mogelijk een speler van 
ongeveer gelijke sterkte inzetten, als dat niet lukt, dan een sterkere/zwakkere, en dit nog melden bij de 
tegenstander. Doel van de viertallencompetitie is tenslotte spelen van volwaardige wedstrijd en partijen; het 
teamresultaat en het klassement in de poule zijn ondergeschikt.
47c. vervalt (over 1 wedstrijd pp per ronde)
art. 48b over inzet niet-jeugdspelers ... vervalt, hoort niet hier thuis.

Beker: art. 51 : Bij het terugtrekken van een team of bij het niet op komen dagen voor een 
vastgestelde wedstrijd wordt een boete opgelegd waarvan de hoogte vooraf is vastgesteld door de 
ALV. Het team wordt verwijderd uit de bekercompetitie.

- o - o - o - o - o - o - o -
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