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Noordelijke Schaakbond
het bestuur nodigt de verenigingen uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: vrijdag 18 september 2020 Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Denksportcentrum Jannes van der Wal, 

Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen, 050-3110375

i.v.m. CORONA-maatregelen 
vragen wij u om met slechts één vertegenwoordiger aanwezig te zijn 

en bij voorkeur tevoren door te geven wie er komt.
Zie voor nadere info en stukken www.nosbo.nl onder 

Bestuur/ Stukken Ledenvergadering 18-9-2020
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Noordelijke Schaakbond
ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 sept. 2020

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 

4. KNSB-zaken

5. Jaarrekening 2019

6. Verslag Kascommissie
Verklaring Kascie 2019, 
Benoeming kascie 2020

7. Jaarverslagen seizoen 2019-2020
Secretaris, 
Jeugdzaken, 
Competitie, 
Wedstrijden, 
Diplomaconsul.

8. Benoemingen
Voorzitter, 
bestuurslid jeugd, 
bestuurslid wedstrijden en competitie.
Leden Commissie van Beroep

9. Plannen bestuur
Begroting 2021, 
Jeugd, 
Competitie 2020-2021

10. Rondvraag

11. Sluiting
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3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
vrijdag 20 september 2019 Aanvang: 19:30 uur
Nescio hotel Haren
Aanwezig: Verenigingen: Assen: J. Dijkstra; Bedum: M. van Heumen; ESG: J.
van Os; Staunton: E. Zuiderweg; Leek: P. Doller; Lewenborg: J.Schut, R.
Frieswijk; Roden: A. van der Berg; SISSA: K. Muller, G.J. Haan; 
Ten Boer/ Spassky's/Scepu/TJSN: R. Kroon; Oostermoer: S. Oosting, N. van
Huizen; Groninger Combinatie: J. Holtz, W. van Beersum; Matadoren: H.
Zuiderweg; 
Bestuur: R. Kroezen, E.J. Walinga, F. van Amerongen en aspiranten S.J de Boer en I. de Vries. 
KNSB: E. Mijnheer. Toehoorders: F. van Hamond

1. Opening en vaststelling agenda
Opening 19.30 uur, agenda ongewijzigd.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Alweer mogen we bijzondere prestaties van familie Van Foreest melden: Lucas is Nederlands 
kampioen geworden door zijn broer Jorden in een barrage te verslaan. Zus Machteld werd derde in 
het vrouwentoernooi, waar de titel ging naar ook al NOSBO-lid Iosefina Paulet.
Ingekomen: Bericht van verhindering van JH Kruit, Paardensprong, Hoogeveen, HSP, Veendam, 
Valthermond, DAC en Westerwolde.
Correctie van tabel op laatste bladzijde van de vergaderstukken: aantal stemmen ESG niet 3 maar 2 
en Veendam niet 1 maar 2 (een extra dubbellid van buiten NOSBO).
Uitnodiging van FSB voor hun ALV; het bestuur bekijkt onderling wie er kan gaan.
(nagekomen mededeling: Inmiddels is er een uitvoerig verslag binnengekomen van de organisatie 
van het NK-Jeugd in Assen. Het bestuur is tevreden met deze verantwoording en dankt langs deze 
weg nogmaals de organisatoren van dit mooie evenement.)

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2019
Oosting Voor de duidelijkheid: Hij was namens Oostermoer op 12/6 wel aanwezig, maar Romijn 
slechts als toehoorder. Verder geen opmerkingen, verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. KNSB-zaken
Mijnheer begint met enige mededelingen over vorderingen bij aanpassen website, BTW-vrijstelling 
denksporten: nog geen nieuws. Tuchtzaak over telefoongebruik bij Open NK Dieren. Aantal 
verbeteringen in OLA, m.n. voor toernooiorganisatoren en scholen.
Mijnheer wilde een presentatie tonen over Preventie Seksuele Intimidatie. Dat lukt helaas niet, 
laptop met dat bestand kon hij niet meenemen. Presentatie is inmiddels wel nagestuurd aan alle 
clubs door uw secretaris. Geen populaire maar wel belangrijke materie, die bij alle regionale 
vergaderingen nog eens besproken wordt. 
Definitie: "Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in 
verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het 
ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren." 
Wat doet KNSB eraan: Voorlichting, bevorderen opstellen gedragsregels door verenigingen, 
aanstellen Vertrouwens Contactpersoon (die ook beschikbaar is voor alle schaakverenigingen).
Een van de middelen is het vragen om een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aan bijv. trainers 
en begeleiders. Voor sportverenigingen kan deze VOG gratis aangevraagd worden, zie ook 
https://www.gratisvog.nl/; 
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Regels zijn door NOC*NSF aangescherpt. Belangrijkste aanvulling: Een meldplicht voor 
bestuurders en ‘begeleiders’ in de sport voor seksuele intimidatie. Kijk ook eens bij: 
https://centrumveiligesport.nl/; https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport; 
Een belangrijke boodschap vanuit de KNSB aan clubs met een jeugdafdeling is dan ook: zet het 
onderwerp op de agenda, verdiep je erin als bestuur en zorg dat je samen met je leden gedragsregels
opstelt voor je club. 
Vragen? Van Amerongen pleit ervoor om deze discussie wat breder te voeren, nl. over op welke 
manier we met elkaar willen omgaan. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar neem ook zaken 
mee als fysiek geweld, pesterijen, discriminatie en bedreiging. behalve de presentatie heeft uw 
secretaris ook het Reglement Ongewenste Omgangsvormen van de Hoogeveense Roeiclub als 
voorbeeld aan alle clubs verzonden. 
Samenwerking regionale bonden SBO,OSBO, SGS krijgt steeds verder vorm. Daaruit kwam ook de
vraag voort of de contributieheffing centraal door de KNSB geregeld kom worden, dus niet meer 
via de penningmeester van de regionale bond. De KNSB wil daar wel over meedenken, maar dan 
wel graag invoeren voor alle regionale bonden. Er is al een keer over gesproken in de Bondsraad, er
is een commissie mee bezig maar volgens Kroezen is er wel scepsis bij veel andere bonden.

5. Jaarverslagen seizoen 2018-2019
Jaarverslag Secretaris: er staan nog wat (...) in de tekst. Ledental: per 1 sept. 2019: 819, per 1 okt. 
2018 was dat nog 773 (en inmiddels per 1 okt 2019: 809), dat is terug op het niveau van 2015. Het 
ledenaantal is opgeschoond voor dubbelleden, maar telt wel dubbelleden die hoofdlid zijn bij een 
club buiten de NOSBO. (De afgelopen 3 jaar is die groep gegroeid van 10 naar 22, dat zou te 
maken kunnen hebben met de mogelijkheid om voor verschillende clubs uit te komen in KNSB- resp.
regionale competitie.) Kroezen constateert dat er weer een club is (GC) die naar de 100 leden aan 
het groeien is. 
Jaarverslagen Jeugdzaken, Competitie en Wedstrijden: geen opmerkingen.
Diplomaconsul: nieuwsgierigheid wie die stap 6 heeft gehaald. Maar de secretaris vraagt zich af of 
dat wel onthuld mag worden in het kader van de AVG. 
De jaarverslagen zijn aldus vastgesteld.

6. Benoemingen
Het bestuur stelt voor om Ibo de Vries (schaakvader uit Zuidhorn/Briltil) en Sake Jan de Boer (De 
Paardensprong, ook schaakvader), vorige ALV al voorgesteld, beide als bestuurslid te benoemen 
met elk een deel van de portefeuille Jeugdzaken. De Vries formeel als bestuurslid Jeugdzaken, 
De Boer als bestuurslid algemeen. De vergadering begroet hen met applaus.
De Vries vertelt kort over de vorderingen die de afgelopen maanden (de heren zijn al een poosje 
officieus aan het werk!) zijn gemaakt, o.a. een goed bezochte jeugdleidersvergadering en stelt dat de
voornaamste zaken al aardig op de rails staan. De GP-toernooien zijn grotendeels ingepland, 
contacten met toernooi-organisatoren aangehaald, Plannen gemaakt om Basisschoolkampioen-
schappen vorm te gaan geven. En daarna weer beleidsmatig verder gaan om jeugdschaak in het 
noorden van het land op een hoger plan te brengen.
Er zijn contacten met Duitsland (van Nimwegen), De Vries heeft zelf contacten met Friesland. 
Hij verwacht met de inzet van leden van de JC en ook van mensen die niet direct in een bestuur 
zitten maar wel erg betrokken zijn om dit jaar voor de jeugd verder vorm te geven buiten de dingen 
die de clubs zelf organiseren. Applaus.
Hij spreekt nog zijn dank uit voor alles wat zijn voorganger Marjet Veldhuijzen van Zanten heeft 
gedaan sinds 2016. Schroom niet om contact met hem op te nemen, hij denkt ook wel bij jullie zo 
nodig hulp in te roepen bij een toernooi oid. Kroezen wenst hem veel succes. "we staan al aan de 
top, een NOSBO-jeugdlid is kampioen van Nederland".
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De voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Omdat Roland Kroezen al 11 jaar deel uitmaakt van het 
NOSBO-bestuur, waarvan 6 jaar als voorzitter, en 12 jaar statutair de maximale zittingstermijn is, 
stelt het bestuur voor om Roland Kroezen nog voor één jaar te benoemen als voorzitter. Applaus.
De secretaris is na zes jaar weer aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Frans van 
Amerongen te herbenoemen. Alweer applaus.
Jan van Os is de afgelopen jaren bereid geweest om zo nodig in te vallen in de afvaardiging naar de 
Bondsraad. Dat is al die tijd niet nodig geweest en nu er genoeg bestuursleden zijn om alle posten te
bezetten staat hij zijn plaats af aan een van de nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt voor om Sake
Jan de Boer te benoemen als plaatsvervangend Bondsraadslid. En Roland Kroezen voor 1 jaar als 
Bondsraadslid. Kroezen en De Boer worden onder applaus benoemd.

In de Commissie van Beroep is Menno Keizer (Leek) aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt 
voor Menno Keizer te herbenoemen als lid van de CvB. Applaus.

7. Begroting 2020
Walinga heeft weinig toe te voegen aan de gepresenteerde cijfers en de gegeven toelichting. 
Er prijkt een klein overschot op de begroting.
Voor begeleiden van jeugd was in het verleden wel een bedrag begroot, maar daarvan is de laatste 
tijd nauwelijks iets gebruikt. Daar lijkt komend seizoen met de nieuwe bestuursleden wel enige 
verandering in te komen. Vooralsnog lijkt het een goed idee dat de NOSBO de zaalhuur van de  
trainingsgroepjes gaat betalen.
Van Os (/Dijkstra) merkt op dat de post Reis-verblijfs- en representatiekosten omlaag is gegaan. 
Walinga: Er wordt nu al minder uitgegeven dan begroot, Er wordt meer bij bestuursleden thuis 
vergaderd. Maar fors korten op reiskosten is niet aan de orde, mensen uit Coevorden moeten ook 
deel kunnen uitmaken van het bestuur zonder dat ze daardoor op hoge kosten komen.
Hiddo vraagt waarom uit het niets kosten website worden opgevoerd. Kroezen: kosten tot vorig jaar
waren eerder ineens betaald, voordeelaanbieding. Toelichting op de term Nosbollen: de oliebollen 
die tijdens de slotdag van het Schaakfestival worden aangeboden door de NOSBO. 
Verder geen opmerkingen, vergadering keurt de begroting voor 2020 goed.

8. Competitie 2019-2020 / Reglementswijzigingen
In de vorige ALV kwam naar voren dat enkele clubs, o.a. Lewenborg, zich nogal overvallen voelden
door de discussie en stemming over het speeltempo in de competitie. Inderdaad stond de keuze voor
een ander speeltempo nogal verstopt in de voorstellen. Daarom is nu het speeltempo in de 
competitie weer opgevoerd, niet dat er een wijzigingsvoorstel ligt, het bestuur staat nog steeds 
achter de opzet van vorig seizoen, maar als er clubs zijn die dit ter discussie willen stellen...?

Huidige tekst Art. 25: "In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo 
bedraagt 75 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet."
Vraag: Zijn de grondslagen waarom huidig tempo is voorgesteld nog hetzelfde? 
Ja, voor bestuur was belangrijkste overweging om de competitie zodanig interessant te houden dat 
er over een aantal jaren nog steeds mensen belangsteling hebben om in de avondcompetitie te 
spelen. Voor veel werkende mensen, de groep tussen 25 en 40 jaar is het moeilijker om na het werk 
naast eventuele gezins verplichtingen, op tijd beschikbaar te zijn voor hun wedstrijd en ook is het 
lastig om nog voldoende nachtrust te krijgen als je rond of na middernacht pas thuis bent en de 
volgende ochtend nog een forse reis te maken hebt voor je op je werk bent. Dat komt ook steeds 
meer voor. het bestuur heeft wel de indruk dat een groot aantal leden de avondcompetitie nog graag 
overeind houdt, maar we hebben alleen het speeltempo beschikbaar om nog iets aan die situatie te 
veranderen. (Clubs met) oudere leden vinden meer dat het speeltempo wel weer langer mag.
Desgevraagd zegt de voorzitter dat bij het speeltempo de verschillen per bond best groot zijn, 
langere basistijd met increment van 10 sec/zet komt ook voor. 
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De voorzitter blijft erbij dat dan de rol van de scheidsrechter groter wordt en dat die bij veel clubs 
niet echt van het vereiste niveau is. Met 30 sec. increment moet de speler blijven noteren en krijg je 
minder conflicten.
Stemming op verzoek van Lewenborg. Keuze tussen A] huidig tempo 75 min +30 sec/zet of 
B] oude tempo 90 min+30 sec/zet. Uitslag: A:17, B: 2 bij 17 onthoudingen. 
Conclusie Het tempo blijft 75 min +30 sec/zet .

Het bestuur stelt verder voor enkele kleine aanpassingen te doen in het Competitiereglement over 
prijzen voor de kampioenen en over speelgerechtigdheid, om reglement in overeenstemming te 
brengen met de dagelijkse praktijk. Het ene betreft het "ter beschikking stellen van prijzen aan de 
kampioenen ..." en het andere preciseert de speelgerechtigdheid van spelers van bekerteams van 
clubs die niet aan de NOSBO-competitie deelnemen. Beide voorstellen worden aangenomen.

9. Rondvraag
-   Van Huizen  : Is er wel voor als we voortaan in deze lokatie vergaderen mooie zaal, prima 
parkeergelegenheid. Kroezen is het er zeker mee eens, alleen is het kostenplaatje wel anders, een 
factor 6 ongeveer. Maar het bestuur is wel geïnteresseerd in andere lokaties voor overleg in kleinere
bezetting, bestuursvergaderingen bijvoorbeeld, of jeugdleiders. Tip uw secretaris.
- Hiddo Zuiderweg was enthousiast over het NOSBO-rapidkampioenschap, behalve over de zaal.
Worden er eisen gesteld aan organisatoren en organisatie? Kroezen: Nee, met al jaren een vacature 
wedstrijdleider zijn we allang blij dat een club de organisatie op zich neemt. 
HZ: Prijzengeld valt ook nogal tegen. RK: Dat was voorheen ook al mager, de NOSBO stelt € 100 
ter beschikking, maar Veendam heeft dat dit jaar gebruikt om veel kleine prijsjes beschikbaar te 
stellen. Niet interessant dus voor de topspelers uit de regio die (semi-)profschakers zijn. Er ontstaat 
discussie of het wel de taak is van de NOSBO om de sterkste NOSBO-spelers daarin te krijgen en 
ze daarmee van het contributiegeld van de overige leden te sponsoren. Het bestuur vindt dat de taak 
van het bestuur zich beperkt tot het (laten) organiseren van zo'n kampioenschap en dat het aan de 
leden is om zich daarvoor in te schrijven.
- Een oproep van Dijkstra aan clubs om de telefoonnummers van hun speellokatie op hun website te
vermelden. Als er een kink in de kabel komt rond een wedstrijd of gasten moeten voor noodsituaties
thuis bereikbaar zijn, wil je wel de speelzaal kunnen bellen. 
Het bestuur vindt een goede bereikbaarheid wel belangrijk. Uw secretaris wil dit onderwerp best 
wat breder bespreken. 
Op de verenigingspagina op de NOSBO-site moet in principe wel een telefoonnummer van de 
speelzaal staan. Maar de clubs zelf zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van die informatie. 
De NOSBO communiceert per e-mail en omdat elk jaar veel van die adressen wijzigen wordt een 
paar keer per jaar, in elk geval voor de verzending van de ALV-uitnodigingen, de lijst van adressen 
van voorzitter en secretaris uit OLA gehaald. En de bestuurders jeugdzaken dito voor jeugdleiders.
Het is dus belangrijk dat de clubs hun functies bij de juiste personen hebben en de adressen up-to-
date houden. 
Het bestuur komt voor de volgende vergadering met voorstellen om de onderlinge communicatie 
tussen de clubs in stand te houden. Het is ivm. de A(lgemene) V(erordening) G(egevens-
bescherming) moeilijker geworden om contactgegevens van bestuurders zomaar online te hebben 
staan. Van het NOSBO-bestuur staan nu ook alleen nog de telefoonnrs en mailadessen op de site, en
de laatste alleen als mailto:-link. We nemen dit op met het Bondsbureau.
Een competitiegids geven we ook al twee jaar niet meer uit, de teamleiders krijgen 1 blaadje met 
speelschema en contactgegevens v/d teamleiders en info over speelzaal. En dat staat niet op de site.

10. Sluiting om 21.35 uur. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst.
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4. KNSB-zaken
Als alles goed gaat is Erik Mijnheer, bestuurslid voor o.a. clubschaak en competitie weer aanwezig.

5. Jaarrekening 2019
Noordelijke Schaakbond
Exploitatierekening

2019 2019 2018 2018
Baten werkelijk begroot werkelijk begroot

Contributies
ontvangen van verenigingen/ pers. leden 37.607 29.577
betaald aan de KNSB 30.334 22.994
Nosbo-contributie 7.273 6.800 6.583 7.025

Overige        inkomsten  
inschrijfgelden (zie specificaties) 1.040 1.200 762 1.200
diplomaconsul (zie specificaties) 771 400 797 400
overige inkomsten (zie specificaties)      196                200                165                200  

2.006 1.800 1.724 1.800
Totale opbrensten exploitatie 9.280 8.600 8.307 8.825

Lasten
- diensten van derden 250 600 0 600
(o,a, webhosting/jeugbegeIeiding/
  vrijwilligersbijdragen)
Bestuurskosten /ALV /Knsb 685 1.300 1.193 1.500
Kosten wedstrijdleider(s) 84 100 74 225
Kosten Jeugd Algemeen 1.139 1.200 802 1.200
  (Jeugdleiders/ bestuurslid JZ)
NJK 2019 Balans, niet gereserveerd 1.500 0 1.500 -
Promotieactiviteiten 250 250 350 250
km-vergoeding teams 1.165 1.500 1.002 1.500
prijzen ( zie specificaties) 2.015 2.550 2.377 2.700
zaalhuur (zie specificaties) 779 800 489 850
overige kosten ( bankkosten, verzekering)      274                300                219                200  
Totale Kosten 8.141 8.600 8.006 9.025

overschot/-tekort     uit     exploitatie  1.139 0 301 -200
rentebaten           6                  10                  15                  10  
overschot/-tekort     operationeel    1.145 10 316 -190

Voorafgaande Journaalpost (Balansposten)
NK Jeugd 1.500 1.500
Aan Ing Bank n.v. -1.500 -1.500
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Specificaties

Jeugd
Wedstrijdschaak junioren Inleggelden Prijzenov. kosten Huur Resultaat
Nosbo PJK 200 312 215 150 -477
BSK 2x 1/2 + finale 200 277 70 30 -177
Grand Prix gezamenlijke slotronde met fsb335 340 19 75 -99
JCC C en D Huur Hunzeborgh) 260 210 75 -25
Bijdrage NJK (ABC) 125 -125
Stappenkampioenschap 245 95 59 130 -39
Hutton 0 0 406 -406
NJC      216                 227                   6                                    -17  
Totalen jeugdschaak 1.456 1.251 1.110 460 -1.365

Diplomaconsul
Ontvangen diplomageleden 1.238
administratiekosten -468
Resultaat 771
(Bij afname 10 of meer diploma’s 10 % korting op portokosten)

KNSB- ledentellingen
Opgave Knsb Betalende leden junioren senioren
01-01-19 229 582
01-04-19 253 591
01-07-19 272 600
01-10-19 221 564
01-01-20 247 588
Gemiddeld jaar 2019 244 585

Kapitaal (vrij besteedbaar vermogen)
Beginkapitaal  01-01-2018 25.288
Liquiditeit 31-12-2019 26.491
Toename Liquide Middelen 1.203

Senioren
Inleg Huur/

Wedstrijdschaak Senioren gelden Prijzen kosten Resultaat
Nosbo-PK Algemeen ism Groninger Combinatie 0 500 84 -584
Nosbo-PK RAPID ism sc Veendam 0               100                   0               -100  
Totaal 0 600 0 -684

Overig
Kosten zakelijke rekening ING 171
Materiaalverzekering 11
Kosten provider 84
Totaal 266

Overige inkomsten
Boetes Competieleider 30
Boetes Contributies 90
Rente 6
Onderhoudsbijdrage materiaal 70
Totaal 196

Reis/verblijfs/representatiekosten
Bestuur / ALV 534
Jeugd algemeen (JLV en bestuurslid) 492
Wedstrijdleider(s) 0
Promotieactiviteiten 250
Totaal 1276
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6. Verklaring Kascommissie 
De Kascommissie 2019-2020 bestond uit leden van Van der Linde en Middelstum.
De heren H. Bosma en G. Wubs hebben op 17 juni de boeken en jaarverslag van de NOSBO 
gecontroleerd. Hun verklaring is in bezit van het bestuur en zal ter inzage zijn tijdens de ALV, 
hopelijk heeft een van de heren nog gelegenheid om dan nog persoonlijk hun bevindingen toe te 
lichten.
Volgens het bekende roulatiesysteem stelt het bestuur voor om voor het komende seizoen en voor 
controle van de jaarrekening 2020 leden van Roden en ESG te benoemen. Volgens het 
roulatiesysteem zou SISSA aan de beurt zijn, maar dat zou een clubgenoot van de penningmeester 
zijn. Nu was in 2013 ESG overgeslagen omdat toen ESG-lid Evert Hondema penningmeester was. 
Dat halen we zo mooi weer in.

7. Jaarverslagen 

Jaarverslag Secretaris 2019-2020
De Noordelijke Schaakbond bestaat per 1 augustus 2020 uit 30 leden-verenigingen. 
JH Kruit uit Stadskanaal heeft zich op 14 juli 2020 opgeheven.
Per 1-10-2019 vertegenwoordigde de NOSBO 809 schakers. 
Per 1-8-2020 is dit 818 personen, inclusief 2 persoonlijke leden en 23 dubbelleden die buiten de 
NOSBO hoofdlid zijn. 
De leden zijn op 20 september 2019 bijeengekomen voor een Algemene Vergadering. In verband 
met de Corona-pandemie is de ALV van 3 juni niet doorgegaan. De vaststelling van de jaarrekening 
2019 is met een beroep op de "Tijdelijke Wet Covid-19" door het bestuur uitgesteld tot 18 
september. 

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2019-2020 uit Roland Kroezen (voorzitter), 
Frans van Amerongen (secretaris) en Eric Jan Walinga (penningmeester); Ibo de Vries en Sake Jan 
de Boer zijn in de september-ALV benoemd voor de post jeugdzaken.
De vacature wedstrijdzaken is net als voorgaande jaren waargenomen door Roland Kroezen. 
Die voor de competitie door Frans van Amerongen.

Geert Drent heeft weer gezorgd voor het beheer van de 60 sets stukken, klokken en borden.
Wout Admiraal verzorgt nog steeds de beoordeling en verzending van de stappen-examens en -
diploma's. 
Bij de Bondsraad van 7 december 2019 waren Kroezen en Van Amerongen aanwezig. 
Bij de Bondsraad van 27 juni 2020 waren Kroezen en Walinga per videoverbinding de NOSBO-
vertegenwoordigers, 

Frans van Amerongen, secretaris

Jaarverslag NOSBO jeugdzaken 2019-2020
Wordt komende weken nog apart op de NOSBO-website geplaatst.

Jaarverslag Competitie 2019-2020

Voor het tweede jaar was de NOSBO-competitie wegens de tweejarige pilot 'scheiding van KNSB-
en regionale competities' experimenteel ingedeeld in drie klassen met allemaal vrije inschrijving. 
In de Hoofdklasse speelden weer 16 achttallen in twee poules van 8 teams. Ook in de eerste klasse
16 teams in twee poules, nu van zestallen. 

Noordelijke Schaakbond 9 ALV 18-9-2020



De 2e klasse telde vorig seizoen met enige moeite ook 2x8 viertallen, in het afgelopen seizoen
waren er maar 7 teams in beide poules.
Begin maart kwamen er steeds meer vragen bij  ondergetekende of er nog bijzondere maatregelen
nodig waren ivm. de toenemende aantallen besmettingen met de 'nieuwe griepvariant', Op 10 maart
schreef ik nog dat met ontsmetten van handen en stukken, geen handen schudden e.d. en het slaan
van een stuk zo te doen dat elke speler zijn geslagen stukken zelf verwijdert, dat dan de besmet-
tingsrisico's een stuk verminderd waren. Wie toch liever niet de wedstrijd wilde spelen mocht op
dezelfde coulance rekenen als bij winterse omstandigheden in het verkeer. Dat alles duidelijk in
afwachting  van  verdere  instructies  van  hogerhand.  Welnu,  die  kwamen  vijf  dagen  later:  alle
sportactiviteiten werden afgelast en ook de rest is geschiedenis. 
Het  bestuur  heeft  besloten  de  stilgelegde competitie  niet  later  te  willen  afmaken,  er  zijn  geen
kampioenen en er is geen promotie of degradatie, maar dat was al in september 2018 besloten.
De strijd om de NOSBO-beker was gevorderd tot de halve finales. Het bestuur wil in overleg met
de vier betrokken teams bezien of er nog unanieme belangstelling en mogelijkheden zijn om de drie
resterende wedstrijden in september, begin oktober nog te spelen.

Ook de KNSB-competitie werd na zes (/vijf) ronden gestaakt. Ook hier geen kampioenen en buiten
de opvulling van de lege plaats in klasse 1A met doorwerking naar de laagste klasse geen promotie
of degradatie. LOS was als beste derdeklasser de enige NOSBO-club die van die lege plaats in 1A
kon profiteren. Ook Hoogeveen had in de 4e klasse nog geen matchpunt verspeeld, maar er was een
team in het zuiden dat nog meer bordpunten had weten te sprokkelen.
Vanuit de NOSBO speelden in de KNSB-competitie 1 team in de Meesterklasse, 1 in de 1e klasse, 2
in de 2e, 8 in de 3e, 5 in de 4e klasse, 2 in de 5e klasse en 4 in de 6e klasse, totaal 23 teams

Frans van Amerongen, voormalig competitieleider

Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2019-2020
In het door COVID-19 zwaar geraakte seizoen werd door de NOSBO alleen het rapidkampioen-
schap georganiseerd. Op zaterdag 29 februari, 2 weken voordat het georganiseerde schaken kwam 
stil te liggen, schreef Erik Hoeksema tijdens het Veendammer rapidtoernooi met een score van 6 uit 
6 de zoveelste NOSBO-titel bij op zijn erelijst. Tweede en winnaar van de tweede ratinggroep was 
Tijmen Hofstra. De gedeelde derde plaats was voor Minko Pieters, Jan van Os en Rudolf Loos. 
Ratinggroep 3 werd gewonnen door Luuk Smant en Harrie Hofstee schreef ratinggroep 4 op zijn 
naam.
Het NOSBO kampioenschap zou opnieuw verspeeld worden tijdens het Hemelvaarttoernooi van de 
Groninger Combinatie. Helaas viel dat toernooi ten prooi aan het Corona virus, waardoor er in 2020
geen NOSBO kampioen gekroond werd.

Roland Kroezen, Organisator NOSBO kampioenschappen

Jaarverslag diplomaconsul  2019 – 2020
Wat een bijzonder schaakjaar was dit ook voor de diplomaconsul.
Elk jaar deden wel 300 -400 jeugdige spelers (en enkele ouderen) hun stappen examens. Maar door 
de corona-virus (crisis) is alles anders geworden.
Vergeleken bij het vorig seizoen daalde het aantal kandidaten van 404 naar 157!
Hieronder de verdeling over het stappenseizoen 2019-2020:
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stappen examens afgenomen geslaagd afgewezen
opstapje 1 43 42 1
opstapje 2 1 1 0
stap 1 50 44 6
stap 1plus 8 8 0
stap 2 28 25 3
stap 2 plus 7 7 0
stap 3 11 10 1
stap 3 plus 1 1 0
stap 4 6 4 2
stap 5 2 2 0
stap 6 0 0 0
totaal 157 144 (91,7 %) 13 (8,3 %)

Van de 144 geslaagden werden 18 met een 10 beoordeeld! 
Inmiddels heb ik sinds 2006 al 4659 examens mogen nakijken! En nu op weg naar de 5000 !
Misschien is dan de tijd gekomen om te stoppen.

Wout Admiraal, Diplomaconsul

8. Benoemingen bestuur en commissies
De penningmeester is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Eric Jan Walinga te 
herbenoemen.
De voorzitter is na 12 jaar statutair aftredend en niet herkiesbaar. Ondanks dat het bestuur meer dan 
een jaar op zoek is naar een opvolger, hebben de in of bij het bestuur aangedragen kandidaten alle 
bedankt voor de eer en heeft ondanks herhaalde oproepen niemand zich persoonlijk gemeld bij het 
bestuur. Ter vergadering zullen bestuur en aanwezige leden zich moeten buigen over de gevolgen 
voor het functioneren van de NOSBO. 
Voorts heeft bestuurslid Jeugdzaken Ibo de Vries in mei aangegeven zijn functie weer ter 
beschikking te stellen. Het bestuur zoekt dus ook naar een kandidaat voor de functie Jeugdzaken.
Sake jan de Boer heeft aangegeven wel bestuurslid te blijven met taken op het gebied van Jeugd-
beleid, maar meldt ook dat hij "niet de persoon [is] die de kar van de jeugdzaken gaat trekken".
Daarnaast is er al meerdere jaren een vacature voor de functie Wedstrijdzaken en Competitie.

Na drie jaar zijn de secretaris en de penningmeester aftredend als (plaatsvervangend) 
Bondsraadslid. Het bestuur stelt voor Van Amerongen en Walinga te herbenoemen als bondsraadslid

Door tussentijds aftreden in de afgelopen jaren is het zover gekomen dat nu op een lid na de gehele 
Commissie van Beroep tegelijk aftredend is. Omdat voor deze functie geen maximale zittingsduur 
geldt en de heren hun beschikbaarheid hebben aangegeven, stelt het bestuur voor de heren Holtz, 
Bakker, Van der Meijden en Hondema te herbenoemen. Het bestuur heeft de commissie wel 
verzocht voor de volgende ALV te komen met een nieuw schema waarmee de momenten van 
aftreden wat gelijkmatiger verdeeld zijn over de jaren.
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9. Plannen bestuur.

a. Begroting 2021
Baten 2021 2020 2019 2019

Begroot Begroot Begroot Werkelijk
Contributies
Nosbo-contributie 7.225 7.360 6.800 7.273
(272 juniorleden en 600 seniorleden)
Overige inkomsten
inschrijfgelden 1000 900 1.200 1.040
diplomaconsul 800 800 400 770
overige inkomsten      200                250                200                196  

2.000 1.950 1.800 2.006

Totale baten 9.225 9.310 8.600 9.279

Lasten
diensten van derden* 300 600 600 250
promotie-activiteiten** (Nosbollen/overig) 350 350 250 250
km-vergoeding teams 1300 1.300 1.500 1.165
reis-verblijfs- en representatiekosten 1000 1.300 1.300 685
Kosten Jeugd Alg. (Jeugdleiders/bestuurslid JZ) 1200 1.100 1.200 1.138
Kosten wedstrijdleider 100 0 100 84
prijzen (senioren en jeugd) 2600 2.700 2.550 2.015
zaalhuur 800 800 800 779
NK jeugd Assen 0 0 0 1.500
afschrijving spelmateriaal 0 0 0
kosten (overig) spelmateriaal 400 300 0 0
kosten website 85 87 0 0
overige kosten (bankkosten, ratingkosten 
en verzekering) 350 300 300 274
Zaalhuur jeugdtrainingen*** 500                                                             
Totale lasten 8.985 8.837 8.600 8.140

overschot/-tekort uit exploitatie 240 473 0 1.139
rentebaten 0 0 0 0
overschot/-tekort operationeel 240 473 0 1.139

Aanname's 2021
Contributies
Nosbo
- Senioren (590) 10,-
- Junioren  (265)  5,-

Knsb
- Senioren 42,80
- MEC bijdrage 0,60
Totaal senioren Knsb   43,40

- Junioren  21,40
- MEC bijdrage  0,60
Totaal junioren Knsb 22,00

Totale contributie Nosbo en Knsb samen
- Senioren  53,80
- Junioren  27,-

Toelichting
* de post diensten van derden m.b.t.  2019 bestaat uit de kosten webhosting
** promotieactiviteiten Nosbo-gebied 
*** overeengekomen is de zaalhuur van jeugdtrainingen in het DSC te betalen
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Toelichting begroting 2021
De begroting 2021 is gebaseerd op de ledenstand van het derde kwartaal 2020
Deelnemers jeugd aan internationale kampioenschappen  kunnen een kleine bijdrage ontvangen uit 
de voorziening jeugd. Staat wel op de balans maar is niet in de begroting opgenomen.

De KNSB-contributie wordt 1 op 1 doorbelast aan de verenigingen inclusief Mec-bijdrage.
De aangekondigde verhoging door de KNSB is verwerkt in de cijfers.
De post reis-/verblijfs- en representatiekosten is verlaagd o.a door efficiënter en goedkoper te 
vergaderen.
Deelnemers jeugd aan internationale kampioenschappen ontvangen een kleine bijdrage 
uit de voorziening jeugd. Die staat wel op de balans maar is niet in de begroting opgenomen.

Namens het bestuur, Eric Jan Walinga.

b. Plannen Jeugd 

c. Competitie 2020-2021  / Reglementswijzigingen 
Tijdens de voorbereiding van deze ledenvergadering was de stand van zaken dat zeker t/m 31 
augustus er geen binnensporten mogelijk zouden zijn. De communicatie over de Corona-
maatregelen en de protocollen waarmee de sportactiviteiten weer opgestart konden worden kwam 
via het Bondsbureau rechtstreeks bij de clubs binnen. Dat was duidelijk, het NOSBO-bestuur had 
hier niets aan toe te voegen en heeft zich daarom afzijdig gehouden. Gedurende de lockdown en de 
zomermaanden erna zijn er ook geen vragen of reacties vanuit de verenigingen binnengekomen.

Op deze ALV is het wel tijd geworden om te inventariseren welke mogelijkheden de clubs hebben 
om over een bord te schaken, hoe de clubavonden vorm gegeven worden en of er weer interne 
competitie gespeeld wordt. En voor zover van toepassing hoe men de activiteiten voor de 
jeugdafdeling wil voortzetten.

Daarna moeten we gezamenlijk besluiten op welke manier een NOSBO-competitie komend seizoen
mogelijk is. En op welke manier we eventuele reglementswijzigingen gaan opstellen en vaststellen.
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