
Noordelijke Schaakbond
het bestuur nodigt u uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 22 mei 2019 Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Denksportcentrum Jannes van der Wal, 
Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen, 050-3110375

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen, ingekomen stukken
- samenstelling bestuur

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 september 2018

4. KNSB-zaken

5. Jaarrekening 2018
- presentatie door de penningmeester, 
- verslag van de Kascommissie,
- benoeming nieuwe Kascommissie

6. Competitie
- opiniepeiling nieuwe opzet competitie
- voorstel speelweken 2019-2020

7. Bestuur
- voorstellen / voordragen nieuw bestuurslid jeugdzaken
- nieuwe bestuursleden gezocht, voor competitie en wedstrijden en voorzitter 
(Kroezen mag in september nog voor 1 jaar worden herverkozen, dan zitten de 
statutair maximale 12 jaar erop)

8. Rondvraag

9. Sluiting
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Noordelijke Schaakbond

Verslag algemene ledenvergadering  
21 september 2018, Denksportcentrum Jannes van der Wal

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, F. van Amerongen. E.J. Walinga;
Verenigingen: Bedum (M. van Heumen, S. Schuit), DAC (L. Maas, J. Sligter),
ESG (E. Hondema, T. Dijkstra), Staunton (E. van Pelt, E Zuiderweg), Leek
(F. Huisman), Lewenborg (R. Frieswijk, J. Schut), Roden (L. Boskma, F. van
Doorn, J.Zwanepol), SISSA (E. Oude Brunink, D Wigboldus), Ten
Boer/Spassky's (R.Kroon), Oostermoer (B. Dröge, S. Oosting), Dwingeloo
(B. Homan, H.Langbroek), Groninger Combinatie (W. van Beersum), Matadoren (H. Zuiderweg). 
KNSB (E.Mijnheer), toehoorders (F. van Hamond).

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.38 uur. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Twee leden van de NOSBO hebben de afgelopen maanden prestaties neergezet die hier speciale 
vermelding verdienen. Sergei Tiviakov is Kampioen van Nederland geworden en Lucas van Foreest
heeft aan alle eisen voldaan om op het komend FIDE-congres de titel Grootmeester te krijgen.
Na Gerjan Hoijtingh heeft ook Marjet Veldhuijzen van Zanten moeten besluiten wegens 
persoonlijke omstandigheden af te treden als bestuurslid. Zij heeft gemeld nog wel een aantal 
lopende zaken af te handelen en hoopt spoedig haar portefeuille over te kunnen dragen aan een 
opvolger. 

Schaakvereniging Rochade uit Nieuwe Pekela is afgelopen zomer opgeheven. 
Ook de seniorenafdeling van het Schaakkwartier is opgeheven, er wordt nog geprobeerd de 
jeugdafdeling nieuw leven in te blazen.
Bericht van verhindering van Hoogeveen, Schaakkwartier, Valthermond, Veendam.

Zwanepol vraagt waarom de brief over de competitie die hij aan het bestuur heeft gestuurd, niet aan 
de agenda is toegevoegd. Kroezen meldt dat die is binnengekomen na verzending van de 
uitnodigingen en stukken aan de clubs. De brief is wel (op 9 sept.) op de NOSBO-site geplaatst en 
is ook opgenomen in het boekje dat nu voor u ligt. Iedereen aanwezig heeft er kennis van kunnen 
nemen. De inhoud kan straks gebruikt worden bij de behandeling van de competitie.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 mei 2018
Zuiderweg heeft de uitspraak van de CvB nog niet op de website gezien. Kroezen meldt dat die er al
een tijd staat, op de pagina Documenten en Archieven, onder de nieuwe rubriek Uitspraken CvB.
Verder geen opmerkingen, notulen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Nagekomen vraag naar aanleiding: over de organisatie van het NK Jeugd in Assen, de NOSBO-
bijdrage is afhankelijk gemaakt van rapportage door Stichting JeugdSchaak Noord. Kroezen: 
afgelopen jaar niets gekregen van de organisatie wat betreft verantwoording van de bijdrage. 
Vandaar dat de bijdrage voor 2019 'met potlood' is opgenomen in de begroting. Het is aan de 
vergadering om daar straks over te besluiten. 
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4. KNSB-zaken
Erik Mijnheer: Promotiemateriaal weer beschikbaar voor landelijke sportweek. groot succes.
Vernieuwing cursusmateriaal, en nieuw programma: Chesskids.
Bondsraad 8 dec. weer begeleid door allerlei workshops voor bestuursleden en actieve leden 
Er lopen allerlei pilots voor schoolschaak. 
Websites schaken.nl en schaakbond.nl worden weer onderhanden genomen, na de winter beter 
doorzoekbaar maken. 
OLA: er komt een beveiliging in waardoor een lid niet meer bij twee clubs hoofdlid kan zijn. Uw 
secretaris vraagt of er meteen iets wordt geregeld dat als iemand opzegt als hoofdlid bij club A, dat 
dan de administrateur van club B, waar die dubbellid was, een seintje krijgt dat hij ineens een 
hoofdlid 'rijker' is.
Uit NOSBO-gebied maar 4 teams in 5e klasse KNSB. Maar toch: 19 teams in zaterdagcompetitie.
Afschaffen reiskostenvergoeding KNSB-competitie zeer tot ongenoegen van Groninger 
Combinatie. Kroezen heeft bij het bondenoverleg nog 3 jaar uitstel/afbouwtijd kunnen regelen, 
meer zat er niet in. Lobby voor afschaffing vooral uit bonden in westen des lands.

5. Jaarverslagen seizoen 2017-2018
Secretaris: aanvulling: per 1-9-2018 heeft NOSBO 798 hoofdleden. geen vragen, vastgesteld.
Competitie, geen opmerkingen. Wedstrijden: helaas pas na afloop van het seizoen ontdekt dat het 
snelschaken niet was georganiseerd. Jammer, maar er had ook niemand eerder aan de bel getrokken.
Diplomaconsul, Het valt Zuiderweg op dat waar het aantal diploma's groeit, dat het met het 
jeugdlidmaatschap de andere kant op gaat. Maar, zegt Kroezen, het kan ook betekenen dat de vele 
schoolschakertjes meer dan nu de weg gaan vinden naar de clubs.

6. Financiën
Jaarrekening 2017, controle door en verklaring van kascommissie was niet gelukt voor vorige ALV. 
Heren Westerlaan en Oosten hebben voor wel € 40 een aantal kleine posten opgespoord die zijn 
ontstaan in 2017 en betaald in 2018, en die dan met balansposten verwerkt hadden moeten worden, 
maar ze zijn accoord gegaan met de wens van Walinga om dergelijke kleine posten te boeken in het 
jaar dat ze betaald zijn. Ze hebben een goedkeurende verklaring gegeven en stellen voor het bestuur
decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

7. Bestuur en commissies
Helaas alleen afmeldingen en geen benoemingen.
Marjet Veldhuijzen van Zanten is aftredend en niet meer herkiesbaar in het bestuur.
Commissie van Beroep: Robert Dijks is aftredend en niet herkiesbaar want geen clublid meer.
Gerjan Hoijtingh is om gezondheidsredenen afgetreden als Bestuurslid Competitie.
Het bestuur roept de leden op mee uit te kijken naar geschikte kandidaten voor de vacante posities 
in het bestuur: jeugdzaken, competitie en wedstrijden.

Op vragen uit de zaal belooft de voorzitter dat PJK en jeugdclubkampioenschap zeker doorgaan. 
ook stappenkampioenschap zal dankzij Zuiderweg doorgaan. Maar verder moet gevreesd worden 
dat verder een verschraling van activiteiten zal ontstaan, als er niet snel iemand opstaat om dit over 
te nemen. Voorheen heeft de voorzitter nog wel een aantal taken overgenomen op jeugdgebied, 
maar dat kan hij nu beslist niet meer doen.
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Zoals in de vorige ALV is besproken is er een groep jeugleiders die graag als een jeugdcommissie 
het bestuur wil ondersteunen, ook op het gebied van beleid. Het bestuur heeft uitgesproken dat we 
niet weer een zelfstandige jeugdcommissie willen zoals een aantal jaren geleden. Maar er wordt op 
korte termijn verder gepraat over de manier waarop die ondersteuning dan wel vorm kan krijgen 
onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid. 

Het bestuur wil net als voornoemde groep jeugdleiders meer invulling van beleid, o.a. op gebied 
van talentontwikkeling. Dat zou ook samen met de FSB kunnen gebeuren, ook daar is de animo 
voor bestuursfuncties zeer gering.
Mijnheer geeft nog mee dat als het aflopen van het lijstje potentiële kandidaten geen resultaat 
oplevert, het bestuur beter maar kan stoppen met invullen van de gaten die er vallen en de bal 
neerleggen bij de leden. De oplossing moet toch komen uit de leden.

8. Plannen bestuur
Begroting 2019. Enige consternatie als blijkt dat de begroting per abuis niet in het boekje is 
afgedrukt. Maar een aantal aanwezigen heeft wel een print meegenomen. Excuses, we doen het 
ermee. 
Belangrijkste cijfers: klein verlies begroot, want al jaren wil men dat het vermogen omlaag gaat, en 
ondanks begrote verliezen is dat per saldo nog niet erg gelukt. Dalend ledental leidt naar 
verwachting tot ca. € 225 minder inkomsten. Dus een bijna sluitende begroting, maar bijdrage NK-
Jeugd in Assen (1500) staat er nog niet in.

RVR-kosten omlaag, kleiner bestuur en weer avondvergaderingen in DSC. De km vergoedingen in 
de competitie moeten door nieuwe competitie-opzet aangepast worden. Het bestuur verwacht wel 
dat we naar het einde van de reiskostenvergoeding toe gaan, dus ook in de NOSBO. Het gaat niet 
om de bezuiniging, maar om de trend naar individualisme. Maar we hebben geen einddatum 
gepland. Als de ALV dit wil, blijft die regeling. De meeste reacties uit de vergadering zijn nu tegen 
afschaffing.

Diensten van derden: Van Hamond: wat wordt hieronder geboekt? Goede vraag, historisch relict? 
Kroezen: voorheen nog o.a. kosten voor begeleiding jeugd naar grote wedstrijden, doen we niet 
meer; in principe nemen wij geen diensten van derden meer af. We zullen er nog naar kijken. NK-
Jeugd: toezegging door ons: bijdrage voor 3 jaar, de betaling van 2018 en 2019 zijn afhankelijk 
gemaakt van rapportage over gerealiseerde nevenactiviteiten voor schoolschaak in Drenthe. En de 
rapportage is nog niet toegestuurd door JSN. 
Besluit: nemen het op in de begroting 2019 en kijken tegen die tijd of de organisatie aan de 
voorwaarden voldoet. Begroting vastgesteld.

Competitie 2018-2019. Besluit van Mei-ALV was 3 klassen naast/onder elkaar, vrije inschrijving en
geen P/D zolang de pilot KNSB loopt (2 jaar). De inschrijvingen zijn nu: 16 achttallen, 16 zestallen 
en 18 viertallen. Dat is zoals bekend een gewone competitieklasse, dus geen 'recreatieve 
nevenactiviteit' meer. Verder 23 bekerteams, we houden de inschrijving nog een paar dagen open en
doen nog een oproep uit. 
Zoals in de meivergadering toegezegd gaan we 7 ronden spelen met een wedstrijd tot slot tussen de 
kampioenen van de parallelklassen. Voor de viertallen is gekeken naar de alternatieven: poules van 
6 met beperkte reisafstanden geeft nog minder wedstrijden voor spelers die i.h.a. toch al niet 
meedoen aan de KNSB-competitie. daar zou je in het voorjaar nog kruisfinales achteraan kunnen 
spelen, maar of teams die als 3e en lager geeindigd zijn daar nog voor voelen...?
Daarom meent het bestuur de optie 'Zwitsers' te moeten kiezen. Maar wel met steeds twee 
wedstrijden vooruit indelen. De speelweken zijn bekend. 
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Zwanepol noemt het voorgestelde programma een verschraling van het aanbod van wedstrijden in 
de NOSBO. Kroezen bestrijdt dit, deze zomer is er een verrijking gekomen van het aanbod van 
externe wedstrijden: de lagere klassen van de KNSB-competitie. Maar als daar geen 
(combinatie-)teams voor bij elkaar te krijgen zijn, is dat wel jammer. Zwanepol heeft in zijn 
ingezonden stuk alternatieven voorgesteld, maar allemaal met 8 of 9 wedstrijden en, dat hadden we 
al beslist, dat doen we niet. 

Het bestuur zal komend weekend de indeling van de eerste twee ronden van de 2e klasse bekend 
maken en ook de indeling van de NOSBO-beker. Daarvoor staan nu 23 teams aangemeld, Op 
verzoek van de aanwezigen wordt nog tot zondag 23 gelegenheid gegeven om alsnog een team in te
schrijven. Daarna volgt de indeling.

Brief jeugdleiders (achterpagina van het agenda-boekje).
Kroezen wil zsm. met de groep van 6 jeugdleiders in gesprek over wat ze kunnen en willen 
betekenen voor de NOSBO. Het oproepen voor een algemene jeugdleidersvergadering willen we 
overlaten aan een nieuw bestuurslid jeugdzaken.

9. Reglementswijzigingen
Nav. laatste PJK wil het bestuur de reglementen voor Persoonlijke Jeugdkampioenschappen en 
Jeugdclubcompetitie vereenvoudigen. Belangrijkste verandering: bepalingen over speeltempo zijn 
eruit gehaald. Dat moet geregeld in het toernooireglement. Dat de plaatsing voor nationale 
kampioenschappen bij oudste leeftijdsgroepen nu anders geregeld is speelt hier ook mee.  
Verder geen vragen, de Reglementen Jeugdclubcompetitie en Persoonlijk Jeugdkampioenschap zijn 
hierbij vastgesteld.

Competitiereglement
Wijzigingen: de voor de hand liggende dingen: beperkingen op meespelen als gevolg van deelname 
aan KNSB-competitie zijn eruit gehaald. Zoals in mei afgesproken gaan we voor de duur van de 
pilot (2 seizoenen) spelen in Hoofd- eerste en tweede klasse, zonder promotie en degradatie. 
Aanmelding voor '19-'20 is ook weer vrij en indeling zal op dezelfde manier gaan gebeuren.
Tenzij de sterkteverhoudingen in de komende competitie aanleiding geven om ipv. even sterke 
poules naast elkaar juist te gaan indelen in een poule van sterke en van duidelijk minder sterke 
teams, dit ter besluitvorming in de komende meivergadering.

Belangrijke mogelijke wijziging is de keuze voor het speeltempo. Het concept-voorstel in de in juni 
verzonden stukken was 90' + 30" per zet voor hoofdklasse en 1e klasse en 75'+30"/zet on de 2e 
klasse. Daarop kwam een ernstig bezwaar dat dit onderscheid ertoe zou leiden dat de viertallen-
klasse weer niet als volwaardige competitieklasse beschouwd zou worden maar toch zou gaan lijken
op de vrijheid-blijheid-competitie van vorige seizoenen. Dat vond het bestuur een valide argument 
dus is nu het voorstel om de vergadering nu te laten kiezen voor een van deze speeltempo's, dat gaat
gelden voor de gehele competitie.
Argumenten voor een korter tempo: - een laat afgelopen wedstrijd betekent voor sommigen dat ze 
veel te laat thuiskomen voor zichzelf of een partner en voor anderen dat ze na thuiskomst nog maar 
een paar uur slaap kunnen pakken voor de wekker weer gaat om zes uur. We worden er met z'n allen
niet jonger op en de werktijden zijn ook allang niet meer van 8.30 - 17.00 en sommigen moeten ook
nog eens ver reizen naar hun werk. En ook zijn er meer clubs die vroeg de lokatie uit moeten.
Groninger Combinatie speelt dit jaar al met het kortere tempo in de interne competitie.
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Spelen op zaterdag is in strijd met art. 8, maar over een uitzondering voor een gezamenlijke ronde 
op zaterdag zoals dit voorjaar wordt altijd ruim tevoren een apart besluit genomen door de ALV.
Over het voorliggende reglement zijn verder geen opmerkingen meer, rest een besluit over art. 25 
en 42, het speeltempo in alle klassen van de competitie en in de bekercompetitie. 

We gaan over tot hoofdelijke stemming. Voor 90 minuten zijn DAC, Leek, Lewenborg, SISSA, Ten 
Boer en Oostermoer, met 13 stemmen; voor 75 minuten zijn ESG, Staunton, Roden, Dwingeloo en 
Groninger Combinatie met 14 stemmen. Onthoudingen van Bedum, Matadoren en Spassky's. 
Het speeltempo wordt dus 75 minuten + 30 sec/zet.

Aanpassing Financiële Regelingen aangenomen bij de begroting.
In het Huishoudelijk Reglement staat over het inschakelen van de Commissie van Beroep de 
zinsnede 'voor zover de reglementen de mogelijkheid hiertoe vermelden'. Dat bleek te leiden tot 
verschillen in beroepsmogelijkheden bij onderdelen van de NOSBO-activiteiten. Het bestuur vindt 
dit onwenselijk en wij meenden uit de reactie van de CvB op te maken dat de CvB daar ook zo over
dacht. Het bestuur stelt voor deze zinsnede te schrappen uit art. 8e van het HR. De vergadering gaat 
daarmee accoord. 

10. Rondvraag
Oosting: vindt de vergadering op vrijdag niet ideaal, liever terug naar woensdag. Kroezen geeft aan 
dat anderen het liever aan het eind van de drukke werkweek willen, o.a. het bestuur zelf. Opkomst 
op vrijdag is minstens even goed als op woensdag in de laatste jaren.
Zuiderweg: Uitbreiding KNSB-competitie lijkt groot succes, meeste seniorenkampioenschappen 
zijn uitbesteed. wat doet de NOSBO nog voor de senioren? Hij pleit voor nadenken over rol van de 
NOSBO, mogelijkheid tot opheffen ervan, of anders samenwerking met FSB. Kroezen: nadenken 
kan geen kwaad, maar voorlopig blijkt dat er nog behoefte blijft aan regionale competities en 
kampioenschappen en het ziet er niet naar uit dat het bondsbureau dit gaat overnemen. 
Samenwerking met FSB blijkt ten oosten en ten westen van Appelscha toch verschillend 
geïnterpreteerd te worden.
Van Doorn: zou graag een besluitenlijst zien in het verslag.

11. Sluiting 22.20 uur

Besluitenlijst: 
- Verslag meivergadering en jaarverslagen goedgekeurd. 
- Jaarrekening 2017 goedgekeurd, Begroting 2019 goedgekeurd.
- Voorgestelde Reglementswijzigingen goedgekeurd:
- Na hoofdelijke stemming wordt speeltempo competitie bepaald op 75 minuten + 30 sec/zet. 
- Wijzigingen reiskostenvergoeding goedgekeurd.
- Beperking beroepsmogelijkheid bij CvB in HR opgeheven.
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Noordelijke Schaakbond, Jaarrekening 2018

BALANS

ACTIVA 31 december 2018 31 december 2017

Vaste activa
Materiële vaste activa
inventarissen € 0 € 0
spelmateriaal € 0 € 0

€ 0 € 0
Vorderingen
debiteuren € 81 € 0
overlopende activa € 0 € 26
 € 81 € 26
Liquide middelen
Ing bank n.v. € 25.288 € 26.125
Robeco I.A.M. B.V. € 0 € 0

€ 25.288 € 26.125

€ 25.369 € 26.150

PASSIVA 31 december 2018 31 december 2017
Eigen vermogen
kapitaal € 21.678 € 21.372
resultaat verslagjaar 2018 € 1.816 € 1.806
Reserve NK Jeugd € 1.500- € 1.500-

€ 21.994 € 21.678
Reserve(s)
jubileumfonds (100 jaar) € 375 € 1.200

NK-Jeugd (2017-2019) € 1.500 € 1.500
€ 1.875 € 2.700

Voorziening(en)
voorziening jeugdfonds € 500 € 700
voorziening kadervorming € 1.000 € 1.000

€ 1.500 € 1.700
Schulden
crediteuren € 0 € 0
transitorische passiva € 0 € 72
(NJC) € 0 € 72

€ 25.369 € 26.150

BALANSPOSTEN
Reserve NK Jeugd 2018 € 1.500-  € 1.500
Gezamenlijke slotronde Zuidlaren € 825-   
Uitgaven jeugdfonds € 200-
Nota Groningen toernooi ten onrechte betaald € 81
Afboeken balanspost 2017 € 46-
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Exploitatie
   Baten € 2.018 € 2.018 € 2.017 € 2.017

werkelijk begroot werkelijk begroot
Contributies
ontvangen van verenigingen en 
pers. leden

€ 29.576 € 37.937

betaald aan de KNSB € 22.994 € 30.292
Nosbo-contributie € 6.583 € 7.025 € 7.645 € 7.475

Overige inkomsten
inschrijfgelden (zie specificaties) € 762 € 1.200 € 1.605 € 1.200
diplomaconsul (zie specificaties) € 797 € 400 € 118 € 400
overige inkomsten (zie specif.) € 165 € 200 € 266 € 150

€ 1.724 € 1.800 € 1.989 € 1.750

Totale opbrensten exploitatie € 8.306 € 8.825 € 9.634 € 9.225

Lasten
- diensten van derden
(o.a.webhosting/jeugdbegeleiding/
vrijwilligersbijdragen)

€ 0 € 600 € 305 € 600

reis-, verblijfs- en 
representatiekosten

 
€ 3.200

- Bestuurskosten /ALV /Knsb € 1.193 € 1.500 € 1.143 € 0
- Kosten wedstrijdleider(s) € 74 € 225 € 285 € 0
- Kosten Jeugd Algemeen 
(Jeugdleiders/bestuurslid  JZ)

€ 802 € 1.200 € 1.014 € 0

- Promotieactiviteiten € 350 € 250 € 260 € 600
km-vergoeding teams € 1.002 € 1.500 € 1.513 € 2.000
prijzen ( zie specificaties) € 2.377 € 2.700 € 2.333 € 2.400
zaalhuur (zie specificaties) € 489 € 850 € 827 € 1.000
overige kosten (zie specificaties) € 219 € 200 € 174 € 600
Totale Kosten € 6.506 € 9.025 € 7.854 € 10.400

overschot/-tekort uit exploitatie € 1.801 € 200- € 1.780 € 1.175-
rentebaten 2018 € 15 € 10 € 26 € 150

overschot/-tekort operationeel € 1.816 € 190- € 1.806 € 1.025-

Toelichting Balans

Het boekjaar 2018 is, net als voorgaande jaren, met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat
is in eerste instantie toegevoegd aan het kapitaal. Ik stel voor te sparen voor het 100 jarig jubileum.

De NOSBO heeft in 2019 van de Friese bond € 161,50 gekregen als bijdrage in de kosten van het 
Stappentoernooi in Hoogkerk. De post staat niet op de balans.
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Toelichting Exploitatierekening

Het operationeel overschot over 2017 bedraagt 1.815,97 euro. Daar kan de reservering ad
€ 1.500,- voor het NK Jeugdschaak 2017-2019 af. De uitgaven voor de gezamenlijke slotronde in 
Zuidlaren zijn ten laste van de reservering gegaan.

De inkomsten zijn wat lager dan de begroting. De uitgaven waren fors lager dan in de begroting 
aangenomen. 

De bestuurs- en representatiekosten zijn gesplitst in bestuur en jeugd.

Voor de NJC competitie 2018/2019 is € 72,- inschrijfgeld ontvangen in 2018. Dat staat onder de 
inschrijfgelden. Formeel staat de NJC los van de NOSBO. We fungeren als bank.

Specificaties
Jeugd
Wedstrijdschaak Junioren Inleggelden PrijzenOv. Kosten Huur Resultaat
Nosbo PJK 0 127 98 180 -404
BSK 2x 1/2 + finale 80 277 35 60 -292
GP-toernooien 270 248 0 0 22
Stappentoernooi (Hoogkerk) 210 95 111 75 -71
NJC 336             302              15                                  19  
Totalen jeugdschaak 896 747 258 315 -745

Reseve NK Jeugd 2017 (balans) -1500

Diplomaconsul bedrag
Ontvangen diplomageleden 1652
aanschaf diploma's -307
administratiekosten -548
Resultaat 797

Reis/verblijfs/representatiekosten
Bestuur / ALV 1193
Jeugd algemeen (JLV en bestuurslid) 977
Wedstrijdleider(s)      0
Totaal 2170

Prijzen
Jeugd-toernooien 1506
senioren   871
Totaal 2377

Overig
Knsb ratingverwerking  74
Kosten ING Rekening Courant 148
Materiaalverzekering   10
Totaal 233

Overlopende activa
n.t. Ontvangen rente ING 2018 6
n.t. Ontvangen rente Robeco 2018    0
Totaal 6

Promotieactiviteiten
Schaakfestival Groningen 250
Nosbo Rapid in Veendam 100
Totaal 350

Voorziening Jeugdfonds
Bijdrage Glorney Cup
2 NOSBO-jeugdleden -200

Kapitaal (vrij besteedbaar vermogen)
Beginkapitaal 01-01-2018 21678
Toevoeging resultaat 2018 1816
Naar reserve NK-Jeugd 2017-2019   1500
Eindkapitaal 31-12-2018 21994

Liquide Middelen
Liquiditeit 01-01-2018 26125
Liquiditeit 31-12-2018 25288
Afname Liquide Middelen 837
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Voorstel Speelweken 2019-2020
Feestdg &
schoolvak.

Grote
toernooien

KNSB NOSBO
wk zo. za. M–3 K4–5 Hfd-8 K1-6 K2-4 Beker Kamp
36 01-sep 07-sep
37 08-sep 14-sep
38 15-sep 21-sep
39 22-sep 28-sep 1
40 29-sep 05-okt 1*
41 06-okt 12-okt 1
42 13-okt 19-okt 1
43 20-okt 26-okt Herfst Hoogeveen
44 27-okt 02-nov 2 1 1      2
45 03-nov 09-nov 2 1
46 10-nov 16-nov 2 1
47 17-nov 23-nov 3 2 2      3
48 24-nov 30-nov 3
49 01-dec 07-dec 3 2
50 08-dec 14-dec 4 3 2
51 15-dec 21-dec Schaakfestival 3      4
52 22-dec 28-dec Kerst Schaakfestival
1 29-dec 04-jan Kerst Schaakfestival
2 05-jan 11-jan 4
3 12-jan 18-jan Tata 4 3
4 19-jan 25-jan Tata 3
5 26-jan 01-feb 5 4 4      5
6 02-feb 08-feb 5
7 09-feb 15-feb 5
8 16-feb 22-feb Crocus
9 23-feb 29-feb 5 4
10 01-mrt 07-mrt 6 5 6 4
11 08-mrt 14-mrt 6
12 15-mrt 21-mrt 6
13 22-mrt 28-mrt 7 6 Rapid
14 29-mrt 04-apr 6 F
15 05-apr 11-apr Pasen F
16 12-apr 18-apr Pasen 8 7
17 19-apr 25-apr 7 7
18 26-apr 02-mei meivakantie 7 7
19 03-mei 09-mei meivakantie 7
20 10-mei 16-mei 9
21 17-mei 23-mei Hemelvaart GC Weekend PK
22 24-mei 30-mei Finale Finale Finale
23 31-mei 06-jun Pinksteren
24 07-jun 13-jun
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Ledenaantallen en stemrecht in ALV NOSBO 22 mei 2019

Vcode Vereniging DbN Dub Hfd LvS Stem Afw

20001 Assen 0 2 54 54 3

20003 Bedum 15 15 1

20007 DAC 18 18 2

20008 ESG 41 41 3

20009 Eelde/Paterswolde 6 6 1

20012 Haren 1 19 50 51 3

20013 Staunton 9 45 45 3

20014 Hoogeveen 2 56 56 3

20015 H.S.P. 1 16 20 21 2

20016 J.H.Kruit 8 8 1

20021 Leek 33 33 2

20022 Lewenborg 1 2 26 27 2

20023 Van der Linde 39 39 3

20024 Middelstum 16 16 2

20026 Roden 1 37 38 3

20027 SISSA 6 13 44 50 3

20029 Westerwolde 16 16 2

20031 Ten Boer 31 31 2

20032 Spassky's 1 12 13 1

20034 Valthermond 9 9 1

20035 Veendam 21 16 16 2

20041 Oostermoer 3 23 23 2

20046 Het Kasteel 1 22 23 2

20051 Dwingeloo 15 15 1

20052 De Paardensprong 36 36 3

20053 En Passant Usquert 3 12 12 1

20054 Groninger Combinatie 2 9 100 102 5

20055 Talententeam JSN 6 6 6 1

20056 De Matadoren 16 16 2

20057 LOS 1 2 10 11 1

Totaal 21 107 826 847 63

Hfd Hoofdleden
Dub Dubbelleden
DbN Dubbelleden, hoofdlid buiten NOSBO
LvS Leden meetellend voor stemrecht
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Voorstel voor een aangepast competitiesysteem met promotie/degradatie.

Een bezwaar van het competitiesysteem is het afgelopen seizoen geweest dat het verschil tussen de
eerste twee teams en de rest te groot was. Dit gold overigens meer voor hoofdklasse A dan voor 
hoofdklasse B. De volgende voorstellen dienen om dit bezwaar te ondervangen.

Voorstel 1
Met ingang van het seizoen 2019-2020 worden de hoofdklassen hiërarchisch gerangschikt. De 
sterkste teams komen in hoofdklasse A, de andere in hoofdklasse B. Tussen deze hoofdklassen 
vindt aan het eind van het seizoen promotie/degradatie plaats. 

Voorstel 2
Er wordt een commissie ingesteld om de regels voor de indeling van teams over en binnen de 
klassen in geval van de aanmelding van nieuwe teams en/of terugtrekking van teams te 
preciseren. 
Deze commissie brengt in het najaar 2019 een concept-voorstel uit ter bespreking binnen de 
verenigingen. De verenigingen wordt gevraagd voor 1 maart 2020 te reageren. Op de NOSBO-AV 
van mei 2020 wordt besloten over een definitief voorstel van de commissie. De nieuwe regels 
kunnen dan met ingang van het seizoen 2020-2021 van kracht worden.

Uitwerking

Uitgangspunt bij dit voorstel is dat de bestaande klassenindeling onveranderd blijft, in die zin dat 
de hoofdklasse uitsluitend is bedoeld voor achttallen, de eerste klasse voor zestallen en de tweede 
klasse voor viertallen. Tussen de hoofdklasse en de eerste klasse en tussen de eerste en tweede 
klasse vindt geen promotie/degradatie plaats. De eerste en tweede klasse kunnen in principe op 
dezelfde manier worden georganiseerd als hieronder beschreven voor de hoofdklasse. 
Promotie/degradatie vindt dan uitsluitend binnen de eerste en tweede klasse plaats.

Overigens kan een vraagteken worden gezet bij op deze opzet van het competitiestelsel. In 
feite bestaat het competitiestelsel nu uit drie gescheiden niveaus: achttallencompetities, een 
zestallencompetities en een viertallencompetities. In de praktijk zullen de kleinere 
verenigingen in de lagere klassen uitkomen. Aangezien de winnaar van de hoogste 
achttallencompetitie de NOSBO-kampioen wordt, worden kleinere vereniging uitgesloten 
van de strijd om de titel.

Er moeten goede afspraken worden gemaakt voor het geval dat zich nieuwe teams aanmelden 
voor de hoofdklasse, dan wel de eerste of tweede klasse en voor het geval zich teams terugtrekken.
Enkele ideeën hierover die de in te stellen commissie zou kunnen overwegen:

De hoofdklasse A en de hoofdklasse B bestaan uit 8 ± 2 teams. 
Alle nieuwe teams die zich voor de hoofdklasse aanmelden, worden toegelaten, mits zij voldoende
spelers kunnen opstellen. Nieuwe teams worden ingedeeld in hoofdklasse A dan wel hoofdklasse 
B op basis van hun verwachte gemiddelde rating. In het voorgaande seizoen verworven 
promotierechten van andere teams uit de hoofdklasse B blijven bestaan. 
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Indien teams zich terugtrekken uit hoofdklasse A, wordt de leeggevallen plaats opgevuld door een
nieuw aangemeld team als dat voldoende sterk is, of door versterkte promotie vanuit hoofdklasse 
B. 

Als het minimumaantal van 6 teams per hoofdklasse niet wordt gehaald, kan een herindeling 
plaatsvinden zoals bijvoorbeeld:
* invoering van een tophoofdklasse van 4 teams en een hoofdklasse van de overige teams.
* één hoofdklasse (maximaal 10 teams)

Als het maximum aantal van 10 teams per hoofdklasse dreigt te worden overschreden, kan een 
herindeling plaatsvinden, bijvoorbeeld 
* instelling van een hoofdklasse C;
* instelling van twee hoofdklassen B van 6 teams;
* instelling van een tophoofdklasse van 4 of 6 teams.

Omvang en indeling van de eerste en tweede klasse worden op soortgelijke wijze geregeld.

Schaakclub Roden
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