
ALV NOSBO van 12 mei 2004  
 

Aanvang : 19.30 uur 

 

Plaats  : Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen ALV  24 september 2003 

 

4. Voorstel tot benoeming van Leunis Maas tot penningmeester 

 

5. Financiële stukken (aangepaste versie) 

 Afrekening 2003, begrotingen 2004 en 2005 

 Balansen NOSBO 2003 

 Verslag van de kascommissie 

 Benoeming nieuwe kascommissie 

 

6. Grand Prix- toernooi voor volwassenen 

 

Gezien de discussie op het forum op de NOSBO-website waarbij de vraag wordt gesteld 

of er een Grand Prix voor volwassenen moet komen, stelt het bestuur voor hierover op de 

ALV vrijblijvend te discussiëren. Het bestuur brengt geen stuk in omdat het erom gaat 

vrijblijvend van gedachten te wisselen. 

 

7. Rondvraag 

 

8. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notulen Algemene ledenvergadering NOSBO van 24 september 2003 
 

Aanwezig: E.Y. Visser (bestuur), F. Ruigendijk (Groningen), T. Ensink (Groningen), F. 

van Amerongen (Hoogeveen), K. Fongers (Bedum), O. Diebrink (Roden), P. 

Brouwer (Roden), J. Post (Roden), R. Berkepeis (Z !), J.J. Ham (Z !), J. Bosgra 

(Lewenborg), Chr. Van Geel (Oostermoer), B. Lahuis (Oostermoer), D. 

Warmelink (Unitas), E. van der Haar (jeugdcommissie NOSBO), R. Assies 

(jeugdcommissie NOSBO/Oostermoer), K. Dijkhuizen (Ten Boer), Th.C.M. 

Mooijman (Veendam), S. Prins (Veendam), C. Hoekstra (SISSA), P. Pittau 

(Rochade), J. Bosma (SISSA), J. Hulshof (J.H. Kruit), J.H. Poortinga 

(Delfzijl), P. Schellingerhout (Damster SC), L. Maas (Delfzijl), E. Potgieser 

(Van der Linde), J. Duin (Van der Linde), V. Geeraets (HSP), M. Hoffer 

(Assen), H. Zuiderweg (SO-ON), B. Romijn jr. (Haren), B. Romijn sr. (Haren), 

P. Wilhelm (Staunton), D. Schuttel (Grijpskerk), J. Houtman (Groningen), J. 

van Os (bestuur), M. Jans (bestuur), H. Lunenborg (bestuur) en P.C. Zilverberg 

(bestuur) 

 

 

1. Opening 

 

Van Os opent om 20.00 uur de vergadering. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Er zijn afmeldingen binnengekomen van Spassky’s, KNSB, Eelde-Paterswolde, ESG, Leek, 

Valthermond, ’t A-Kwartier, T.M. Mooijman (bestuur) en K. Praagman (bestuur). 

Er is een e-mail van Sc Groningen binnengekomen waarin het bestuur van de NOSBO 

verzocht wordt de gemeenschappelijke competitieronde van 4 oktober in heroverweging te 

nemen. Dit punt komt bij agendapunt 5 (plannen competitieleider) aan de orde. 

 

3. Notulen ALV 25 juni 2003 

 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslagen 

 

 jaarverslag secretaris 

 

Het is de bedoeling dat de NOSBO-rating met onmiddellijke ingang wordt afgeschaft. 

Op de juni-vergadering was iedereen voorstander van afschaffing van de NOSBO-rating. 

Bij de behandeling van agendapunt 9 wordt er een besluit over de afschaffing genomen. 

Vervolgens wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

 

 jaarverslag competitieleider 

 

Geeraets (HSP) constateert dat er in het jaarverslag vooral teams uit de stad Groningen 

worden genoemd. Hij vindt het verslag nogal eenzijdig. 

Vervolgens wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

 

 

 jaarverslag wedstrijdleider 

 



Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

 jaarverslag bestuurslid jeugdzaken 

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

 jaarverslag diplomaconsul 

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Plannen 

 

 plannen competitieleider 

 

Jans geeft een toelichting op zijn plannen: in juni is op de website de indeling voor het 

seizoen 2003-2004 geplaatst. De indeling moest later aangepast worden omdat Van der Linde 

twee teams teruggetrokken heeft. 

Ham (Z!) doet het verzoek dat Z! 2 zijn eerste wedstrijd op een latere datum mag spelen 

omdat vooruitspelen niet meer te regelen is. 

Van Os merkt op dat wanneer vooruitspelen echt niet mogelijk is, Z! 2 zijn eerste wedstrijd 

achteraf mag spelen. 

Jans deelt mede dat de nieuwe indeling vrijdag a.s. gepubliceerd wordt. De indeling voor de 

promotieklasse en klasse 1b blijft gehandhaafd. Iedere teamleider ontvangt een brief met een 

aankondiging van de gemeenschappelijke competitieronde op 4 oktober. Deze datum staat al 

vanaf juni op de NOSBO-kalender. 

Ensink (Groningen) heeft kennisgenomen van de datum uit de notulen van de juni-

vergadering. Het is wel lastig dat alle teams gelijktijdig spelen: het wordt nu moeilijker 

invallers te vinden. 

Ruigendijk (Groningen) merkt op dat sommige spelers bewust kiezen voor de NOSBO- 

competitie omdat ze niet op zaterdag willen spelen. 

Van Os deelt mede dat een jaar geleden door de Algemene ledenvergadering in meerderheid 

is besloten tot een gemeenschappelijke ronde. We gaan ervan uit dat het op 4 oktober een 

leuke dag wordt.  

Romijn sr. (Haren) vraagt waar we spelen en hoe laat de ronde begint.  

We spelen in Hoogeveen en we beginnen om 13.00 uur. Het formeel thuisspelende team zorgt 

voor een wedstrijdleider en voor het materiaal. 

Jans wijst erop dat het de bedoeling is dat er zoveel mogelijk op 4 oktober gespeeld wordt. Bij 

uitzondering kan er eventueel achteraf gespeeld worden. 

 

 plannen wedstrijdleider 

 

Visser geeft een toelichting op zijn plannen. 

Hij is van plan een apart kampioenschap voor veteranen en senioren te organiseren. 

Hij gaat bij de KNSB informeren wat er onder senioren verstaan wordt. 

Romijn sr. (Haren) deelt mede dat men senior is wanneer men minimaal 50 is. 

In het NOSBO-bestuur gaan we erover brainstormen hoe we de persoonlijke snelschaak- 

kampioenschappen aantrekkelijker kunnen maken. 

Verder gaan we onderzoeken of het snelschaken voor teams op zaterdag gehouden kan 

worden. 

 

 plannen bestuurslid jeugdzaken 



 

Romijn sr. (Haren) merkt op dat uit de plannen niet afgeleid kan worden dat het aantal 

jeugdleden is toegenomen, vooral dankzij de Grand Prix-toernooien. 

Duin (Van der Linde) stelt de financiële kant van de Grand Prix-toernooien aan de orde. Hij 

heeft er moeite mee dat Hiddo Zuiderweg na afloop van het Grand Prix-toernooi van Van der 

Linde de kas meenam. 

Zuiderweg antwoordt dat de NOSBO ook kosten gemaakt heeft, b.v. de aanschaf van 

vaantjes. Wanneer er geld over is, gaat dat naar de verenigingen die Grand Prix-toernooien 

hebben georganiseerd. 

Van Os deelt mede dat de uren van Zuiderweg door de NOSBO worden betaald. 

Mooijman (Veendam) merkt op dat dergelijke zaken in de jeugdleidersvergadering kunnen 

worden gemeld. 

Schuttel (Grijpskerk) vraagt hoe het beleidsstuk van het bestuurslid jeugdzaken wordt 

verspreid. Zo gauw het klaar is, wordt het naar de verenigingen verzonden. 

 

6. Reglementswijzigingen 

 

 a. het reglement op de competitiewedstrijden 

 

Sc Groningen heeft een voorstel ingediend art. 33 lid b van het reglement op de competitie- 

wedstrijden in die zin te wijzigen dat het wordt toegestaan om drie keer (i.p.v. twee keer) uit 

te komen voor een hoger team dan het basisteam. 

Ook Sc Delfzijl heeft – als onderdeel van een pakket – voorgesteld dit artikel te wijzigen. 

 

Houtman (Groningen) merkt op dat deelname aan de competitie zoveel mogelijk gestimuleerd 

moet worden. 

Ensink (Groningen) stelt dat teamleiders vaak moeite hebben om invallers te vinden. Hierdoor 

komt het voor dat spelers vaker invallen dan reglementair toegestaan is. 

Geeraets (HSP)  stelt dat bepaalde teams te veel invallers gebruikt hebben. Dit werkt 

competitievervalsing in de hand. 

Het voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen met de stemmen van Veendam, 

Haren, Hoogeveen en Assen tegen. Er zijn twee onthoudingen.  

De nieuwe tekst luidt: het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal drie keer 

toegestaan voor een hoger team uit te komen dan zijn basisteam. 

 

Verder heeft Sc Delfzijl voorgesteld art. 30 lid b, art. 32 c en art. 34 te wijzigen en art. 35 a 2 

te schrappen. Deze voorstellen worden verworpen. 

 

Intermezzo 
 

Na de pauze wordt de loting verricht voor de eerste ronde van de bekercompetitie. 

De volgende indeling komt uit de bus: 

ESG- Middelstum, Ten Boer- Veendam, Dwingeloo- ’t A-kwartier, Oostermoer- Lewenborg, 

J.H. Kruit- Delfzijl, Leek- Hoogeveen, SISSA- Z!, het Kasteel- Groningen. 

De teams die vorig seizoen de finale, de halve finale en de kwartfinale hebben gehaald, zijn 

vrijgesteld voor de eerste ronde. 

De kampioensschaal voor de winnaar van de promotieklasse wordt uitgereikt aan Unitas 4. 

Vervolgens wordt er een klok verloot: deze gaat naar Sc. Groningen. 

De beker voor het winnen van de bekercompetitie is al uitgereikt aan Staunton. 

 

 b. het reglement op de jeugdcompetitie 

 



De jeugdcommissie stelt de volgende wijzigingen voor: 

 

Artikel 5 letter c (wijziging) 

De jeugdleider kan bij terugtrekking van een team na de sluitingsdatum, of bij het definitief 

niet meer opkomen van een team, de betreffende vereniging een boete opleggen  waarvan de 

hoogte vooraf wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 5A (toevoegen) 

Voor het inschrijven van een team is een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte wordt door de 

Algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 
Artikel 7 letter a (wijziging) 

De jeugdleider stelt aan het begin van het seizoen plaats, datum en dagdeel van de te spelen 

wedstrijden vast. De aanvangstijden van de niet centraal georganiseerde wedstrijden zijn 

10.00 uur, 13.00 uur of 19.00 uur. 

De jeugdcommissie stelt per centraal georganiseerde competitie de aanvangstijd vast. 

  
Artikel 13 letter d (toevoegen) 

Aan een vereniging kan wegens het niet verschijnen op een competitiewedstrijd door de 

jeugdleider een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de 

Algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 17 letter d (toevoegen) 

Bij de aanmelding dienen de spelers per team op volgorde van de speelsterkte te worden 

opgegeven. 

 
Artikel 19 letter d (wijziging) 

Een team dient samengesteld te zijn uit de bij de inschrijving opgegeven spelers. De 

bordvolgorde dient vanaf bord één op aflopende speelsterkte te zijn vastgesteld. Als maatstaf 

geldt de bij artikel 17 genoemde aanmelding. Reserves worden geacht zwakker te zijn dan 

vaste spelers. Bij het ontbreken van één speler moet het vierde bord onbezet blijven.. 

 

Artikel 22 lid d (wijziging) 

Als er geen beslissingswedstrijden worden gehouden, dan beslissen bij gelijk eindigen (een 

gelijk aantal matchpunten) achtereenvolgens de volgende criteria: 

1. het aantal behaalde bordpunten 

2. het onderling resultaat 

3. de aan het team toe te rekenen weerstandpunten  

4. de aan het team toe te rekenen Sonneborn-Berger punten 

5. het onderling resultaat na het weglaten van het resultaat aan bord 4  

6. idem met weglating van het 3
e
 en daarna het tweede bord 

 

Alle voorstellen worden aangenomen. 

 

 

7. Vacatures 

 

Praagman treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. 

Van Os roept de vergadering op namen van kandidaten door te geven. 

Ham (Z!) stelt zich kandidaat als Bondsraadslid namens de verenigingen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

De heer Dijkhuis heeft te kennen gegeven als materiaalcommissaris te stoppen. 



 

8. KNSB-zaken 

 

Van Os deelt mede dat de minister alle subsidie op sport wil afschaffen. Dit heeft als 

consequentie dat een contributieverhoging onvermijdelijk is. We wachten de voorstellen van 

de KNSB af. Wat zijn de consequenties voor de NOSBO? 

 

9. Voorstel tot afschaffing van de NOSBO-rating 

 

Maas (Delfzijl) merkt op geen behoefte te hebben aan twee ratings. 

Van Os verklaart dat alle resultaten in de KNSB-rating kunnen worden verwerkt. 

Jans stelt dat het dubbelop is twee ratings te berekenen.  

De resultaten van het afgelopen seizoen kunnen nog aan de KNSB worden doorgegeven. 

Met ruime meerderheid wordt besloten de NOSBO- rating af te schaffen. Van der Linde en 

SISSA zijn tegen. 

 

10. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

Ensink (Groningen) heeft vernomen dat er een grote achterstand in de verwerking van 

mutaties bij de ledenadministrateur is. 

Lunenborg antwoordt dat de achterstand bijna weggewerkt is. 

Warmelink (Unitas) vraagt wanneer volgend jaar de match tussen NOSBO en de FSB is. 

Dit is nog niet bekend. De FSB organiseert de match. 

Geeraets (HSP) merkt op dat het vooruitspelen van competitiewedstrijden voor jeugdleiders 

soms problematisch is. Hij vraagt of zij op een andere avond kunnen vooruitspelen dan op de 

clubavond voor de jeugd. We onderzoeken dit. 

Het SO-ON toernooi wordt dit jaar gehouden in het Universitair Sportcentrum in Paddepoel. 

Ham (Z!) merkt op dat Z! geen uitnodiging heeft ontvangen voor Denken onder stoom. 

Mensen die belangstelling hebben, moeten daarvan op de hoogte gesteld worden. 

Van Os antwoordt dat er verschillende categorieën zijn: bestuursleden, clubkampioenen, 

senioren, vrouwen en jeugd. Aan de hand van de opgave van de FSB is de delegatie van de 

NOSBO samengesteld. Hij zegt toe dat de datum volgend jaar tijdig wordt bekend gemaakt. 

 

11. Sluiting 

 

Van Os sluit de vergadering om 23.00 uur.  

   

 

Besluitenlijst: 
 

1. De jaarverslagen worden goedgekeurd. 

2. Het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal drie keer toegestaan 

voor een hoger team uit te komen dan zijn basisteam. 

3. Het voorstel tot wijziging van een aantal artikelen van het reglement op de 

jeugdcompetitie wordt ongewijzigd aangenomen. 

4. J.J. Ham wordt gekozen tot KNSB-Bondsraadslid namens de verenigingen. 

5. De NOSBO-rating wordt afgeschaft. 

 

 

Paul Zilverberg. 

 

 



Toelichting op jaarstukken 2003, de herziene begroting 2004 en de begroting 2005 van de 

NOSBO 

Dit jaar sluiten we af met een negatief saldo van € 227,49. Dit is ligt tussen het oorspronkelijk begrote 

tekort van € 460, en het bedrag geraamd in de herziene begroting: € 210  

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening 2003 en de herziene begroting? 

De contributieopbrengst is iets hoger dan begroot en ook de netto opbrengst van de diplomaconsul is 

hoger dan begroot omdat de belangstelling weer wat aantrekt. Aan de uitgavenkant ligt natuurlijk de 

afdracht aan de KNSB ook hoger, zo’n € 473, verder is er nogal wat meer uitgegeven aan de website. 

Bij de begrotingen 2002 en 2003 was al gemeld dat de werkelijke kosten van de website, en met het 

onderhouden daarvan moeilijk in te schatten waren. We hebben nu in 2003 een vol jaar gedraaid en 

weten nu ongeveer wat de kosten zijn. Jeugdschaak is binnen het resultaat  van 2002 gebleven, en 

daarmee ruim onder de begroting. Verder zijn er weinig opmerkelijke verschillen.  

Ondersteuning door de SO-ON 

Ook in 2003 heeft de SO-ON weer veel uitvoerend werk gedaan voor de NOSBO, in totaal bijna 332 

uur. De werkzaamheden betroffen de volgende onderdelen: 

 

Verzorgen Nosbo mededelingen 36,00 uur à  12,50 450,00 Nosbomededelingen 

Verzorgen website 111,75 uur bz. tarief 1449,77 Nosbomededelingen 

Organisatie schoolschaak 44,00 uur à    7,00 308,00 Schoolschaak 

Organisatie jeugdcompetitie 13,50 uur à    7,00 94,50 Jeugdschaak 

Pers. jeugd Kamp. (incl ss) 28,00 uur à    7,00 196,00 Jeugdschaak 

NOSBO nieuwsbrief jeugd en inf 19,00 uur à    7,00 133,00 Jeugdschaak 

Organisatie Grand-Prix 24,00 uur à    7,00 168,00 Jeugdschaak 

Vergaderingen JC, overleg 14,50 uur à    7,00 101,50 Jeugdschaak 

Huttontoernooi 20,00 uur à    7,00 140,00 Jeugdschaak 

Mevr. Vinke toernooi 1,00 uur à    7,00 7,00 Vrouwenschaak 

Bedrijfsschaak 2,00 uur à  12,50 25,00 Bedrijfsschaak 

Organisatie NOSBO PK,SS,SST 13,00 uur à  12,50 162,50 Wedstrijdschaak 

Verzenden competitiegids 3,00 uur à  12,50 37,50 Competitie 

Overleg Kalender 2,00 uur à  12,50 25,00 Bestuursondersteuning 

     

Totaal 331,75 uur  3297,77  

 

Daarnaast heeft de SO-ON ook weer de jeugdtrainingen verzorgd, zoals de laatste jaren gebruikelijk 

was. Daarvoor is nog eens € 622,35 betaald. 

Hoe wordt het in 2004? 

In verband met de lange tijd tussen de vaststelling van de begroting, en de uiteindelijke verslaglegging 

over het betreffende boekjaar (twee volle jaren) is op de ALV van juni 2002 besloten om op de 

junivergadering ook een herziene begroting voor het lopende boekjaar te behandelen. U vindt deze bij 

de stukken. Op de herziene begroting is het tekort fors groter dan oorspronkelijk voorzien: bijna 1130 

euro. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor het onderhoud van de website  (zie resultaat 

2003). 

En in 2005? 

Bij trendmatige verhoging van de contributie in 2005, en rekening houdend met de verwachting voor 

2004, komt het bestuur met een begroting, die sluit met een tekort van € 1117,44. Gezien de forse 

contributieverhoging die de KNSB dit jaar doorvoert, stelt het bestuur voor dit tekort te accepteren en 

geen boven trendmatige contributie verhoging door te voeren. 

Toelichting op de balansen 

 



NOSBO inventaris. 

 

 NOSBO-inventaris  Aanschaf  31-12-2002  
 Afsch. 
2003   31-12-2003  

      

Van     6.446,76     665,24  381,60  
                  
387,64  

      
1984 Klokken 10 st.     567,23     
1988 Klokken 20 st.     658,44     
1988 35. Compl. Schaaksets   518,22     
1990 Typemachine + attr. 245,50     
1991 15 borden 92,12     
1991 instructie bord    72,15     
1991 16 spellen     78,50     
1992 10 BHB klokken 294,05     
1993 Computer (2e hands)    680,67     
1995 10 schaaksets   127,06     
1995 Printer HP       271,81     
1997 12 klokken       363,02     
1997 3 demo borden       353,95     
1998 30 borden     136,13     

2000 Klokken 42 st        907,56      363,02    181,51  
                  
181,51  

2000 20 borden         89,85       29,95  29,95   

2000 
12 elektronische 
klokken        680,67    272,27     136,14 

                  
136,13  

2000 24 spellen       205,83     

2003 10 spellen      104,00     34,00  
                    
70,00  

 

In 2003 is slechts geïnvesteerd in 10 spellen materiaal, de afschrijving valt daardoor lager uit dan 

begroot in juni 2002. 

Jubileumfonds. In dit jubileumjaar is er geen toename meer geweest. In het kader van het jubileum 

zijn de volgende uitgaven gedaan:  

    
    

januari Saldo 
          
4.759,97   

mei 
subsidieNed. Kampioenschap E 
teams                     -    

                
671,39  

juni matchNOSBO-FSB                     -    
                
405,00  

oktober Gezamenlijke ronde                     -    
              
1.075,48  

novemb
er Bijdrage aan Hutton 2003  

              
2.031,57  

    
decemb
er Saldo  

                
576,53  

 



Jeugdfonds. De reserve voor de organisatie van het Hutton toernooi in 2008 is opgegaan aan de 

vervroegde organisatie in 2003, in het kader van ons jubileum. 

 Wedstrijdfonds. Reservering voor het geval dat het NOSBO kampioenschap 2 maal in een boekjaar 

plaatsvindt.. 

Verenigingsondersteuningsfonds. Conform de afspraak op de vorige jaarvergadering is 230 euro 

bijgestort in het fonds, terwijl er subsidie is verstrekt aan de SC Assen (175 euro) voor een schaakdag. 

Jeugduitzendfonds. Conform de afspraak op de vorige jaarvergadering is 100 euro bijgestort in het 

fonds, terwijl er subsidie is verstrekt aan de NOSBO deelnemers aan het Nederlands Jeugd 

Kampioenschap (100 euro).  



Toelichting op de exploitatierekening 

Rente. Roparco, rabo, giro, plus en kapitaalrekening. 

 

NOSBO competitie.  

  resultaat 2003 resultaat 2002   

     

Competitie gids 228,71 307,30  

Reiskosten clubs 507,74 449,52  

Organisatie 84,00 134,26  

  

  

Bedrijfsschaak. Het bedrijfsschaak is in het najaar 2002 niet georganiseerd, maar in het voorjaar 

2003, en opnieuw in het najaar van 2003. 

 

Jeugdschaak.  

  resultaat 2003 resultaat 2002 

     

Nieuwsbrief 112,00 90,11 

Diversen 87,23 76,19 

jeugdcommissie 250,20 95,51 

jeugdkampioenschapen 822,57 739,62 

snelschaken 227,08 195,35 

pupillendag    

competities 335,49 227,83 

Huttontoernooi (deelname)  431,08 

Grand Prix 196,62 142,81 

training (door SO-ON) 622,35 680,00 

 

Wedstrijdschaak. Kosten voor Persoonlijk Kampioenschap (ongeveer 1100 euro), Snelschaken 

Persoonlijk (ruim 150 euro), en voor Teams (ruim 150 euro) 

 

Bestuur.   
 

  resultaat 2003 resultaat 2002 

      

Kamer van koophandel 30,82 29,33 

Voorzitter 815,20 616,00 

Secretaris  41,64 

Penningmeester 42,99 109,40 

Competitieleider     
Jeugdleider 312,79 421,75 

Ledenadministrateur 405,56 393,42 

Bestuursvergaderingen 58,70 139,99 

Wedstrijdleider 3,00   

Ratinglijst  79,42 

Diversen 110,00 351,29 

 

Afschrijvingen. Zie de toelichting op de balansen. 



Toelichting op de herziene begroting 2004. 
Naar aanleiding van het resultaat 2003 en de ontwikkeling van de uitgaven in 2004 tot nu toe is er 

aanleiding om de begroting te herzien.  

Op basis van de voorstellen voor de contributie van de KNSB (19% verhoging per 1 juli 2004) zal de 

afdracht aan de KNSB fors hoger worden, terwijl de inkomsten uit de contributie navenant hoger 

zullen worden.  

We verwachten voor 2004 hogere kosten voor het onderhouden van de website dan begroot. De 

herziene begroting sluit met een tekort van € 1130. 

 

Toelichting op de begroting 2005. 
De begroting 2005 is grotendeels gebaseerd op de herziene begroting van 2004 en het resultaat van 

2003. Met een trendmatige contributieverhoging van 2,1 % voor de NOSBO sluit de begroting met 

een tekort van € 1118. 

 

Verder zitten er in de begroting geen verrassingen. Contributiebedragen bij 2,1 % verhoging voor de 

NOSBO en 19% voor de KNSB. De contributie van de KNSB is fors hoger in verband met het 

wegvallen van overheidssubsidies. 

 
 (excl. verh. 1/7/2004) 2004 2005 2005 

 KNSB NOSBO KNSB NOSBO 

senioren 26,78            11,31  31,18              11,55  

junioren 19,75              6,68  22,81                6,82  

aspiranten 14,69              4,63  16,79                4,73  

 



NOSBO        
resultaat 2003, begroting 2004 en 2005      
        
        
        

 Inkomsten   res 2002   begr 2003  
 herzien 

2003   res 2003   begr 2004  
herzien 

2004 begr 2005 
        

 Contributies  
    
36.888,86  

     
35.500,00  

     
38.000,00  

       
38.121,25  

     
39.254,00  

     
42.075,36  

     
48.210,83  

 Jubileumfonds  
         
432,01        

 Rente (clubs)  
           
56,75                 56,88            100,00   

 Boetes  
           
11,33                 25,00     

 Sponsoren                       -       
 Inschrijfgelden                       -       
 
Wedstrijdschaa
k         
 Jeugdschaak         
 Schoolschaak         
 
Vrouwenschaa
k         
 Bedrijfsschaak         

 Diplomaconsul  
         
268,81  

          
450,00  

          
100,00             376,17  

          
100,00           300,00  

          
300,00  

 
Balanscorrectie  

           
41,93        

 Rente                                          480,78                     500,00            



636,78  600,00  500,00  400,00  500,00  
        
        
        
        
        
        
        
        

 Tekort  
         
345,60  

          
460,00  

          
210,00             227,49  

          
165,48  

       
1.129,33  

       
1.117,44  

        

 Totalen  
    
38.682,08  

     
37.010,00  

     
38.810,00  

       
39.287,57  

     
39.919,48  

     
44.104,69  

     
50.128,27  

 



 

NOSBO        
resultaat 2003, begroting 2004 en 2005       
         
         
         

 Uitgaven   res 2002   begr 2003  
 herzien 

2003   res 2003   begr 2004  
 herzien 

2004  begr 2005 
         

 KNSB  
    
26.288,52  

   
25.500,00  

     
27.000,00  

     
27.473,48  

        
27.891,00  

     
31.076,21       36.980,70  

 NOSBO-mededelingen en 
website  

      
1.452,22  

     
1.400,00  

       
1.400,00  

       
2.407,98  

          
1.500,00        2.500,00         2.500,00  

 Toevoeging aan jub.fonds  
         
598,47                     -       

 Boetes                 -                       -       

 VOF  
         
230,00  

        
230,00  

          
230,00  

          
230,00  

             
237,59           237,59            245,43  

 JOF  
         
100,00  

        
100,00  

          
100,00  

          
100,00  

             
103,30           103,30            106,71  

 Wedstrijdschaak  
      
1.673,42  

     
1.100,00  

       
1.500,00  

       
1.465,28  

          
1.500,00        1.500,00         1.500,00  

 Jeugdschaak  
      
2.678,50  

     
2.900,00  

       
2.900,00  

       
2.653,54  

          
3.000,00        3.000,00         3.000,00  

 Schoolschaak  
      
1.087,07  

        
850,00  

       
1.000,00  

          
949,60  

          
1.000,00        1.000,00         1.000,00  

 Vrouwenschaak  
         
113,45   

          
100,00               9,69  

             
100,00           100,00            100,00  

 Bedrijfsschaak                 -    
        
200,00   

            
68,45     

 Hutton  
         
219,33  

        
230,00  

          
230,00  

          
230,00  

             
237,59           237,59            245,43  



 NOSBO competitie  
         
891,08  

     
1.000,00  

          
900,00  

          
820,45  

             
900,00           900,00            900,00  

 Diplomaconsul                      -       

 ALV's  
         
482,31  

        
500,00  

          
500,00  

          
363,70  

             
500,00           500,00            400,00  

 Bestuurskosten  
      
2.182,24  

     
1.800,00  

       
2.000,00  

       
1.779,06  

          
2.000,00        2.000,00         2.000,00  

 Bestuursondersteuning                 -      
            
97,50     

 KNSB vergaderingen            52,80  
        
200,00  

          
200,00  

          
210,90  

             
200,00           200,00            250,00  

 NOSBO-FSB                 -    
        
150,00  

          
150,00                   -    

             
150,00           150,00            300,00  

 Kadervorming  
         
136,14    

            
11,34     

 Afschrijving en onderhoud  
         
496,54  

        
750,00  

          
500,00  

          
416,60  

             
500,00           500,00            500,00  

 Diversen                 -    
        
100,00  

          
100,00                   -    

             
100,00           100,00            100,00  

 Bankkosten                 -                

         

 Totalen 
    
38.682,08  

   
37.010,00  

     
38.810,00  

     
39.287,57  

        
39.919,48  

     
44.104,69  

      
50.128,27  



Exploitatie 2003      
        
 Inkomsten     (begroot)   Uitgaven     (begroot)  
        

 Contributies   
  

38.121,25  
  

35.500,00   KNSB   
        

27.473,48  
 

25.500,00  

 Jubileumfonds                 -    
 NOSBO-
mededelingen  

          
2.407,98  

   
1.400,00  

 Rente (clubs)           56,88               -                   -    

 Boetes           25,00               -     Boetes   
                      

-                -    

 Sponsoren                -                 -     VOF   
             

230,00  
      

230,00  

 Inschrijfgelden                -                 -     JUF   
             

100,00  
      

100,00  
 
Wedstrijdschaa
k                 -     Wedstrijdschaak   

          
1.465,28  

   
1.100,00  

 Jeugdschaak                 -     Jeugdschaak   
          

2.653,54  
   

2.900,00  

 Schoolschaak                 -     Schoolschaak   
             

949,60  
      

850,00  
 
Vrouwenschaa
k                 -     Vrouwenschaak   

                 
9,69              -    

 Bedrijfsschaak                 -     Bedrijfsschaak   
               

68,45  
      

200,00  

 Diplomaconsul   
       

376,17  
      

450,00   Hutton   
             

230,00  
      

230,00  
                -     NOSBO competitie   820,45                

820,45  
   

1.000,00  
 Rente   

       
480,78  

      
600,00   Diplomaconsul                -    

                -     ALV's   
             

363,70  
      

500,00  

                -     Bestuurskosten   
          

1.779,06  
   

1.800,00  

                -    

 
Bestuursondersteuni
ng  

               
97,50              -    

 Diversen                 -    
 KNSB 
vergaderingen   

             
210,90  

      
200,00  

                -     NOSBO-FSB   
                      

-    
      

150,00  

                -     Kadervorming   
               

11,34              -    

    

 
Afschrijving+onderho
ud  

             
416,60  

      
750,00  

     Diversen   
                      

-    
      

100,00  



 Saldo   
       

227,49  460,00        
        
        
        

  
  

39.287,57  
  

37.010,00    
        

39.287,57  
 

37.010,00  
 

 

 

       
 
Kapitaalrekenin
g        
       

 Vermogen  1/1   
  
15.119,55   

 Vermogen per 
31/12   

        
14.892,06  

 Neg. saldo  
2003      

             
227,49  

       

  
  
15.119,55     

        
15.119,55  

 



 

Balans 31/12/2003   31/12/2002  
      
ACTIVA      
      
Vaste activa      
      
 NOSBO-inventaris 387,64  NOSBO-inventaris 665,24 
      
Vlottende 
activa   

 
  

      
Contributies Unitas 1.469,77    
 Sissa 490,75  Damster SC 261,20 
 Kruit 377,50    
 HSP 695,82  HSP 472,50 
 Morphy's Law 169,88    
 SC Groningen 230,79    
      
      
 Rente 370,27  Rente 426,84 

 
NOSBO 
mededelingen  

 
  

      
Div. 
vorderingen   

 
  

 Jeugdschaak 69,85  Jeugdschaak 126,25 

 Inschrijfgeld GP 254,00 
 KNSB, 
pupillendag 880,54 

      
      
      
Saldi Giro 299,18  Giro 490,36 
 Plusrekening 0,01  Plusrekening 0,76 

 Kapitaalrekening 4.800,00 
 
Kapitaalrekening 

11.980,0
1 

 
Rabo, 
schoolschaak 42,42 

 Rabo, 
schoolschaak 74,70 

 Roparco 
12.883,7

0 
 
Roparco 

12.456,8
6 

      
      

Totaal  
22.541,5

8 
 

 
27.835,2

6 



 

PASSIVA 31/12/2003   31/12/2002  
      
Eigen 
vermogen   

 
  

      

Kapitaal  
14.892,0

6 
 
 

15.119,5
5 

      
Voorzieningen      
      
 Jubileumfonds 576,53  Jubileumfonds 4.759,97 
 Jeugdfonds   Jeugdfonds 900,00 
 VOF 2.351,09  VOF 2.296,09 
 JUF 300,00  JUF 300,00 
 Wedstrijdfonds 1.000,00  Wedstrijdfonds 1.000,00 
      
Div. schulden      
      
SO-ON website 176,25  website 197,80 
 NM 100,00  Ondersteuning 233,00 

 Jeugdcompetitie 10,50 
 te weinig 
gerekend 10,00 

 PJK 10,50  Jeugdtraining, top 397,00 

 Schoolschaak 91,00 
 Jeugdtr. 
kweekvijver 283,00 

 Bedrijfsschaak 12,50    
 Overleg met JC 17,50    
 PJK ss 10,50    
 Grand Prix 35,00    
 Nieuwsbrief Jeugd 14,00    
      
KNSB website 120,00  gebruik domein 120,00 
      
Jeugdschaak    S.C. Lewenborg,  18,45 

 
PJK-snel, 
T.Mooijman  

 PJK-snel, 
T.Mooijman 8,80 

 H.J. Zuiderweg 881,62  H.J. Zuiderweg 807,90 
      
Bestuur      

 Henk Lunenborg 405,56  Henk Lunenborg 393,42 
 Jan van Os 920,80  Jan van Os 668,80 
 Paul Zilverberg   Paul Zilverberg 2,64 
 T.M. Mooijman 191,22  T.M. Mooijman 52,50 
    T.M. Mooijman 58,42 
 C. Praagman 34,80  C. Praagman 109,40 

 Denksportcentrum 29,00 
 Jaarvergaderinge
n 22,67 

 Voorziening archief 45,38 
 Voorziening 
archief 45,38 



      
Competitie van Gompel 84,00    
Bankkosten    Debetrente 0,47 

SBS 
notatieformulieren 
PK 67,77 

 
  

 
notatieformulieren 
PJK 129,00 

 
  

materiaal 
Oldekamp, rep. 
Klokken 35,00 

 
J. Oldenkamp 30,00 

      

Totaal  
22.541,5

8 
 
 

27.835,2
6 

 

 


