
Noordelijke Schaakbond

Verslag  Najaarsvergadering, 18 september 2013
Locatie: Denksportcentrum Jannes van der Wal, Groningen

Aanwezig Bestuur: Maas, Kroezen, Hondema, Romijn, van Amerongen; 
kandidaat: Raaijen; afwezig m.k: Kodentsov en Admiraal.
Afgevaardigde KNSB: J. Stomphorst
Aanwezig verenigingen: Assen (Homminga), Bedum (Fongers en Van Heumen), DAC (van Till), 
ESG (J. en B. van Os), Groningen (Krijnen, tot 21.00u), Groninger Combinatie (Van Hamond), 
Haren (Hovius), HSP (Havinga), Leek (Huisman en Doller), Lewenborg (Schut), Oostermoer 
(Oosting en Van Huizen), Roden (Boskma en Van Bemmel), Schaakkwartier (Schuttel), SISSA 
(Walinga), Staunton (Groot), Unitas, (Van der Poel, 20.45u), Veendam (Burgsma) ;
Afwezig m.k.:  Eelde/Paterswolde, Hoogeveen, Paardensprong, Scepu, Spassky's, Ten Boer, Ter 
Apel, Van der Linde.
Afwezig z.k.: Dwingeloo, Kasteel, J.H. Kruit, Middelstum, Rochade, Valthermond.

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Kroezen om 19.35 uur
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, alleen het punt KNSB-zaken wordt naar voren 
gehaald zodat dhr. Stomphorst de trein kan halen.

2. Mededelingen
- De Reglementencommissie is in goed overleg opgeheven, het was al langer niet echt duidelijk 
wat de taak en de bijdrage van de cie. aan de Nosbo nog was.
- Ook de Jeugdcommissie is opgeheven nadat het voorlaatste lid (Th. Mooijman) was opgestapt. 
Leeftink, coördinator Grand Prix is nu medewerker van het bestuur. zie ook pt. 8a.
- Er zijn 60 sets borden/stukken/klokken aangeschaft. Voor het lenen wordt voortaan van 
leden/verenigingen een bijdrage van € 60 gevraagd, 50 borg en 10 voor kosten onderhoud en 
reparatie.
- Aan Groningen en Unitas is weer dispensatie verleend voor hun spelers uit de Nosbocompetitie 
die invallen in teams van Groninger Combinatie, dit voor onbepaalde tijd, zolang de drie 
verenigingen en hun onderlinge verhouding blijven bestaan.
- De KNSB gaat over op nieuw systeem ledenadministratie (OLA). Nosbo is in jan. 2014 aan de 
beurt. Wout en Arjen Admiraal zijn bij de presentatie geweest. Arjen, penn. en ledenadmin. van 
Het Schaakkwartier is beschikbaar als helpdesk voor verenigingen bij invoering van OLA.
- Het bestuur heeft stappen ondernomen om de website te vernieuwen. Er is contact gezocht met 
de bouwer van de Osbosite die een soortgelijke site voor ons gaat maken.

Ingekomen stukken:
Voorstel van Hoogeveen voor verlaging contributie.

4. Verslag ALV 22 mei
Inhoudelijk geen opmerkingen. n.a.v.: De vraag van Haren (Gielen) om nieuwe regel te maken 
voor dispensatie mbt. invallen: Daar gaan we geen regel voor opstellen. Het had zo niet mogen 
gebeuren. Voortaan strak het reglement handhaven.
Het verslag is vastgesteld.



(9.) KNSB-zaken
Stomphorst: Online LedenAdministratiesysteem is gereed en zal vanaf oktober gefaseerd worden
ingevoerd. Verenigingen kunnen nu zelf hun wijzigingen doorgeven, een hoop rompslomp 
minder.
De KNSB constateert dat de KNSB-nieuwsbrief i.h.a. slecht wordt gelezen en ook nauwelijks 
wordt besproken in de besturen. Terwijl er toch zoveel instaat waarmee clubs hun voordeel me 
kunnen doen, bijv. bij ledenwerfacties e.d. Dus, lees 'm en maak gebruik van de mogelijkheden!

5. Jaarverslagen
Secretaris, opgesteld door Kodentsov, geen vragen of opm. Vastgesteld.
Jeugdzaken, opgesteld door Kroezen, ook geen opm. en vastgesteld.
Competitie: geen vragen, vastgesteld.
Wedstrijdleider: In 1e regel nog sprake van seizoen 2010-2011, onbedoelde kopieerfout. Verder 
geen opm. Vastgesteld.
Diplomaconsul: enig commentaar: Mooi stuk!   dus: Vastgesteld.

6. Verkiezingen
Leunis Maas legt na 9 jaar het penningmeesterschap neer. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet
met een warme handdruk en de vergadering doet dat met een hartelijk applaus. Het bestuur zal 
bij het bestuursetentje binnenkort nog zorgen voor een tastbare herinnering.
Grigori Kodentsov heeft drie jaar het secretariaat gedaan met veel energie en enthousiasme. Hij is
niet aanwezig, maar ontvangt van voorzitter en vergadering ook hartelijke dankzegging.
Hondema en Van Amerongen zijn in de meivergadering verkozen en hebben in augustus de 
taken van resp. Maas en Kodentsov overgenomen.
(in)formateur Jan van Os heeft in juni Petra Raaijen weten te interesseren voor de bestuursfunctie 
Jeugdzaken. Op voorstel van de voorzitter wordt zij met hartelijk applaus verkozen door de 
vergadering.
Bondsraadvertegenwoordiging: Kodentsov treedt af als bondsraadslid. Als plaatsvervangend lid 
staat slechts een persoon genoemd: Romijn. De door het bestuur voorgestelde kandidaten 
Hondema (bondsraadslid) en Raaijen (plaatsvervangend..) worden door de vergadering 
benoemd.
In de commissie van Beroep is de zittingstermijn verstreken van de leden Algera, Keizer en 
Walinga. Zij hebben allen aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn en worden 
door de vergadering herkozen.
In het bestuur blijft nog een vacature voor de portefeuille wedstrijden en kampioenschappen. De 
voorzitter roept de verenigingen op nog eens goed uit te kijken naar geschikte kandidaten. 
Opgave bij het bestuur of de informateur Jan van Os.
Romijn meldt dat er nog een onderdeel ontbreekt aan het afsluiten van het afgelopen seizoen: de 
verloting van de traditionele schaakklok (DGT 2010 inmiddels) onder de kampioenen van de 
competitieklassen. Na de bekende hocus-pocus met briefjes in een bak (wie heeft de hoge hoed?) 
gaat de klok naar de kampioen van de hoogste klasse: ESG.



6. Begroting 2014
Ter discussie: het voorstel van de penningmeester op pag. 16 en het voorstel tot niet 
doorberekenen van de KNSB-verhoging van SC Hoogeveen, op pag. 2.
Hondema begint met een toelichting op zijn voorstellen: in de vorige vergadering is gesteld dat 
het overschot op de jaarrekening kan duiden op een te hoge contributie of een gebrek aan 
uitgaven. Het laatste is het geval door een onvolledig bestuur dat haast niet is toegekomen aan 
andere zaken dan de meest noodzakelijke. Als suggesties voor extra uitgaven zijn genoemd: niet 
doorberekenen van de KSNB-afdrachtverhoging (Hoogeveen), (wat eigenlijk een verlaging van 
inkomsten is) en verhoging van reiskostenvergoeding (Ten Boer). 
Het eerste vindt het bestuur niet haalbaar, dat kost zoveel dat er niets overblijft voor nieuw 
beleid. Daarom zijn in deze begroting opgevoerd: (afschrijving op) de aanschaf van nieuw 
materiaal, aanvullen van het jeugduitzendfonds om zo nodig jaarlijks in staat te zijn een bijdrage 
te geven aan talent dat voor uitzending in aanmerking komt, een geringe verlaging van de 
contributie (afronding naar beneden), vernieuwing van de website en verhoging van de km-
vergoeding (19 -> 25 ct.)
Homminga merkt op dat de post 'baten uit materiaalverhuur' niet op de begroting staat.
Walinga vindt dat de kosten voor een nieuwe website ook wel over een aantal jaren afgeschreven 
kunnen worden. Hondema antwoordt dat dit alleen een boekhoudkundige maatregel is 
waardoor de balans verlengd wordt; het gaat echt om geld dat niet meer in kas zit en ook niet 
meer terugkomen kan.
Van Hamond zegt dat hij de begrote rente-inkomsten in verhouding tot de hoeveelheid liquide 
middelen opvallend laag vindt. Je krijgt toch wel wat meer rente dan 0,5 %? Schuttel vermoedt 
dat op de post rente waarschijnlijk de bankkosten al in mindering zijn gebracht, wat Hondema 
kan bevestigen. 
Van Huizen vindt dat afschrijven op materiaal en toevoegen van een bedrag aan de materiaal-
reserve dubbelop is. Hondema stelt dat dit niet het geval is en licht nog toe dat er dit jaar extra 
afgeschreven wordt. De BTW ben je meteen al kwijt en hij maakt ook de vergelijking met een 
nieuwe auto die bij het verlaten van de showroom meteen een flink stuk in waarde daalt.
Daar kan Van Huizen zich in vinden.
Boskma noemt dat er bij Roden een groep oudere leden is die niet extern speelt en grote moeite 
heeft met de hoge afdracht aan Nosbo/KNSB. Hij verzoekt om onderzoek naar mogelijkheden 
om een gedifferentieerde contributie in te voeren, lagere contributie voor recreanten. De 
schaatsbond doet ook zoiets. Kroezen merkt op dat ook bij andere bonden dit pleidooi is 
gehouden. Stomphorst zegt dat in de Bondsraad van nov. 2012 nog een voorstel is ingediend 
door de Haagse bond voor onderzoek naar gedifferentieerde contributie. Het is na enige tijd 
teruggetrokken, omdat bleek dat het niet haalbaar was. Verlagen van de contributie van één 
groep leden moet opgevangen worden door verhoging van die van de anderen. Deze discussie 
loopt al jaren, en niet alleen bij de KNSB.
Roden verzoekt verder om een onderzoek naar wat een voldoende omvang is van een 'robuuste 
reserve', hun voorzet; 1x de jaarbegroting zou genoeg moeten zijn.
Zo komt de discussie bij 'des Pudels Kern', wel of niet een greep in de reserves om het vermogen 
van de Nosbo omlaag te krijgen. Hondema is er niet voor, maar na stemming blijkt een ruime 
meerderheid (+25,-18,o2) voor het voorstel van Hoogeveen, door het bestuur geformuleerd als: de
contributieverhoging gaat door, maar in 2014 wordt €4.- (of €2 voor jeugd) korting per lid 
gegeven, vermoedelijk in de vorm van €1 (/€0,50) per lid op de kwartaalrekening.
De gewijzigde begroting zal met een fors tekort spoedig aan de leden verzonden worden.



Pauze van 20.55 - 21.10. v/d Poel is kort voor de stemmingen over de begroting binnengekomen, 
Krijnen is in de pauze vertrokken.
7. Plannen bestuursleden
Competitie: de afname van het aantal teams gaat onverminderd voort. Niet alleen keren na een 
paar desastreuze jaren weer Nosboteams terug naar de KNSBcompetitie, maar ook door krimp 
van verenigingen en minder animo voor uitwedstrijden (m.n. bij oudere schakers) loopt het 
aantal teams terug. Romijn ziet twee ingrepen als noodzakelijk om de competitieopzet met een 
boomstructuur en op lagere niveaus regionale indeling in stand te houden:
- verminderen van het aantal teams in de eerste klasse tot 2x8
- opheffen van de derde klasse als onderdeel van de competitiestructuur en vrije inschrijving in 
de tweede klasse.
Het verkleinen van de eerste klassen betekent minder speelronden (9 -> 7), dat is voor sommige 
verenigingen moeilijk te aanvaarden, maar andere clubs vinden dit wel positief. Deze maatregel 
zal ingaan in het seizoen 2014-2015 en de P/D-regeling zal hieraan aangepast worden. 
De vrije inschrijving in de tweede klasse is al weken geleden aangekondigd en zal dit seizoen al 
ingaan. Maar gezien het aantal aanmeldingen zal het moeilijk zijn om drie parallelklassen te 
formeren, met 19, mogelijk nog 20 inschrijvingen is eigenlijk alleen een opzet met 2x10 mogelijk.
Enkele clubs geven aan veel moeite te hebben met het uitbreiden van het aantal speelronden in de
tweede klasse.
De derde klasse, op voorstel van Schuttel Vrije Klasse genaamd, blijft wel georganiseerd worden 
door het bestuur. De opzet zal dit seizoen nog voortgezet worden zoals het vorige; in de 
voorjaarsvergadering zal het bestuur een nieuwe regeling voorstellen.
Bij stemming is een ruime meerderheid (22,10) voor 2 klassen van 9 of 10 ipv. 3 klassen van 6 of 7.
Wedstrijdleider:
Kampioenschappen gaan door zoals afgelopen seizoen, ook al is er geen wedstrijdleider.
Mogelijk wel in een andere vorm, m.n. het Pers. Kampioenschap. Clubs worden opgeroepen zich 
te melden voor organisatie van (een deel van) deze wedstrijden.
Jeugd: 
Ons nieuwe bestuurslid is nog bezig met oriënteren, nog geen concrete nieuwe plannen. Grand 
Prix loopt goed, het zou mooi zijn als er een wedstrijdvorm komt voor de 13-15 jarigen, voor wie 
het nog moeilijk is in te schuiven bij de seniorenwedstrijden.
Het PJK verschuift van de kerst- naar de voorjaarsvakantie.

8. Reglementen
Huishoudelijk reglement: Vorig jaar een minimale wijziging, die de procedure voor wijziging 
heeft vereenvoudigd. Ditmaal is er een reeks voorstellen om de omschrijving van evenementen 
en functies aan te passen aan de huidige praktijk. (aspiranten als ledencategorie, rapid- en 
bedrijfskampioenschappen...). Verder is de jeugdcommissie opgeheven en ook als die weer 
terugkomt, hoort de regeling daarvan niet in het HR thuis. Zittingstermijn van bonsdraadleden 
gelijk aan bestuur e.d. naar 3 jaar. Hondema is daarmee verkozen voor een volledige termijn van 
3 jaar (en niet nog 1 jaar van Kodentsov volmakend).
Jeugdclubcompetitie: Een artikel is vorig jaar aan de aandacht ontsnapt: voortaan moeten in alle 
individuele en teamkampioenschappen alle deelnemers lid zijn van de Nosbo/KNSB.
Competitiereglement: Afschaffing van derde klasse, aanscherpen van de regels voor tijdige 
aanmelding van teams in promotieklasse en eerste klasse.
De wijzigingsvoorstellen worden doorgelopen en de vergadering stemt ermee in.



(9. KNSB-zaken: behandeld tussen pt 4 en 5)
10. Wvttk / Rondvraag
Hovius: Hoe zit het met de peilmomenten voor de contributie? Dat blijft 1 oktober en 1 april, net 
na het begin en net voor het eind van de meeste competities. Wat wel verandert is dat voor de 
KNSB en de Nosbo een lid dat op of na 1 oktober aangemeld staat, voor het hele jaar contributie 
verschuldigd is, dus t/m eind september daarna.
Burgsma: Is de papieren competitiegids afgeschaft? Kroezen: Nee, alleen de papieren 
reglementenklapper. De competitiegids blijft (en het is aan de clubs om de relevante reglementen 
in de zaal beschikbaar te hebben).
Oosting: In de nieuwe huurvoorwaarden voor het materiaal staat ook een bedrag van € 10 aan 
huur voor de leden/clubs. Maar die hebben er toch al voor betaald? Hondema: Jawel, maar er 
blijven ook kosten voor reparatie en onderhoud (batterijen...) De aanschaf gaat uit de middelen 
van de bond, het onderhoud is voor de gebruikers.
Huisman: meldt dat Leek wel interesse heeft voor het afgeschreven materiaal.
Bastiaan van Os vindt dat volgend jaar de begroting toch weer in de voorjaarsvergadering 
behandeld moet worden. Daarop vraagt Burgsma zich af wat er dan overblijft voor de 
najaarsvergadering. De voorzitter legt uit dat ivm. de gedeeltelijke bestuurswisseling tijdens de 
voorjaars-ALV  er geen tijd was om toen al een nieuwe begroting te presenteren. Maar in andere 
jaren zal behandeling in het voorjaar de voorkeur verdienen. 
Op de vraag waarom het boekjaar van de Nosbo samenvalt met het kalenderjaar ipv. het 
schaakseizoen antwoordt de voorzitter dat dit al jaren zo is. Het is niet gewijzigd bij de laatste 
statutenwijziging in 2011 en is al zo sinds de jaren '80. Sluiten van de boeken, opstellen van 
jaarrekening en voorleggen aan de Kascommissie midden in de zomer is voor de penningmeester
een onnodig zware belasting.
Romijn maakt de aanwezigen er nog op attent dat een gezamenlijke slotronde in de competitie 
alleen nog op het programma staat voor de Promotieklasse, op vr. 16 mei in Veendam.

11. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.25 uur.


