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Noordelijke Schaakbond

Algemene ledenvergadering  

woensdag 31 mei 2017, 19.30 uur

Agenda
1. Opening

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Verslag ALV 21 september 2016

4. KNSB zaken (voorstel loskoppelen competities)

5. Financiën

- Jaarrekening 2016

- Verslag Kascommissie

- Decharge bestuur

- Benoeming kascommissie (volgens roulatieschema: J.H. Kruit en Leek)

6. Bestuur. 

Het bestuur zoekt nog een opvolger voor onze penningmeester, 

kandidaten kunnen zich melden.

7. Jeugdzaken

8. Competitie, Aanpassingen reglementen, discussiepunt SC Roden

9. Rondvraag

10. Sluiting

ALV NOSBO 31-5-2017 2



Noordelijke Schaakbond
Verslag Algemene Ledenvergadering

21 september 2016

Denksportcentrum Jannes van der Wal, Groningen.

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, E. Hondema, F. van Amerongen. M. Veldhuijzen van Zanten, 
G.J. Hoijtingh; KNSB: J. Stomphorst; Verenigingen: Bedum (S. Schuit), DAC (L. Maas), 
ESG (J. van Os), Haren (A. Tasma), Staunton (E. van Pelt), Hoogeveen (M. Snuverink), 
Leek (F. Huisman, T. Smedinga), Lewenborg (J. Schut), Roden (L. Boskma), SISSA (S. Welling, 
A. Avezaat, E. Walinga), Ter Apel (J. v/d Meijden) Ten Boer (R. Kroon) Veendam (Th. Mooijman, 
P. Riksten), Oostermoer (S. Oosting), Groninger Combinatie (R. de Boer, F. van Hamond)

1. Opening 19. 33 uur
Agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
Vorig jaar was het nieuws de laatste GM-norm voor Jorden van Foreest, dit jaar heeft hij als 
jeugdspeler al het Nederlands Kampioenschap veroverd, de tweede uit NOSBO-gebied afkomstige
kampioen na Gert Ligterink in 1979.
Ingekomen: Bericht van verhindering:  Spassky's, Kruit, Het Kasteel, Van der Linde, Valthermond.

3. Verslag ALV 25 mei 2016
Mooijman: bij pt. 3 moet in zijn verhaal over reserves en voorzieningen het woordje niet  eruit: 
(" ... opzij gezet voor te voorziene gebeurtenissen.") Met deze wijziging wordt het verslag 
vastgesteld.

4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016
Jaarverslag secretaris: vastgesteld, na uitleg over het verschil tussen het aantal betalende leden 
waarmee de penningmeester rekent en de 'kale' stand van actieve leden per 1 september, dat is 
i.h.a. een dieptepunt, afhakende leden zijn afgemeld en nieuwe leden moeten nog komen. 
Webmaster: dit jaar een apart verslag omdat met de invoering van de nieuwe website ook veel 
eromheen veranderd is, verenigingen en leden kunnen zelf artikelen plaatsen, al wordt er nog niet 
veel gebruik van gemaakt. De Boer vraagt wie de inhoud van de site nu in de gaten houdt, wie is 
de vrijwillige webmaster. Wel, de voorzitter doet dat erbij. Vastgesteld
Jeugd: Kroon: Basisschoolkampioen de Fontein komt niet uit Bedum maar Ten Boer. Vastgesteld
Wedstrijden: De Boer vraagt wat het betekent dat het deelnemersaantal van het snelschaakkam-
pioenschap tegenviel en wat het bestuur hieraan denkt te doen. Volgt een discussie waarin de 
speeldag (dag voor het kersttoernooi), het prijzenfonds (voor dit soort regionale toernooien niet 
onaanzienlijk) en nog wat aspecten voorbij komen. keiharde conclusies werden niet getrokken. Op 
vraag van De Boer bevestigt Kroezen dat het mogelijk is dat clubs de organisatie van deze 
kampioenschappen op zich kunnen nemen. Verslag vastgesteld.
Competitie: Graag op alle plaatsen Groninger Combinatie i.p.v. GC.  Verslag vastgesteld.
Diplomaconsul: Wout heeft duidelijk nog steeds plezier in het nakijken van toetsen. Het bestuur is 
dankbaar voor zijn inzet. Het bestuur heeft afgelopen jaar ook besloten dat op grotere aantallen 
examens korting gegeven wordt. Verzendkosten voor meerdere examens en diploma's zijn lager 
dan per stuk. Verslag vastgesteld.
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5. KNSB-zaken
Stomphorst roept op de KNSB-nieuwsbrieven vooral te lezen en ook aan de clubleden door te 
sturen. Allerlei aanzetten voor verbeteringen in de vereniging en mogelijkheden voor kader-
opleidingen. Verder aandacht voor het promotiemateriaal dat alle clubs hebben ontvangen om 
zich te profileren tijdens de Nationale Sportweek.

De Werkgroep Competitie heeft op laatste Bondsraad groen licht gekregen om voorstellen voor te 
bereiden voor het losmaken van de landelijke en regionale competities in een pilot van twee jaar. 
Het slagen van dit plan komt een stuk dichterbij nu de NBSB de hele regionale zaterdagcompetitie 
wil onderbrengen in de landelijke structuur. Dan komen in die regio in elk geval meerdere lagere 
parallelklassen. Hoe dat alles vorm moet krijgen, moet in hoofdlijnen bekend zijn dit najaar, zodat 
de Bondsraad op basis van uitgewerkte voorstellen voor de zomer een besluit kan nemen over 
invoering. Dan is seizoen '17/18 beschikbaar om de overgang naar de nieuwe structuur te regelen. 
Want het is duidelijk dat voor een soepele overgang veel overleg tussen clubs en bonden en clubs 
met hun leden nodig is vanaf een vroeg stadium. 
Uit de vergadering komt de wens om deze grote verandering ook aan te grijpen om de opzet van 
de NOSBO-competities aan te passen aan nieuwe behoeften en mogelijkheden. Het bestuur zal de 
komende maanden stappen zetten om te komen tot een commissie die daarmee aan de slag gaat. 
Belangstelling daarvoor komt al van o.a. Roden en SISSA.

De Boer vraagt nog naar seniorenbeleid en mogelijkheden tot het ondersteunen van lokale 
initiatieven.
Mooijman noemt ook een overdagcompetitie, aantrekkelijk voor senioren en jeugd. losse 
verbanden ook toestaan? Voorbeeld, de groep deelnemers aan de GoudLeventoernooien groeit 
langzaam. 
Schuit noemt de Noordelijke Jeugd Competitie als voorbeeld van een lokaal initiatief.
De Boer ziet een taak voor de NOSBO om aan die initiatieven verder vorm te geven.
Het bestuur zal hierop ingaan in de volgende bestuursvergadering.
Hondema vindt dat er ook naar het financieringssysteem gekeken moet worden
Hoijting meent dat anders organiseren van de contributies ook een bijdrage kan leveren, kijk bijv. 
naar zwemmen, tennis, hardlopen, waar vormen van recreatielidmaatschap mogelijk zijn.
Kroezen noemt ook het Engelse systeem van verschillende niveaus van lidmaatschap: wie een keer
aan bepaalde toernooien, ook niet-kwalificerende, wil meedoen, moet gold-member zijn van de 
Engelse bond, ook buitenlanders.

6. Begroting 2017
Een verbeterde versie ligt voor t.o.v. die in mei, waar bepaalde optellingen verkeerd waren 
overgekomen. In de nieuwe versie zijn de optellingen wel correct op papier gekomen; wijzigingen:
de prognose van het ledenaantal is naar beneden bijgesteld en de schatting van de KNSB-contri-
butieverhoging is vervangen door de inmiddels bekende tarieven.  Overigens, het ledenaantal per 
1 september is iets anders dan de schatting in de begroting van het aantal betalende leden komend 
seizoen, want dan worden alle leden die lid zijn aan het begin van het seizoen plus allen die zich 
aanmelden in dat seizoen meegeteld.
De penningmeester gaat de posten langs: 
- lagere inschrijfgelden maar ook lagere prijzengelden door uitbesteden van kampioenschappen en
toernooien, verder wordt m.i.v. dit seizoen geen bijdrage van € 30 meer in rekening gebracht bij 
organisatoren van een GP-toernooi.
- hogere RVR-kosten door een groter bestuur, minder zaalhuur want minder bestuursvergaderin-
gen in DSC. 
- diensten van derden: budget voor begeleiding bij landelijke jeugdkampioenschappen. volgt enige
discussie over beoordeling aanvragen.
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De Boer vindt de post RVR erg hoog. Hondema somt een aantal activiteiten op waarvoor 
bestuursleden kosten moeten maken. En met meer bestuurders worden de kosten hoger.
Het is eerder zo dat deze post de afgelopen drie jaar met een driemansbestuur aanmerkelijk lager 
was dan daarvoor en naar verwachting nu weer teruggaat naar het niveau van voor 2013.  
Post prijzengeld roept ook vragen op bij De Boer. Kroezen: het gaat niet alleen over de geldprijzen 
bij die paar seniorenkampioenschappen, maar ook om een grote hoeveelheid bekers bij alle jeugd- 
en schoolkampioenschappen. 
De Boer merkt dat hij nauwelijks bijval krijgt uit de vergadering en neemt dan maar aan dat het 
goed besteed wordt. Maar hij hoopt dat dat volgend jaar duidelijk wordt. 
Van Os vindt dat detailvragen over de financiën thuishoren bij bespreking van de jaarrekening en 
dat het bij de begroting om de grote lijnen gaat. Mooijman licht toe dat de begroting een mandaat 
is voor het bestuur en vindt dat er geen gekke bedragen in staan.

Maas vraagt hoe het kan dat DAC voor een jeugdlid dat tot juni dubbellid was, voor het laatste 
kwartaal wel wordt aangeslagen voor de KNSB-contributie, terwijl de club waar die hoofdlid was 
toch voor het hele jaar de contributie zou moeten betalen. Kroezen zegt dat het zo inderdaad niet 
hoort, maar dat het een probleem is in de administratie van het Bondsbureau. Stomphorst zegt toe 
er deze week nog achteraan te gaan. 
Hondema meldt dat de begrotingsbehandeling eerder op verzoek van Oostermoer naar de meiver-
gadering is verplaatst. Het bestuur is daar niet gelukkig mee, omdat van veel posten pas later in 
het jaar een enigszins betrouwbare schatting voor het komend jaar gemaakt kan worden.
Op de afsluitende vragen van de voorzitter stemt de vergadering in met de begroting 2017 en met 
de begrotingsbehandeling in de najaarsvergadering.

7. Verkiezingen
Het hele DB is in 2013 benoemd en nu aftredend en herkiesbaar, de voorzitter weer in functie.
Hondema zegt in elk geval het komend jaar te willen vol maken, maar hoopt in de loop van dat 
jaar een opvolger te kunnen verwelkomen. De vergadering wordt gevraagd na te denken wie een 
goede penningmeester van de NOSBO zou kunnen zijn (en een wedstrijdleider ook, natuurlijk)
Oosting vraagt nog of er geen reglementsbepalingen zijn dat bij tussentijds aftreden het nieuwe 
bestuurslid begint met de termijn van 3 jaar van zijn voorganger af te maken, dat zou 
herverkiezing van een half bestuur ineens kunnen voorkomen. Kroezen zegt dat dat niet wenselijk 
is, bestuurders (behalve de voorzitter dan) worden niet in functie verkozen, het is beter om 
benoemd te worden voor de volle 3 jaar. In de statuten en HR staat hier ook niets over vermeld.
De Boer vraagt of er een oproep is gedaan voor tegenkandidaten. Nee, dat had wel gekund, maar 
dat spreekt eigenlijk vanzelf.
De vergadering benoemt bij acclamatie:
- Van Amerongen, Hondema en Kroezen voor drie jaar als bestuursleden, Kroezen als voorzitter. 
- Hondema als Bondsraadslid, 
- Keizer en Walinga als lid van de Commissie van Beroep.

8. Prijsuitreiking
Onder de kampioenen SISSA 3, Middelstum, Het Kasteel, HSP/Veendam 3, Lewenborg 2, Het 
Kasteel 2 en bekerwinnaar SISSA 3 wordt de schaakklok (DGT 2010) verloot. 
Winnaar: Middelstum
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9. Plannen bestuur
Competitie: Promotie-degradatieregeling is op de in de laatste jaren gebruikelijke wijze tot stand 
gekomen. Kampioenen promoveren en er is ten minste één degradant per klasse. Het voorstel 
wordt aangenomen. Gezamenlijke slotronde: in 1B wil Oostermoer deze organiseren. De CL zal de 
andere teams mailen of ze hiermee akkoord gaan.
Dispensatie aangevraagd door Haren en ScepU voor Loek van der Hagen en Daan Noordenbos 
om te mogen invallen in een KNSB-team van Groninger Combinatie en verder wel te blijven 
meespelen in de NOSBO-competitie voor hun eigen club. Dit is al eerder toegekend aan de spelers 
van het Talententeam van Unitas, toen ging het zelfs om basisplaatsen. De vergadering keurt het 
verzoek goed.
Jeugd: Er is een commissie gestart die zich richt op activiteiten voor 12+ jeugd. Gedacht wordt aan 
een viertallencompetitie, exacte voorstellen komen op de Jeugdleidersvergadering in oktober.
Toernooikalender: Aanmeldingen plaatsen zoals ze binnenkomen blijkt een onwenselijke situatie 
op te leveren van perioden met (te) veel toernooien bij elkaar en perioden met vrijwel geen 
toernooien. Samen met FSB wordt nu gewerkt aan schema met meer verspreide toernooien,wat zal
betekenen dat overlegd wordt met clubs om toernooien te verplaatsen van een 'vaste' plek op de 
kalender naar een rustiger periode.
Nieuwe ontwikkelingen: een GP op Schiermonnikoog, initiatief van een enthousiaste moeder; voor
liefhebbers wordt daar ook een schaakkamp aan vastgeknoopt.
De GP-cyclus wordt weer afgesloten met een gezamenlijk toernooi in De Wilp.
Basisschoolschaak: Marjet wil graag tijdig weten wie de coördinatoren zijn van de plaatselijke 
voorronden. Data halve finales 18/3 en finale 8/4.
Er is een initiatiefgroep die wil proberen het NK jeugd cat. ABC naar Assen te halen. De NOSBO 
juicht dit toe, al betekent dit natuurlijk niet dat de geldkraan wijd open gaat. We wachten de 
ontwikkelingen af en zijn bereid mee te denken. Voor grote bijdrage is sowieso instemming van 
ALV nodig.
De presentatie van het bestuurslid jeugdzaken roept verder geen vragen op, wel zegt Boskma dat 
ze goed bezig is!
Wedstrijden: Kampioenschap Rapid en Snelschaak: data nog niet vastgesteld. Verenigingen die 
een goed voorstel hebben om dit te organiseren zijn welkom!

10. Rondvraag;
Oosting vraagt wanneer indeling 2e klasse en viertallen bekend is. Hoijtingh antwoordt dat de 
inschrijving op 1 okt. sluit en dat de indeling voor 5 okt. gemaakt wordt.
Veldhuijzen v.Zanten vraagt of men oude, ongebruikte vaantjes/prijzen/bekers aan haar wil 
geven, ze wil daarmee creatieve attenties maken.

11. Sluiting
Om 22.40 uur

Dit verslag is vastgesteld door het NOSBO-bestuur op de bestuursvergadering van 25 oktober.
Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2017

Frans van Amerongen,
secretaris
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bij 4. KNSB-zaken: Voorstel scheiden landelijke en regionale competities

Een werkgroep van regionale competitieleiders (waaronder die van de NOSBO) heeft 
gediscussieerd over manieren om de voortgaande afkalving van de regionale competities een halt 
toe te roepen. Uit die discussies is een voorstel voortgekomen om de competities van de regionale 
bonden en de KNSB-competitie volledig los te koppelen. Dat betekent dat de regionale 
kampioenen niet meer promoveren naar de KNSB-competitie en dat de degradanten uit de 3e 
klasse KNSB niet meer terugkeren naar de regionale competitie. Dat wordt mogelijk gemaakt door 
de KNSB-competitie open te stellen voor verenigingsteams d.m.v. vrije inschrijving in een nieuw te
vormen vierde en evt. later vijfde etc. klasse. 
De werkgroep heeft regelmatig informatie uitgewisseld met verenigingen, regionale bonden en de 
bondsraad en ook o.a. door een enquête contact gezocht met de individuele schakers.
Door de stapsgewijze meningsvorming ligt nu een gedegen voorstel klaar dat op 17 juni 
behandeld zal worden door de Bondsraad.

CONCEPT Voorstel scheiden regionale en KNSB competitie en uitbreiding KNSB competitie
Inleiding
De Bondsraad heeft op 4 juni 2016 besloten de werkgroep competitie te vragen een voorstel uit te 
werken voor juni 2017 om te komen tot het scheiden van de regionale en de KNSB competitie voor een 
proefperiode van 2 jaar. Middels een reactie op de tussenrapportage van de werkgroep in december 
2016 heeft de Bondsraad verder richting gegeven aan het voorstel dat nu op de agenda staat.

Voorstel scheiden regionale en KNSB competitie en uitbreiding KNSB competitie 
Scheiding van de regionale en de KNSB competitie en uitbreiding van de KNSB competitie met 
inachtneming van de volgende punten:
 Scheiding met ingang van het seizoen 2018-2019
 Voor een proefperiode van 2 jaar (seizoenen 2018-2019 en 2019-2020)
 Uitbreiding van de KNSB competitie met een 4e klasse, 5e klasse enz. (zoveel als er voldoende teams 

voor worden opgegeven om een competitie te spelen) 
 Geen promotie-degradatieregeling tussen regionale competitie en KNSB competitie
 Deelname aan 4e klasse KNSB en verder op grond van vrije inschrijving van teams
 Indeling wordt gemaakt op speelniveau en met het oog op beperken van reisafstanden
 Flexibel zijn in de proefperiode (met de indeling, geen boeteregeling, deelnemende teams vooraf 

informeren over reisafstanden en terugtrekking mogelijk maken)
 Evaluatie van de proefperiode in de bondsraad van december 2019

Het belangrijkste idee achter het voorstel is dat leden ongeacht hun spelniveau kunnen kiezen voor 
deelname aan een KNSB zaterdagcompetitie, een competitie in hun regionale bond of voor beide 
competities.

Gevraagd besluit
Instemming met het voorstel tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden van de regionale- 
en de KNSB competitie voor een proefperiode van 2 jaar. Opdracht aan de werkgroep en het 
bondsbureau om de benodigde stappen te zetten om invoering per seizoen 2018-2019 mogelijk te 
maken.

Het NOSBO-bestuur heeft in eerdere fases steeds positief gereageerd op de plannen, heeft ook 
vooral positieve reacties uit de ALV gekregen en hoopt dat de ledenvergadering ook deze keer kan
instemmen met het bovenstaande definitieve voorstel.

Zie ook de documentatie op de KNSB-website
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5. Financiën

Balans per 31 december 2016

(bedragen afgerond op hele euro's)

ACTIVA

Vaste activa 31-12-2016 31-12-2015
Materiële vaste activa
inventarissen 0 0
spelmateriaal 0 0

0 0
Vorderingen
debiteuren 38 44
overlopende activa 52 123

90 167
Liquide middelen
ING bank N.V. 16.086 15.473
Robeco b.v. 10.413 10.343

26.499 25.816
26.589 25.983

PASSIVA
Eigen vermogen
kapitaal per 1 jan. 22.012 21.618
resultaat verslagjaar 860 394
Toevoeging aan reserve NK Jeugd   -1.500            
kapitaal per 31 dec. 21.372 22.012

Reserve(s)
jubileumfonds (100 jaar) 1.200 1.200
NK-Jeugd (2017-2019) 1.500           

2.700 1.200
Voorziening(en)
voorziening jeugdfonds 1.100 1.400
voorziening kadervorming 1.000 1.000

2.100 2.400
Schulden
crediteuren 0 0
overlopende passiva 417 370

     417     370

26.589 25.983
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Exploitatierekening 2016
(bedragen afgerond op hele euro's)

Baten 2016 2016 2015 2015
werkelijk begroot werkelijk begroot

Contributies
NOSBO-contributie 7.556 7.815 9.348 9.153

Overige inkomsten
inschrijfgelden (zie specificaties) 1.140 2.000 1.214 2.500
diplomaconsul (zie specificaties) 817 400 730 325
overige inkomsten (zie specificaties) 235 50 110 300

2.192 2.450 2.054 3.125
Totale opbrengsten 9.748 10.265 11.402 12.278

Lasten
diensten van derden 539 800 1.541 2.300
   (o,a, webhosting/jeugdbegeleiding/vrijwilligersbijdragen)
- Bestuurskosten /ALV /KNSB 1.618
- Kosten wedstrijdleider(s) 226
- Kosten Jeugd Algemeen 
   (Jeugdleiders/bestuurslid  JZ) 1.200
- Promotieactiviteiten   290
Reis-verblijfs- en representatiekosten3.334 2.000 1.903 2.000
km-vergoeding teams 1.459 2.000 1.718 1.227
prijzen ( zie specificaties) 2.404 4.000 2.392 4.000
zaalhuur (zie specificaties) 715 1.500 840 1.500
afschrijving spelmateriaal (jaarlijks) 0 250 250 250
kosten webdesign (zie diensten van derden) 0 50 583 500
kosten jeugdactiviteiten (extra) 328 0 600 0
overige kosten (zie specificaties) 161 550 534 1.200
Totale Kosten 8.940 11.150 10.362 12.977

overschot/-tekort uit exploitatie 808 -885 1.040 -699

eenmalige afschrijving spelmateriaal 0 -1.750 0
onttrekking/toevoeging voorziening jeugdfonds0 0 0
onttrekking voorziening activiteiten-fonds 0 2.000 0
voorziening kadervorming 0 -1.000 0
voorafgaand verslagjaar 2015 0 -19 0
rentebaten 2016 52 200 123 200
overschot/-tekort operationeel                      860              -685                      394              -499
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Toelichting Balans

Het boekjaar 2016 is vanuit operationeel resultaat gezien met een positief resultaat afgesloten. Dit 
resultaat is in eerste instantie toegevoegd aan het kapitaal.
Daarnaast is een nieuwe reserve NK Jeugd 2017-2019 toegevoegd aan de balans.
Het bestuur heeft de intentie de Stichting Jeugd Schaak Noord met instemming  van de ALV drie 
jaar onder voorwaarden te ondersteunen bij de organisatie van het NK Jeugdschaak te Assen.
Het bedrag dat aan deze reserve is toegevoegd behelst dan ook de voorgenomen bijdrage voor het 
boekjaar 2017.
Na een evt. positieve jaarlijkse evaluatie zal nogmaals twee boekjaren een zelfde bedrag 
toegevoegd worden aan deze reserve. Consequentie van deze besluitvorming is dat de 
liquideitsomvang licht is toegenomen, maar het vrij besteedbare vermogen licht is gedaald.
Verder wordt verwezen naar de bijlagen balans en specificaties.

Toelichting Exploitatierekening

Het boekjaar 2016 sluit af met een operationeel overschot van 860 euro(afgerond) tegen een 
begroot tekort van 685 euro. Het resultaat is in eerste instantie toegevoegd aan het kapitaal, 
waaruit op haar beurt 1500 euro is toegevoegd aan de reserve NK Jeugdschaak 2017-2019
Aan de inkomstenkant is er sprake van lichte daling contributies door afnemende ledenaantallen.
Daarnaast vielen de diploma-inkomsten fors hoger uit en werden er middels overige inkomsten 
extra boetes geïnd. Per saldo lijken de inkomsten redelijk in lijn met de begroting 2016 te liggen.

Aan de uitgavenkant vallen de resultaten t.o.v. de begrote verschillen significanter op.
Weliswaar liggen de reis-verblijfs- en representatiekosten hoger dan begroot met name door 
uitbreiding van het bestuur met 2 bestuursleden, 
wordt dit redelijk gecompenseerd door lagere uitgaven prijzengeld dan begroot. Het verdient 
aanbeveling hiervoor in komende begrotingen rekening mee te houden. Ook de zaalhuur ligt lager
dan begroot door minder bestuursvergaderingen in het DSC en de uitvoering van het Pers. 
Kampioenschap i.s.m. Groninger Combinatie.
Reis-verblijfs- en representatiekosten zijn uitgesplitst in 4 onderverdelingen (advies ALV).

Toekomst
Gezien de voorgenomen financiële ondersteuning NK-jeugd en de daarbij behorende 
reserveringen verdient het wellicht aanbeveling de contributies de komende 3 jaren
te blijven handhaven op het huidige niveau.
Dit strookt met het voornemen het vrij besteedbare vermogen (kapitaal) langzaam te doen 
verminderen.

Verleden
Korte opsomming van gewijzigde financiële mutaties in de afgelopen 4 jaren
1. verlaging NOSBO-contributie senioren van 14 naar 10 euro per jaar
2. verlaging NOSBO-contributie junioren van 7 naar 5 euro per jaar
3. doorbelasting KNSB naar verenigingen van MEC-bijdrage 0,60 ct per lid per jaar
4. geen administratiekosten meer in rekening brengen van 30 euro per GP-toernooi
5. kosten niet-leden GP-toernooien voor rekening van NOSBO
6. verlaging portokosten diploma's bij afname van 10 of meer diploma's
7. Extra voorzieningen kadervorming en jeugdfonds (voor jeugd naar o.a. EK en WK)
8. Invoering reserve NK jeugd 2017-2019
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Specificaties

Jeugd

Wedstrijdschaak Junioren Inleggelden Prijzen Ov. Kosten Huur Resultaat

NOSBO Niet-competitieve 

  JCC-A/B/C/D/E 30 355 77 -402

NOSBO PJK 205 186 140 180 -300

BSK 2x 1/2 + finale 185 301 273 60 -448

GP (6*30) 180 535 104 -459

GP gezamenlijke slotdag met FSB 

  (slotmaaltijd en prijzen) 540 369 275 55 -159

NK D-jeugd 296 -296

JCC C en D Huur Zorghuizen) 75 -75

Jeugd Algemeen (JL en Best) 1.200 -1.200

Overige prijzen 145 -145

Totalen jeugdschaak 1.140 1.870 2.288 448 -3.465

Senioren

Wedstrijdschaak Senioren Inleggelden Prijzen Huur /Kosten Resultaat

NOSBO-PK ism Groninger Combinatie nvt 515 27 -542

ratingverwerking KNSB nvt 50 -50

wedstrijdleider nvt 27    27

Totaal -565
In het boekjaar 2016 vond er geen NOSBO-PK-rapid en snelschaak plaats

KNSB- ledentellingen 

Opgave KNSB 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Betalende leden per:             junioren     senioren       junioren      senioren      junioren      senioren

1 okt 193 592 202 606 207 656

1 jan 214 617 216 636 225 678

1 apr 235 648 241 688

1 jul                                                                                 249              651             246              682

Gemiddeld  226 635 230 676

Diplomaconsul bedrag

Ontvangen diplomagelden 1.743

Nog te ontvangen  2016 38

aanschaf diploma's -496

administratiekosten -467

Resultaat 817
(Bij afname 10 of meer diploma's 10 % korting 

op portokosten)

Contributies

Ontv. van verenigingen  en pers.leden   38.677

Afdrachten naar KNSB -31.122

NOSBO-contributie 7.556

Waarvan ontvangsten hoofdleden

  (incl. 13 andere bond) 7.225

Waarvan ontvangsten pers. Leden (11) 330

Totaal NOSBO 7.556

Promotieactiviteiten

Schaakfestival Groningen 250

Paardensprong (jubileumboek) 40

Totaal 290
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Voorziening Jeugdfonds

EK- Jeugd te Praag

Eelke de Boer 100

Feline en Marlinde Waardenburg 200

Totaal 300

Kapitaal (vrij besteedbaar vermogen)

Beginkapitaal 01-01-2016 22.012

Toevoeging resultaat 2016 860

31-12-2016 22.872

Naar reserve NK-Jeugd 2017-2019    1.500

Eindkapitaal 2016 21.372
(afname vrij besteedbare vermogen) 640

Liquide Middelen

Liquiditeit 01-01-2016 25.816

Liquiditeit 31-12-2016 26.499

Toename Lquide Middelen 683

Kosten Jeugd Extra *

Aanschaf stempelset 25

St. Pre-chess voor 1/2 finale BSK Emmen 195

Alg. Kosten 1/2 finale BSK Uithuizen 10

Alg. Kosten finale BSK De Wilp 53

Ratingverwerking door KNSB    45

Totaal 328
* deze specificatiepost sluit aan bij de corresponderende 
exploitatierekening. Is bedoeld  om extra info te geven 
externe bureaus etc. De posten zijn ook verwerkt in de 
specificatie wedstrijdschaak junioren.

Competitie 2015/2016

declaratie km- teams verenigingen -1.459

Kampioensklok / notatieformulieren -53

Ontvangen boetes      75

Totaal -1.437

Reis/verblijfs/representatiekosten

Bestuur / ALV 1.618

Jeugd algemeen (JLV en bestuurslid) 1.200

Wedstrijdleider(s) 226

Promotieactiviteiten 290

Totaal 3.334

Derden

Webhosting De Antagonist 178

vrijwilligersavond 325

afscheidscadeau 36

Totaal 539

Prijzen

Jeugd-toernooien 1.890

senioren 515

Totaal 2.404

Debiteuren

Diplomafactuur 2016-32 38

Overige inkomsten

Boetes Competitieleider 60

Boetes Contributies 75

Onderhoudsbijdrage materiaal 100

Totaal 235

Overige kosten

KNSB ratingverwerking PK 50

Kosten ING Rekening Courant 101

Materiaalverzekering 10

Totaal 161

Overlopende activa

n.t. Ontvangen rente ING 26

n.t. Ontvangen rente Robeco 26

Totaal 52

Overlopende Passiva

Huur DSC 2e helft 2016 129

NJC 2017 vooruit ontvangen bedragen 288

Robeco vooruitontvangen rente     0

Totaal 417

Huur

finale BSK te De Wilp 60

finale clubteams C en D Hunzeborg 75

1/2 finale BSK Uithuizen 65

Denksportcentrum (diversen) 515

Totaal 715

Hoofd-kostenplaatsen

jeugd (exclusief diplomaconsul) 3.464

wedstrijdschaak(senioren) 565

competitie 1.437

overig 3.473

Totaal 8.940
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8. Competitie, Reglementswijzigingen

Enig onderhoud aan onze reglementen, verlopen keuzemogelijkheden, mogelijkheden om artikelen
op de niet gewenste manier te interpreteren, etc... 

Reglement op de Competitiewedstrijden

Artikel 26

In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten plus 
30 seconden toegevoegde tijd per zet. Verenigingen die nog niet voldoende digitale klokken ter 
beschikking hebben, kunnen voor de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 voor teams in de tweede 
klasse dispensatie vragen bij het bestuurslid competitie en daar nog spelen met analoge klokken. 
Het speltempo is in dat geval 40 zetten in 1.45 uur, daarna 15 minuten extra voor de rest van de 
partij. Welke vereniging speelt met welke klokken wordt vermeld in de competitiegids. Zie ook 
art. 11 b.

Artikel 38

a. Als de rangorde als genoemd in de artikelen 36 en 37 geen uitsluitsel geeft over kampioen-
schap, promotie of degradatie, dan spelen de belanghebbende teams een of meerdere 
beslissingswedstrijden volgens een door het bestuurslid competitie vast te stellen schema.

Artikel 44

Het bestuurslid competitie deelt de viertallen in klassen in, rekening houdend met de opgegeven 
speelsterkte van de teams en de regionale verdeling van de teams.
Gestreefd wordt naar klassen van 8 viertallen die een halve competitie spelen. 
Varianten: 2 poules van 6 met aansluitend kruis-halve-finales en daarna een ('troost'- )finale;
poules van 4 met dubbelrondige competitie.

Artikel 50

Tot deelname aan de bekercompetitie zijn gerechtigd alle teams van de verenigingen die uitkomen 
in de NOSBO-competitie. De verenigingen moeten van alle teams de teamleider opgeven, voor de 
datum die op het daartoe beschikbaar gestelde formulier is vermeld.
Een NOSBO-vereniging die noch in de NOSBO-competitie noch de KNSB-competitie uitkomt, kan 
dispensatie aanvragen om één team in te schrijven.

Artikel 55 

In de bekercompetitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten 
plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet. Verenigingen die nog niet voldoende digitale klokken 
ter beschikking hebben, kunnen voor het seizoen 2014-2015 dispensatie vragen bij het bestuurslid 
competitie en nog spelen met analoge klokken. Het speltempo is in dat geval twee uur voor de 
hele partij. Welke vereniging speelt met welke klokken wordt vermeld in de competitiegids. Zie 
ook art. 11 b.

Artikel 59

Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2014 en treedt in
werking met ingang van het competitieseizoen 2014/2015.
Wijzigingen in art. 26, 28, 30 en 56 zijn vastgesteld tijdens de ALV van 16 september 2015 en 
wijzigingen in art. 26, 38, 44, 50 en 55 tijdens de ALV van 31 mei september 2017. (.. en treden...)
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8b: Discussiepunt namens SC Roden:

Beste NOSBO schakers,  mei 2017

Schaakclub Roden zou graag een afspraak over speelduur bij externe thuiswedstrijden willen 
maken.
Wij spelen al enige jaren in Trefpunt Scheepstra in Roden, een gerestaureerde monumentale oude 
school waar ooit Ot&Sien hun oorsprong vonden. We zijn dan te gast bij Promens Care, een 
zorginstelling. Medewerkers van Promens Care zorgen ervoor dat de ruimte klaar is en bedienen 
ons met de nodige drankjes in informele sfeer. Een prachtige setting die hoog gewaardeerd wordt 
zowel bij ons jeugdschaakklasje als bij de deelnemers aan de druk bezochte interne competitie. 
Uiteraard zijn er afspraken gemaakt. Eén van de afspraken is dat we het op de maandagavond niet
te gek laat zullen maken.  De laatste schaakpartijen zijn zo rond 11 uur afgelopen zodat schakers 
en medewerkers na opruimen voor half 12 het pand uit zijn.

Bij onze externe wedstrijden (klasses 1 & 2 en soms weer even promotieklasse) komen we in 
allerlei buurt- en clubhuizen. Ongetwijfeld zullen ook hier afspraken over eindtijden zijn, vooral 
op die plaatsen waar het beheer niet zelf gedaan wordt. 

We hebben op een NOSBO ALV al eens aangegeven dat het huidige speeltempo in de 
doordeweekse NOSBO competitie ons voor “onmogelijke” situaties kan plaatsen als er lange 
partijen zouden zijn. Immers, er is in een systeem met 90 minuten + 30 sec/zet een open einde. 
Heel vaak zal dit niet voorkomen. In dit seizoen is het wel een aantal keren voorgekomen, o.a. bij 
Van der Linde – Roden waar het bijna 100 zetten en tot bijna half 1 duurde voordat een speler zijn 
pluspion wist te verzilveren. Als dit in Roden geweest zou zijn zouden we gedwongen zijn 
geweest om de wedstrijd voortijdig te stoppen. 

Op deze ALV zijn hierover geen keuzes gemaakt maar zijn we blijven hangen in een uitspraak in 
de trant van “dan regel je op dat moment maar wat”.  Het lijkt ons beter dat we met elkaar hier een
afspraak over maken.

Dit speelt uiteraard niet alleen binnen de NOSBO, maar ook binnen andere regionale bonden. Veel
bonden hebben dit goed opgelost. De meeste bonden hebben bijvoorbeeld een toegevoegde tijd < 
30 seconden. Terugbrengen van de 90 minuten zou helpen maar lost het niet echt op tenzij in 
combinatie met terugbrengen van de toegevoegde tijd. Een tweede vaste periode zou wel kunnen 
helpen.  Daarnaast zou het opgelost kunnen worden door afbreken of arbitrage toe te staan, maar 
eigenlijk wil niemand dat nog. 

De Oostelijke Schaakbond heeft een aangepast tempo specifiek voor clubs die een beperking op 
eindtijd in het clublokaal hebben (1 uur 25 min + 10 sec/zet).  Dat lijkt goed werkbaar, zie het 
citaat uit hun reglementen hieronder. Intern spelen wij 90 minuten + 10 sec/zet, dat past in 
combinatie met op tijd beginnen “altijd”.

Wij hebben niet een bepaalde oplossing op het oog. We zoeken draagvlak voor het maken van een 
afspraak waarbij indien dit gewenst wordt door een ontvangende vereniging een partij nooit 
langer duurt dan ca 3.5 uur. Graag zouden we zien dat de spelregelcommissie hier over denkt en 
op de september ALV een voorstel inbrengt !

Met vriendelijke groet, Schaakclub Roden
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Bijlage: uit het OSBO-Competitiereglement
 

Artikel 25

1.       De speeltijd, die niet mag worden onderbroken, is in de promotieklasse gelijk aan het 
speeltempo dat de KNSB hanteert in haar competitie. Van het bovengenoemde speeltempo kan in 
de promotieklasse worden afgeweken indien er een of meerdere wedstrijden op een doordeweekse
avond vooruit worden gespeeld. De betreffende verenigingen dienen hiervoor een verzoek in bij 
de competitieleider.

2.       De speeltijd in de andere klassen bedraagt 1 uur en 40 minuten met een toevoeging van 10 
seconden per zet vanaf de eerste zet.

        Een vereniging kan bij de competitieleider melden dat op grond van de beschikbaarheid van 
het clublokaal dat speeltempo niet haalbaar is. Het speeltempo bij thuiswedstrijden van deze 
vereniging bedraagt dan 1 uur 25 minuten met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf de 
eerste zet.

3.       Ook jeugdteams hebben, mits voorafgaand aan de eerste ronde aangevraagd, recht op een 
speeltempo van 1 uur 25 minuten met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf de eerste zet

4.       Een speeltempo van 1 uur 25 minuten met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf de 
eerste zet moet voor de aanvang van de competitie worden gemeld bij de competitieleider.

5.     Indien een vereniging niet beschikt over voldoende DGT’s dan worden de partijen gespeeld 
met analoge klokken. De speeltijd bedraagt dan 2 uur p.p.p.p. Jeugdteams en verenigingen 
genoemd in artikel 25.2 spelen 1.45 uur p.p.p.p.
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