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 Algemene Ledenvergadering, AGENDA 

 
Datum:  woensdag 29 juni 2011 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  Jannes van der Wal Denksportcentrum,  

Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen, 050-3126937 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Mededelingen 

 

3. Ingekomen stukken 

 

4. Notulen 1
e
 Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 17 november 2010 

 

5. Notulen 2
e
 Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 17 november 2010 

 

6. NOSBO-bestuur – Jeugdcommissie – Hiddo Zuiderweg 

 

7. Presentatie ‘NOODPLAN’ 

 

8. Ingezonden brief namens vier NOSBO-verenigingen (ter kennisgeving) 

 

9. Financiële zaken 

 

10. Bestuurszaken 

 

a. Voorzitter 

b. Secretaris 

c. Penningmeester 

d. Competitieleider 

e. Ledenadministrateur 

f. Bestuurslid Jeugdzaken / Jeugdleider 

g. Wedstrijdleider 

 

11. KNSB-zaken 

 

12. Evaluatie seizoen 2010-2011 

 

13. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

 

14. Sluiting 

NOORDELIJKE SCHAAKBOND 

OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 

AANGESLOTEN BIJ DE KNSB 
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NOSBO, 1
e
 Algemene Ledenvergadering, woensdag 17 november 2010, notulen 

 

 
Aanwezig: Jan Peek (bestuur, vz.), Grigori Kodentsov (bestuur, sc.), Leunis Maas (bestuur, 

pm.), Bart Romijn (bestuur), Wout Admiraal (bestuur), Gerda Hartog (bestuur), Roland 

Kroezen (bestuur), Maarten Bosma (SC Assen), Bert van Till (SC DAC), Bastiaan van Os 

(ESG), Jan van Os (ESG), Wim Krijnen (SC Groningen), Derk Schuttel (Het 

Schaakkwartier), Tomas Hiemstra (SC Haren), Wim de Berg (SC Hoogeveen), Marc 

Snuverink (SC Hoogeveen), Lieuwe Boskma (SC Roden), Menno Keizer (SC Roden), Paul 

van Velthoven (SISSA), Fons van Hamond (SV Unitas), Trevor Mooijman (SC Veendam). 

 

Afwezig met kennisgeving: SV Bedum, SC Dwingeloo, SC Eelde / Paterswolde, SC Het 

Kasteel, SC Van der Linde, Spassky’s, SG Staunton, SC Ter Apel, SC Valthermond. 

 

Afwezig zonder kennisgeving: HSP, SV J.H. Kruit, SC Leek, SV Lewenborg, SC 

Middelstum, SV Oostermoer, Rochade, SC Ten Boer, SC de Paardensprong, SCEPU, 

KNSB. 

 

Totaal aantal aanwezige verenigingen: 11. 

 
Aantal stemmen per aanwezige vereniging (d.d. 1 november 2010): SC Assen: 3, SC 

DAC: 2, ESG: 2, SC Groningen: 5, Het Schaakkwartier: 2, SC Haren: 4, SC Hoogeveen: 4, 

SC Roden: 2, SISSA: 3, SV Unitas: 5, SC Veendam: 2. 

 

Totaal aantal aanwezige stemmen: 34. 

 

 

1. Opening + vaststelling agenda 

 
Jan Peek opent de vergadering om 19:40 uur. 

 

• Jan Peek licht het primaire doel van deze ALV, het wijzigen van de Statuten van 

de NOSBO, en de bijbehorende procedure toe. 

 

• Grigori Kodentsov geeft aan dat er 11 verenigingen aanwezig zijn. Het quorum 

om besluiten tot het wijzigen van de statuten te nemen is conform art. 12 lid 2 

Statuten NOSBO 16 verenigingen. Hierdoor zal er in deze ALV wel een discussie 

kunnen worden gevoerd over de voorgestelde wijzigingen, maar zullen er geen 

besluiten t.a.v. dit onderwerp genomen kunnen worden. 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 
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3. Ingekomen stukken 

 

• Er is een e-mail binnengekomen van John van der Meijden (SC Ter Apel). SC Ter 

Apel is van mening dat art. 3 van de huidige Statuten NOSBO gehandhaafd dient 

te worden. Jan Peek licht de zienswijze van SC Ter Apel en het standpunt van het 

NOSBO-bestuur toe. 

 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 15 september 2010 

 

• 2. Mededelingen, 2
e
 bullet: Wout Admiraal geeft aan dat SCEPU zich inmiddels 

heeft aangesloten bij de NOSBO. 

 

• 2. Mededelingen, 3
e
 bullet: Menno Keizer (SC Roden) vraagt of de NOSBO nog 

iets doet om de contacten met Schaakstad Groningen aan te halen. Dit i.v.m. het 

Schaakfestival Groningen etc. Jan Peek legt de situatie uit. Het NK E-teams zal 

gewoon doorgaan onder auspiciën van de NOSBO. Het Schaakfestival Groningen 

is een activiteit op zich en staat los van de NOSBO. Dat het Talentteam is 

opgeheven vindt de NOSBO jammer, maar evt. zal dit onderwerp later weer tot de 

mogelijkheden behoren. 

 
De notulen worden vastgesteld. Jan Peek bedankt Roland Kroezen voor de notulen. 

 

 

5. Modelstatuten regionale bond KNSB en wijzigingsvoorstellen Statuten NOSBO 

 

• Grigori Kodentsov licht het doel van de statutenwijzigingen toe. NOC*NSF stelt 

een aantal minimale kwaliteitseisen, waaraan o.a. de KNSB dient te voldoen, als 

voorwaarde voor het ontvangen van NOC*NSF-subsidie. Een van deze 

voorwaarden is dat de statuten van de regionale bonden niet in strijd mogen zijn 

met die van de KNSB. Hiertoe zijn er een aantal wijzigingen en aanvullingen op 

de huidige statuten van de NOSBO noodzakelijk. Het NOSBO-bestuur stelt voor 

om de Modelstatuten regionale bond van de KNSB aan te nemen en de voor de 

NOSBO relevante aanpassingen door te voeren. 

 

• Het quorum om besluiten tot het wijzigen van de statuten te nemen is in deze 

ALV niet gehaald. (Zie 1. Opening + vaststelling agenda, 2
e
 bullet.) Hierdoor zal 

er in deze ALV wel een discussie kunnen worden gevoerd over de voorgestelde 

wijzigingen, maar zullen er geen besluiten t.a.v. dit onderwerp genomen kunnen 

worden. 

 

• Het probleem van het niet kunnen nemen van besluiten tot het wijzigen van de 

statuten in deze ALV is opgevangen door de uitnodigingen voor de ALV 

aangetekend naar de verenigingen te versturen conform art. 12 lid 2 Statuten 

NOSBO. Na de huidige ALV zal deze avond een tweede ALV worden gehouden, 

waarbij het quorum m.b.t. het aantal aanwezige verenigingen niet van belang is.  
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• Wim de Berg (SC Hoogeveen) vraagt of art. 15 lid 5 Modelstatuten regionale 

bond van de KNSB inhoudt dat alle wijzigingen ‘doorwerken’ naar de regionale 

verenigingen. Dit is niet het geval. 

 

• Trevor Mooijman (SC Veendam) vraagt zich af of de tweede ALV wel geldig zal 

zijn. Hij betwijfelt of het woord ‘indien’ uit art. 12 lid 2 Statuten NOSBO op de 

juiste manier is geïnterpreteerd. Jan van Os (ESG) licht alles toe en geeft aan dat 

dit een normale gang van zaken is om een tweede ALV uit te schrijven en dat 

deze situatie eerder binnen de NOSBO heeft plaatsgevonden. Trevor Mooijman 

(SC Veendam) verzoekt om in de notulen toch expliciet te vermelden dat er uit de 

ALV geluiden te horen zijn dat de tweede ALV niet geldig zal zijn. 

 

• De ALV gaat akkoord met de door het NOSBO-bestuur voorgestelde in te vullen 

gegevens in de Modelstatuten regionale bond van de KNSB. 

 

• De ALV gaat akkoord met de in de Modelstatuten regionale bond van de KNSB 

vermelde en door de NOC*NSF vereiste aanvullingen op de huidige Statuten 

NOSBO. 

 

• De ALV stelt voor om art. 8 leden 1 en 2 Modelstatuten regionale bond van de 

KNSB aan te nemen, maar wil dat hierin eerst art. 5 lid 2 sub c Modelstatuten 

regionale bond van de KNSB (persoonlijke leden) verwerkt wordt. Dit conform 

art. 8 lid 1 Statuten NOSBO. 

 

• De ALV gaat akkoord met het voorstel om het quorum ‘meer dan de helft van het 

totaal aantal leden’ uit de 1
e
 zin van art. 12 lid 2 Statuten NOSBO te wijzigen in 

‘tenminste de helft van het totaal aantal leden’ in het aan te nemen art. 13 lid 2 

Modelstatuten regionale bond van de KNSB. 

 

• De ALV gaat akkoord met het voorstel om het quorum ‘tenminste de helft met 

één van het totaal aantal leden’ uit de 2
e
 zin van art. 12 lid 2 Statuten NOSBO te 

wijzigen in ‘tenminste de helft van het totaal aantal leden’ in het aan te nemen art. 

13 lid 3 Modelstatuten regionale bond van de KNSB. 

 

• De ALV stelt voor om in art. 13 lid 2 Modelstatuten regionale bond van de KNSB 

‘drie vierde’ te wijzigen in ‘twee derde’. Hiermee zal het quorum van de 

‘meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen’ uit 

de 1
e
 zin van art. 12 lid 2 Statuten NOSBO gehandhaafd blijven. 

 

• De ALV stelt voor om in art. 13 lid 3 Modelstatuten regionale bond van de KNSB 

‘drie vierde’ te wijzigen in ‘tenminste twee derde’. Hiermee zal het quorum van 

de ‘meerderheid van het tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen’ 

uit de 2
e
 zin van art. 12 lid 2 Statuten NOSBO gehandhaafd blijven. 

 

• Menno Keizer (SC Roden) verzoekt het NOSBO-bestuur om o.a. de onderdelen 

m.b.t. de Commissie van Beroep, het werkgebied van de NOSBO en de 
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kandidaatstelling uit de oude Statuten van de NOSBO mee te nemen en deze 

zaken in het Huishoudelijk Reglement en de overige reglementen te verwerken. 

Grigori Kodentsov zegt toe dat dit zal gebeuren en verzoekt om alle gewenste 

wijzigingsvoorstellen per e-mail naar hem te sturen. Het doel is om het 

Huishoudelijk Reglement en de overige reglementen in de 1
e
 helft van 2011 door 

te nemen en, waar nodig, aan te passen. Tijdens de voorjaars-ALV van de 

NOSBO in 2011 zal dan alles besproken kunnen worden. 

 

 

6. Samenwerking NOSBO en Mat in 2 in 2011 

 

• Jan Peek legt de huidige situatie uit en licht deze samen met de mogelijke plannen 

voor 2011 toe. Gemeente Groningen heeft de NOSBO een toezegging gedaan dat 

voor 2011 een constructie met een tarief ‘om niet’ m.b.t. Hiddo Zuiderweg 

gegarandeerd is. 

 

• Jan van Os (ESG) geeft aan dat de NOSBO vroeger ook een banenpooler heeft 

gehad. Tegenwoordig worden er echter over het algemeen steeds meer en 

strengere eisen aan banenpoolers gesteld. Is dit ook hier het geval? Jan Peek geeft 

aan dat dit niet zo is. 

 

• Derk Schuttel (Het Schaakkwartier) vraagt hoe langdurige ziekte en overmacht 

zijn geregeld. Jan Peek geeft aan dat de Gemeente Groningen hiervoor geen 

ondersteuning verleent. Derk Schuttel (Het Schaakkwartier) vindt dit geen goede 

zaak. 

 

• Menno Keizer (SC Roden) vraagt of de besproken gang van zaken tevens inhoudt 

dat de stichting Mat in 2 zal worden opgeheven. Fons van Hamond (SV Unitas), 

bestuurder van Mat in 2, geeft aan dat Mat in 2 mogelijk doorgaat in een andere 

vorm. Jan Peek geeft aan dat de NOSBO geen bestuurlijke verantwoordelijkheid 

voor Mat in 2 draagt. 

 

 

7. W.v.t.t.k. / rondvraag 

 
Er zijn geen opmerkingen. 

 

 

8. Sluiting 

 

Jan Peek bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:55 uur. 

 

 

Grigori Kodentsov 

Secretaris NOSBO 
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NOSBO, 2
e
 Algemene Ledenvergadering, woensdag 17 november 2010, notulen 

 

Aanwezig: Jan Peek (bestuur, vz.), Grigori Kodentsov (bestuur, sc.), Leunis Maas (bestuur, 

pm.), Bart Romijn (bestuur), Wout Admiraal (bestuur), Gerda Hartog (bestuur), Roland 

Kroezen (bestuur), Maarten Bosma (SC Assen), Bert van Till (SC DAC), Bastiaan van Os 

(ESG), Jan van Os (ESG), Wim Krijnen (SC Groningen), Derk Schuttel (Het 

Schaakkwartier), Tomas Hiemstra (SC Haren), Wim de Berg (SC Hoogeveen), Marc 

Snuverink (SC Hoogeveen), Lieuwe Boskma (SC Roden), Menno Keizer (SC Roden), Paul 

van Velthoven (SISSA), Fons van Hamond (SV Unitas), Trevor Mooijman (SC Veendam). 

 

Afwezig met kennisgeving: SV Bedum, SC Dwingeloo, SC Eelde / Paterswolde, SC Het 

Kasteel, SC Van der Linde, Spassky’s, SG Staunton, SC Ter Apel, SC Valthermond. 

 

Afwezig zonder kennisgeving: HSP, SV J.H. Kruit, SC Leek, SV Lewenborg, SC 

Middelstum, SV Oostermoer, Rochade, SC Ten Boer, SC de Paardensprong, SCEPU, 

KNSB. 

 

Totaal aantal aanwezige verenigingen: 11. 

 
Aantal stemmen per aanwezige vereniging (d.d. 1 november 2010): SC Assen: 3, SC 

DAC: 2, ESG: 2, SC Groningen: 5, Het Schaakkwartier: 2, SC Haren: 4, SC Hoogeveen: 4, 

SC Roden: 2, SISSA: 3, SV Unitas: 5, SC Veendam: 2. 

 

Totaal aantal aanwezige stemmen: 34. 

 

 

1. Opening + vaststelling agenda 

 
Jan Peek opent de vergadering om 21:17 uur. 

 

 

2. Modelstatuten regionale bond KNSB en wijzigingsvoorstellen Statuten NOSBO 

 

• Wijzigingsvoorstel: art. 8 lid 2 Modelstatuten regionale bond van de KNSB jo. 

art. 5 lid 2 sub c Modelstatuten regionale bond van de KNSB jo. art. 8 lid 1 

Statuten NOSBO. 

 
Het voorstel is om het nieuwe art. 8 lid 2 Modelstatuten regionale bond van de 

KNSB als volgt te laten luiden: 

 

a. bestuursleden moeten meerderjarig zijn en niet in dienstverband staan tot de 

vereniging; 
b. bestuursleden moeten lid zijn van een bij de Noordelijke Schaakbond 

aangesloten vereniging of persoonlijk lid zijn van de Noordelijke Schaakbond. 
 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Aantal stemmen voor: 34. Aantal stemmen 

tegen: 0. Aantal stemonthoudingen: 0. Het voorstel is aangenomen. 
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• Wijzigingsvoorstel: art. 13 lid 2 Modelstatuten regionale bond van de KNSB jo. 

art. 12 lid 2 Statuten NOSBO. 

 

Het voorstel is om het nieuwe art. 13 lid 2 Modelstatuten regionale bond van de 

KNSB als volgt te laten luiden: 

 

Besluiten tot wijziging van statuten, ontbinding van de vereniging of ontzetting 

zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 kunnen slechts worden genomen door de 

algemene vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden 

vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee derde van de 

geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in 

de oproeping tot die vergadering is vermeld. 

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Aantal stemmen voor: 34. Aantal stemmen 

tegen: 0. Aantal stemonthoudingen: 0. Het voorstel is aangenomen. 

 

• Wijzigingsvoorstel: art. 13 lid 3 Modelstatuten regionale bond van de KNSB jo. 

art. 12 lid 2 Statuten NOSBO. 

 

Het voorstel is om het nieuwe art. 13 lid 3 Modelstatuten regionale bond van de 

KNSB als volgt te laten luiden: 

 

Indien op de vergadering als bedoeld in artikel 13, lid 2 niet tenminste de helft 

van het totaal aantal leden vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering 

bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste. De tweede 

vergadering beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden, doch met een 

meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Aantal stemmen voor: 34. Aantal stemmen 

tegen: 0. Aantal stemonthoudingen: 0. Het voorstel is aangenomen. 

 

• De Modelstatuten regionale bond van de KNSB worden in stemming gebracht. 

Aantal stemmen voor: 34. Aantal stemmen tegen: 0. Aantal stemonthoudingen: 0. 

De Modelstatuten regionale bond van de KNSB zijn aangenomen. 

 

3. W.v.t.t.k. / rondvraag 

 
Er zijn geen opmerkingen. 

 

4. Sluiting 

 
Jan Peek bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:27 uur. 

 

 

Grigori Kodentsov 

Secretaris NOSBO 
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NOSBO, JLV 20110622, brief vier verenigingen 
 
 

Aan: NOSBO–bestuur 
 
Betreft: Jeugdzaken 
 
Datum 10 juni 2011 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Helaas moeten wij, jeugdleiders van verschillende verenigingen, constateren dat er onrust 
is in de (jeugd)schaakwereld van Noord-Nederland. De onrust sijpelt door naar onze 
jeugdleden, hun ouders en andere vrijwilligers die bij het jeugdwerk betrokken zijn. Zonder 
twijfel zult u beseffen dat dit voor de nodige frustratie zorgt. Een zorgvuldig opgebouwde 
toren van speelkaarten heeft maar een klein duwtje nodig om in te storten. Wij denken dat 
we met vergelijkbare zorgvuldigheid bezig zijn met ons jeugdwerk en weigeren om 
lijdzaam toe te zien hoe dit afgebroken wordt. Nu al morren te veel mensen en dreigen 
ouders en kinderen jeugdactiviteiten te boycotten of hun weg elders te zoeken. Debet 
hieraan is zeker ook het negatieve imago van de website met teveel negatieve uitlatingen 
op het forum en in verslagen. (tijd om weer aandacht te vragen voor het taalgebruik?). 
 
Vandaar dat een aantal van ons de koppen bij elkaar heeft gestoken. Met deze 4 clubs 
bedienen we een aanzienlijk deel van de actieve jeugdschakers. Hierbij willen wij u de 
uitkomst mededelen. Wij willen primair niet zwartepieten, maken onze zorgen en eisen 
hierbij kenbaar: 
 
Korte termijn: 

• Inschrijving Grand Prix Unitas adequaat regelen. Zorgen over compleetheid 
inschrijflijst en de perikelen die dat kan geven bij de inschrijving aan de zaal en de 
indeling. 

• Prijsuitreiking klassementsprijzen Grand Prix op deze datum goed te organiseren, 
zorg over berekening van de eindstand. 

• Wat is de status van de jeugdcommissie en haar adviseur? Worden de jeugdclubs 
geraadpleegd? Strubbelingen in en rond het bestuur en commissie mogen niet ten 
koste gaan van de jeugd in meest brede zin. En specifiek niet ten koste gaat van de 
uitvoering van het (in onze ogen) goed gedefinieerde jeugdbeleid. 

 
Langere termijn: 

• Zorgen voor de juiste kaders om het jeugdbeleid uit te kunnen voeren. 
Communicatie en PR moeten hoog in het vaandel staan, hiertoe actuele informatie, 
tijdig ververst, overzichtelijk en bij voorkeur toegankelijk om informatie te plaatsen. 
Wel moet altijd duidelijk blijven wie e.e.a. geplaatst heeft en moet er gekozen 
worden voor een positieve insteek.  

• Het programma van toernooien en activiteiten op pijl te houden. 

• Inschrijvingen toernooien conform FSB: digitaal en na 5 minuten kan nagegaan 
worden of aanmelding juist is verwerkt. 

• In overleg treden met de FSB om te komen tot een gemeenschappelijke (jeugd) 
agenda, met daarin alle toernooien van Noord-Nederland en belangrijke landelijke 
kampioenschappen en evenementen. 
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• Het realiseren van een jeugdsite of deel van de NOSBO site voor jeugdzaken. Een 
vereiste lijkt, helaas gezien de meest recente ervaringen, dat toegang hiertoe 
losgekoppeld moet worden van de andere bedieners van de NOSBO site. Een lid 
van de jeugdcommissie of iemand met grote affiniteit voor het jeugdschaken moet 
hiertoe geautoriseerd worden. 

• De persoonlijke jeugdgegevens moeten actueel gemaakt worden 

• Van veel toernooien bestaan draaiboeken en reglementen etc. Hier moet misschien 
de stofkam door voor actualisatie maar het is zeker wenselijk dat er evaluaties 
plaatsvinden en organiserende clubs aangespoord worden tot verbeteringen  

• Er moet regulier overleg plaatsvinden met de jeugdcommissie over het beleid. De 
jeugdleidersvergadering kan hiervoor een instrument zijn. 

 
We verwachten over e.e.a. op de komende ALV van gedachten te kunnen wisselen om 
onze ongerustheid te ontzenuwen. Om de discussie niet oeverloos te laten zijn lijkt het ons 
goed dat u deze brief met de ALV stukken meestuurt of eventueel nastuurt aan alle 
NOSBO verenigingen.  
 
 
De vertegenwoordigers van: 
 
 
De Paardensprong  
 
Het Schaakkwartier 
 
Scepu 
 
Ten Boer 
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Jaarrekening 2010 van de Noordelijke Schaakbond 

 

Inhoud 
 

Algemeen................................................................................................................. 10 
Balans per 31-12-2010 ............................................................................................ 11 
Exploitatierekening 2010 ......................................................................................... 12 
Toelichting op de balans .......................................................................................... 12 
Toelichting op de exploitatierekening ...................................................................... 13 
Exploitatieoverzicht per kostenplaats ...................................................................... 14 
Begroting 2012 ........................................................................................................ 15 
 
Algemeen 
 
Het in 2009 ingezette herstel heeft zich in dit jaar gecontinueerd. 
Was er in 2009 nog sprake van een gering overschot, 2010 laat een substantieel 
overschot zien. 
De reserves zijn op het door het bestuur wenselijk geachte niveau en ook de begrotingen 
voor de komende jaren zien er goed uit. Reden voor enig voorzichtig optimisme en 
financiële ruimte voor nieuw beleid. 
 
Resultaat 
 
Het exploitatieoverschot komt in 2010 uit op € 1.760 tegenover € 30 in 2009. 
Met name de verbeterde netto contributieinkomsten, de verder verbeterde balans tussen 
inschrijfgelden en prijzen en de lagere afschrijvingskosten zij hier debet aan. 
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Balans     ACTIVA 
      

per: 31 december 2010  31 december 2009 
      
Vaste activa      
Materiële vaste activa      
inventarissen  0,00   0,00 
      
Vorderingen      
debiteuren 922,95   1.216,21  
overlopende activa 491,45   0,00  
  1.414,40   1.216,21 
      
Liquide middelen      
postbank 7.476,40   7.199,86  
roparco 9.578,15   9.357,89  

  17.054,55   16.557,75 
      
      

  18.468,95   17.773,96 

      
      
     PASSIVA 
Eigen vermogen      
kapitaal 12.242,27   12.211,57  
resultaat verslagjaar 1.760,11   30,70  

  14.002,38   12.242,27 
      
Reserves      
jubileumfonds 1.200,00   1.200,00  
verenigingsondersteuningsfonds 1.500,00   1.500,00  
jeugduitzendfonds 300,00   300,00  

  3.000,00   3.000,00 
      
Schulden      
Crediteuren 766,57   939,00  
overlopende passiva 700,00   1.592,69  
  1.466,57   2.531,69 
      
  18.468,95   17.773,96 
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Inkomsten 2010  2010  2009 
 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 
      
Contributies      
      
ontvangen van verenigingen 38.533,75  39.000,00  37.492,75 
betaald aan de KNSB 27.961,88  29.500,00  27.893,08 

 10.571,87  9.500,00  9.599,67 
      
Overige inkomsten      
      
inschrijfgelden 5.863,20  5.000,00  5.514,20 
diplomaconsul 702,90  400,00  720,68 
diversen 0,00  375,00  0,00 

 6.566,10  5.775,00  6.234,88 
      
Kosten      
      
diensten van derden 4.390,00  4.400,00  4.500,00 
onderhoud materialen 0,00  150,00  100,00 
drukwerk en kantoorbehoeften 1.192,04  1.370,00  1.085,23 
lidmaatschappen en abonnementen 97,76  170,00  83,14 
reis-verblijfs- en repesentatiekosten 2.364,22  2.750,00  2.442,22 
prijzen 6.176,64  5.400,00  6.145,60 
zaal- en materiaalhuur 1.181,94  800,00  901,48 
afschrijvingskosten 0,00  200,00  118,00 
overige kosten 207,53  300,00  705,57 

 15.610,13  15.540,00  16.081,24 
overschot/-tekort uit exploitatie 1.527,84  -265,00  -246,69 
      
rentebaten 232,27  265,00  277,39 

overschot/-tekort 1.760,11  0,00  30,70 
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Toelichting op de balans 
 
Vorderingen 
 
debiteuren 
dit betreft voornamelijk nog te ontvangen contributies en inschrijfgelden 
 
Eigen vermogen 
 
kapitaal 
het exploitatieoverschot over 2009 is hieraan toegevoegd. 
 
Schulden 
 
crediteuren 
dit betreft voornamelijk nog te betalen declaraties. 
 
overlopende passiva 
dit betreft voornamelijk nog te betalen reiskosten en zaalhuur. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Toelichting op de exploitatierekening 
 
Contributies 
 
De ontvangen contributies zijn plm. 2,8% hoger dan in 2009. 
De afgedragen contributies stegen nauwelijks.  
De netto contributieopbrengst lag dan ook 10,1% hoger dan vorig jaar. 
 
Diplomaconsul 
 
Het aantal afgenomen diploma's steeg licht t.o.v. 2009. Ook de kosten lagen iets boven 
het niveau van 2009. Per saldo is het resultaat nagenoeg gelijk aan 2009. 
 
Kosten 
 
De totale kosten liggen iets beneden het niveau van 2009, en behoorlijk nauwkeurig op de 
begroting. Het netto kostenniveau (kosten minus inschrijfgelden) bedraagt in resp. 
 
Werkelijk 2009 10.567,04 
Begroot   2010 10.540,00 
Werkelijk 2010   9.746,93 
 
Hieruit blijkt, dat de kosten plm. 7,5% lager liggen dan begroot. De belangrijkste oorzaak 
daarvoor zijn m.n. de verbeterde verhouding tussen inschrijfgelden en kosten voor prijzen. 
Ten opzichte van 2009 zijn de kosten met plm. 7,8% gedaald. 
Dit is voornamelijk te danken aan de betere balans tussen inschrijfgelden en kosten voor 
prijzen etc. en de daling van de afschrijvingskosten. 
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Overzicht exploitatie per kostenplaats 
 
 Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk 

 2010  2009  2008  2007 

        

Publicaties 2.706,06  1.790,00  2.178,53  1.853,27 

Wedstrijd-schaak 1.117,15  1.581,42  1.713,91  2.396,70 

Jeugdschaak 3.230,92  2.899,31  3.944,50  4.636,61 

Competitie 1.469,25  1.491,17  1.271,91  1.075,39 

Bestuurskosten 0,00  149,30  0,00  180,70 

Overige 520,65  1.817,16  1.616,12  964,13 

 9.044,03  9.728,36  10.724,97  11.106,80 

        

Contributies 10.571,87  9.599,67  9.748,12  9.535,95 

Overige opbrengsten 232,27  277,39  266,16  244,69 

Afschrijvingen 0,00  -118,00  -174,00  -174,00 

 10.804,14  9.759,06  9.840,28  9.606,64 

        

Exploitatieresultaat 1.760,11  30,70  -884,69  -1.500,16 

Toevoeging aan reserves        

Overschot/Tekort 1.760,11  30,70  -884,69  -1.500,16 

 
In afwijking van andere jaren wordt in dit overzicht niet langer het jaarbudget weergegeven.  
Het bestuur is van mening, dat dit niet wezenlijk bijdraagt aan de inzichtelijkheid van de 
jaarrekening. In de plaats daarvan is een meerjarenvergelijking opgenomen. 
 
De gevolgen van de in 2008 geïnitieerde en daarna verder doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen 
worden duidelijk zichtbaar. Dit beleid begint zijn vruchten af te werpen. Ook de in 2010 
doorgevoerde contributieverhoging heeft een positief effect op de verbeterde exploitatie. 
 
De kosten voor publicaties zijn behoorlijk hoger dan in 2009. Dit wordt veroorzaakt doordat Mat in 
2 hieraan meer uren heeft besteed. 
 
Verder valt op, dat de overige kosten aanzienlijk zijn gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een bate 
ad € 1.250 als gevolg van het voor een vaste prijs inkopen van de diensten van Mat in 2. 
 
In 2010 zijn de NOSBO afdrachten per lid met 1 euro verhoogd, dit levert een hogere netto 
contributie op. 
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BEGROTING 
 
 2012 2011 

     

Inkomsten     

     

Contributies     

     

Ontvangen van verenigingen 39.000  41.200  

Betaald aan KNSB 29.000  30.400  

  10.000  10.800 

Overige inkomsten     

     

Inschrijfgeld 5.200  5.200  

Diplomaconsul 600  600  

Diversen 0  0  

  5.800  5.800 

     

Kosten     

     

diensten van derden 2.000  4.650  

onderhoud materialen 100  100  

drukwerk en kantoorbehoeften 1.000  700  

Porti 500  450  

lidmaatschappen en abonnementen 100  100  

reis- verblijfs- en representatiekosten 3.500  3.000  

Prijzen 6.500  6.000  

zaal- en materiaalhuur 1.500  1.100  

afschrijvingskosten 0  0  

overige kosten 300  300  

  15.500  16.400 

overschot/tekort uit exploitatie  300  200 

     

Rentebaten  200  300 

  500  500 

 
De netto contributie-inkomsten zullen naar verwachting licht dalen. De nieuwe contributieregeling 
van de KNSB leverde niet het gewenste effect op. De tarieven zijn daarom, zoals afgesproken, 
aangepast.  
De samenwerkingsovereenkomst met Matin2 is per 1 januari 2011 beëindigd. De kosten voor 
diensten van derden zullen daardoor fors dalen. Een deel van de werkzaamheden van Matin2 zal 
door vrijwilligers worden overgenomen. Dit heeft, naar verwachting, een stijgend effect op m.n. de 
reis- en verblijfskosten. Ook de kosten voor zaalhuur zullen verder stijgen met name door stijging 
van de tarieven en uitbreiding van activiteiten. De bestedingen voor prijzen e.d. zullen door 
uitbreiding van de activiteiten licht stijgen. 
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Speelweken NOSBO competitie 2011-2012  

 

 Promotieklasse Eerste Klassen Tweede Klassen Derde Klassen Beker 

Ronde 1 26/09 – 30/09 03/10 –07/10 24/10 – 28/010 31/10 –04/11 10/10 – 14/10 (voorronde) 

Ronde 2 24/10 – 28/10 31/10 – 04/11 28/11 – 02/012 05/12 – 09/12 14/11 – 18/11 (1
e
 ronde) 

Ronde 3 28/11 – 02/12 05/12 – 09/12 16/01 – 20/01 09/01 – 13/01 23/01 – 27/01 (2
e
 ronde) 

Ronde 4 16/01 – 20/01 09/01 – 13/01 06/02 – 10/02 13/02 – 17/02 20/02 – 24/02 (kwartfinale) 

Ronde 5 13/02 – 17/02 06/02 – 10/02 12/03 – 16/03 05/03 – 09/03 19/03 – 23/03 (halve finale) 

Ronde 6 12/03 – 16/03 05/03 – 09/03 30/03 – 05/04 26/03 – 30/03  ../..     –  ../..    (finale) 

Ronde 7 30/03 – 05/04  26/03 – 30/03 23/04 – 27/04 16/04 – 20/04  

Ronde 8 23/04 – 27/04 16/04 – 20/04    

Ronde 9 07/05 – 16/05 07/05 – 16/05    

 

Herfstvakantie:  15/10 – 23/10 

Kerstvakantie:  24/12 – 08/01 

Voorjaarsvakantie: 25/02 – 04/03 

Goede Vrijdag: 06/04, Pasen 08 en 09/04 

Meivakantie:   28/04 – 06/05 

Hemelvaart:   17/05 

Pinksteren:   27 en 28/05 
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MachtigingsformulierAlgemene Ledenvergadering NOSBO 
 

Gaarne overhandigen aan de bestuurstafel voor het begin van de vergadering. 

 

 

Het bestuur van  

 

.................................................................................................................  (verenigingsnaam) 

 

vaardigt 

 

................................................................................................................. (naam) 

 

................................................................................................................. (naam) 

 

af als vertegenwoordigers voor de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO  

van woensdag 29 juni 2011. 

 

Getekend: 

 

.................................................................................................................. (naam) 

 

.................................................................................................................. (functie) 

 

.................................................................................................................. (datum) 

 

 

.................................................................................................................. (handtekening) 

 


