
Noordelijke Schaakbond

Verslag Algemene Ledenvergadering
17 september 2014
Denksportcentrum Jannes van der Wal

Aanwezig: bestuur:  R.  Kroezen,  E.  Hondema,  B.  Romijn,  W.  Admiraal,  F.  van  Amerongen.
afwezig: P. Raaijen.
Verenigingen: Assen (E. Hommes), Bedum (M. van Heumen, K. Fongers), DAC (B. van Till,  L.
Maas), ESG (J. van Os, B. van Os), Groningen(W. Krijnen), Schaakkwartier (D. Schuttel), Haren (J.
Hovius, A. Tasma), Hoogeveen (M. Snuverink), Leek (F. Huisman, T. Smedinga), Lewenborg (R.
Frieswijk, J. Schut), Roden (L. Boskma, H. van Bemmel), SISSA (K. Lambrechts),  Veendam (Th.
Mooijman),  Oostermoer  (H.  van  Houten);  iets  later:  Groninger  Combinatie  (F.  van  Hamond),
KNSB (J. Stomphorst); toehoorder: S J Burgsma.  afwezig m.k.:Eelde/Paterswolde, Staunton, HSP,
J.H.  Kruit,  Van  der  Linde,  Rochade,  Ter  Apel,  Spassky's,  Valthermond,  Dwingeloo,  de
Paardensprong.

1. Opening 19.30 uur. 

2. Mededelingen:
Sjoerd Jan Burgsma heeft een voorbehoud gemaakt bij het aanvaarden van de kandidatuur voor
bestuurslid  Jeugdzaken.  Helaas  is  hij  van  mening dat  hij  hiervan  gebruik  moet  maken,  hij  is
aanwezig om dit bij pt. 6 toe te lichten.
Felicitaties  gaan uit  naar  SISSA,  Groningen Comb.2 en Assen voor hun kampioenschappen in
KNSB 1A, 2A en 3A. Lyne Bruggink (Assen) is Ned.kampioen tot 8 jaar geworden in de open
categorie,  Jorden van Foreest  gaat  volgende week een gooi  doen naar de wereldtitel  jeugd in
Durban Zuid-Afrika.
De nieuwe website is helaas nog niet klaar, dat had het bestuur bepaald anders gewild, maar we
zitten in de laatste fase: de gebruikerstest.
Ingekomen stukken: behalve bovenvermelde afmeldingen voor deze vergadering heeft SC Assen
een verzoek tot reglementswijziging ingediend. Dit is met de agenda verstuurd en zal bij punt 8
behandeld worden.

3. Verslag ALV 7 mei 2014
Er zijn geen inhoudelijke of redactionele opmerkingen. Het verslag is daarmee vastgesteld.

4. Jaarverslagen.
Het valt Maas op dat de naam van de voorzitter onder een paar verslagen staat. Dat klopt, ook in
vorige jaren nam hij al een paar verslagen van medebestuursleden op zich, nu is dat duidelijk zo
vermeld. Kroezen meldt zelf dat er nog een onjuistheid staat in het jaarverslag Jeugd: Niet Haren
maar  Staunton  is  winnaar  geworden  van  de  Noordelijke  Jeugdcompetitie.  Snuverink  geeft
Admiraal een compliment voor de vele goed verzorgde jaarverslagen van de Diplomaconsul.
Verder waren er geen opmerkingen, de jaarverslagen van secretaris, competitie, jeugd, diploma-
consul en wedstrijden zijn vastgesteld.
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5. KNSB-zaken
Dhr. Stomphorst is waarschijnlijk opgehouden in het OV. Hondema wijst de vergadering er nog
maar eens op dat de clubs goed moeten letten op de nieuwe regels bij de ledenadministratie. 
De KNSB heeft in het contributiereglement vastgelegd dat een lidmaatschap voortaan tot het einde
van het seizoen geldt (i.c. 31 aug.) en stilzwijgend verlengd wordt. Het uitschrijven van een lid in
de nieuwe Online Ledenadministratie laat de naam wel verdwijnen van de ledenlijsten, maar de
betalingsverplichting voor dat lid blijft tot het eind van het seizoen bestaan! Zie verwijzingen op
de KNSB- en ook de NOSBO-website. Verder is het ook van belang de ledengegevens in OLA up
to date te  houden.  Zorg er ook voor leden die  zich aanmelden en al  lid  zijn  van een andere
vereniging niet tweemaal als hoofdlid in te schrijven, dat kost de clubs onnodig extra geld. Denk er
ook om dat uitschrijven van een hoofdlid dat elders dubbellid is, daar dan automatisch hoofdlid
wordt; meld dit bij dat lid.
De tarieven van Stappenexamens zijn dit jaar verhoogd, portokosten stijgen en de hoeveelheden
die in een zending verstuurd worden, worden ook steeds kleiner.
Boskma vraagt nog of het bestuur al actie heeft ondernomen voor drastische verlaging van de
KNSB-contributie. Dat kon nog niet, omdat de begroting pas in de Bondsraad in november wordt
behandeld.  Kroezen  zal  het  aan  de  orde  stellen,  maar  waarschuwt  tegen  hooggespannen
verwachtingen in dezen.
Tijdens het volgend agendapunt kwam dhr. Stomphorst binnen. Na de bestuursverkiezing is dit
agendapunt hernomen. Hij meldde dat de  Nieuwsbrief van de KNSB erg slecht gelezen blijkt te
worden.  Er  worden  tijdens  vergaderingen  als  deze  vaak  vragen  gesteld  die  allang  duidelijk
uitgelegd waren in de Nieuwsbrief. 
Speerpunt van de KNSB is ontwikkeling  schoolschaak onder 6-9 jarigen. Als je zo jong begint,
hebben veel kinderen aan het eind van de basisschool stap 3 gehaald en dan is de kans dat ze als
middelbare  scholier  bij  een  club  blijven  hangen  veel  groter.  Het  verzoek  is  om  voor  deze
leeftijdsgroep ook schoolschaakkampioenschappen te organiseren en teams af te vaardigen naar
de landelijke finale, komend jaar in Arnhem.
Kadercursussen blijven belangrijk, maar wees er actief in, wacht niet tot er een cursus in de buurt
georganiseerd wordt. Als een club met een paar buren 8 gegadigden bij elkaar kan krijgen voor
een cursus (meestal jeugdleider/-trainer of wedstrijdleider/indelingsdeskundige), dan kan die in
de eigen lokatie georganiseerd worden.
Ledenwerving: er is van alles aan materiaal beschikbaar op het bondsbureau om ledenwerfacties te
voeren. Wie een degelijk plan heeft voor een ledenwerfcampagne kan hiervoor subsidie aanvragen
bij de KSNB van €200.
Tenslotte de tip over beter bereiken van scholen: stuur je een brief (uitnodiging schoolschaak...) is
de kans groot dat de respons onder 10% blijft. Lonneker gaat alle scholen in Enschede persoonlijk
af met aanbod over schoolschaak en les. Die halen zo veel meer reacties. (maar je moet er wel de
mankracht en liefhebbers voor hebben). 
Admiraal vraagt nog over het scholierenlidmaatschap of dat automatisch afloopt. Nee, dat wordt
net als de andere lidmaatschapsvormen stilzwijgend verlengd. Suggestie: als een scholierenlid zich
in de loop van het jaar aanmeldt bij een club, kan die club wel 7,50 korting geven, dat deel van de
bondscontributie is al betaald.

6. Bestuursverkiezingen
Bart  Romijn  (9  jaar  competitieleider)  en  Wout  Admiraal  (9  jaar  ledenadministrateur)  zijn  niet
herkiesbaar voor een nieuwe termijn, Petra Raaijen (jeugdzaken) moet na een jaar alweer stoppen
omdat haar werk een stuk drukker geworden is. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet en
zullen  bij  een  gezellige  afspraak  van  bestuur  en  medewerkers  volgende  maand nog  met  een
passend cadeau bedankt worden. Wout gaat overigens wel door als diplomaconsul.
Het  volgende  deel  van  dit  agendapunt  is  een  stuk  stiller:  nog  steeds  geen  kandidaten  voor
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bestuurslid wedstrijdzaken. Voor de post jeugdschaak was Sjoerd Jan Burgsma onder voorbehoud
beschikbaar. Hij wilde zich nog wel op enkele punten van steun verzekerd weten; daarom heeft hij
twee dagen voor deze ALV overleg gevoerd met een groep jeugdleiders van de grootste jeugdaf-
delingen. Het resultaat van deze bijeenkomst was dat naar de mening van Sjoerd Jan er onvol -
doende ondersteuning werd geboden door de verenigingen. Ook merkte hij dat de sfeer tussen
sommige clubs/jeugdleiders niet goed was. Daarom heeft hij besloten zich alsnog terug te trekken
als kandidaat-bestuurslid. 
De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en meldt de vergadering dat dit als consequentie heeft
dat er een aantal activiteiten voor de jeugd niet of op kleinere schaal zullen worden voortgezet.
De vergadering vindt dat de sfeer tussen de jeugdleiders verbeterd  moet worden, dat negatieve
uitingen over het organisatievermogen van enkele daarvan op internet achterwege moeten blijven
en dat het bestuur cq. een nieuw kandidaat-bestuurslid tevoren een globaal plan moet hebben wat
hij van de jeugdleiders en verenigingen verwacht.
Na de binnenkomst van dhr. Stomphorst gaat de vergadering over tot de benoemingen in bestuur
en commissies. 
Frans van Amerongen en Jan van Os worden benoemd tot plaatsvervangend Bondsraadslid. In de
Commissie van beroep worden Gerard Bakker en Job Holtz verkozen voor hun 7e resp. 8e termijn!
Gelukkig is het de laatste jaren een zeer rustige baan geweest. 
Daarna volgt het tweede deel van punt 5: KNSB-zaken, als boven beschreven.

7. Plannen bestuur:
Hoofdpunten  voor  de  competitie:  Nieuwe  viertallencompetitie  en  ('Fischer'-)speeltijd  met
toegevoegde tijd per zet in Beker, Promotie- en Eerste klasse. 
Krijnen vindt het jammer dat  het bestuur zoveel veranderingen niet als beslispunten op de agenda
heeft gezet maar min of meer verstopt heeft in de reglementen. Daar heeft hij wel de vinger op een
zere plek gelegd. Dat moet een volgende keer anders.
Het  voornemen  van  dat  nieuwe  speeltempo  is  al  in  de  vorige  meivergadering  van  2013
aangekondigd bij de aankoop van het nieuwe spelmateriaal. Clubs konden toen meeliften met de
goedkope aanbieding die het bestuur toen bedongen had. Het voordeel van dit speeltempo is dat
de taak van wedstrijdleiders aanmerkelijk verlicht wordt, omdat de spelers al hun zetten moeten
blijven noteren en 'uitvluggeren' niet meer mogelijk is. 
Een aantal leden is beducht voor partijen die tot ver na sluitingstijd van hun speelzaal zouden
uitlopen. De voorzitter meldt dat de ervaring van jaren in het PK is dat het hoogst zelden gebeurt
dat er langer dan vier uur gespeeld wordt. Stomphorst meldt dat vele andere regionale bonden die
al  langer  spelen  met  dit  tempo,  nog nooit  problemen hebben gehad.  Hommes meent  dat  het
voordeel voor 999 soepel aflopende partijen zwaarder weegt dan die ene partij die dan langer zou
duren.  De  suggestie  van  de  voorzitter  dat  er  in  noodgevallen  kan worden afgebroken  wordt
verworpen.  Voorts  mogen spelers  die  wegens  een visuele  beperking van een aangepaste  klok
gebruik maken, die blijven gebruiken, zo nodig met analoog speeltempo.
In het reglement is voorzien in een overgangsregeling: clubs kunnen vragen om 1 jaar dispensatie
om  nog  met  analoge  klokken  te  spelen.  En  het  aloude  artikel  waarmee  de  thuisclub  de
tegenstander kan vragen om de helft van de benodigde klokken mee te nemen blijft geldig en is
weer actueel geworden.
Vorig seizoen zijn we al  begonnen met het  loskoppelen van de derde klasse van de reguliere
competitie,  de  race  naar het  landskampioenschap begint  voortaan met  vrije  inschrijving in  de
tweede  klasse.  Na  een  inspirerend contact  met  een  delegatie  van  de  SBO is  deze  zomer  een
robuuste opzet gemaakt voor een  vrije viertallencompetitie, die geheel onafhankelijk is  van de
reguliere competitie. De eerste doelstelling is dit jaar om in elk geval een nieuwe spelmogelijkheid
te bieden aan teams van iha. zwakkere spelers en van kleine verenigingen. Daarnaast kan er ook
een groep ontstaan met spelers uit KNSB-teams die wel weer door de week in de regio willen
spelen. Leidraad voor de indeling is redelijk gelijkwaardige speelsterkte en beperkte reisafstanden.
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De speelweken vallen nu nog samen met die in de eerste klasse. Het bestuur streeft ernaar om miv.
volgend seizoen over te gaan op 1 speelweek per maand voor alle competitieklassen tegelijk. En
dan ook de regel: 1 speelronde = 1 partij per persoon, of als regulier speler, of als invaller.
Promotie-degradatie: uitgangspunt bestuur is terugbrengen van  Promotieklasse naar 8 teams om
zo nog voldoende body in de tweede klasse te houden. 
Plannen kampioenschappen en Jeugd: met 2 vacatures op deze posten zal het moeilijk worden om
alle gebruikelijke kampioenschappen te organiseren. 
In de pauze wordt de loting voor de Beker verricht door Snuverink  en B. van Os. Tijdens een dip
in de  reglementendiscussie  wordt  ook de  klok  verloot  onder  de  kampioensteams.  Winnaar  is
Hoogeveen.

8. Reglementen
Competitiereglement: De artikelen worden een voor een besproken en daarna per hoofdstuk in
stemming  gebracht.  Langdurige  besprekingen  leiden  uiteindelijk  tot  een  kort  verslag  van  de
resultaten.
De meeste discussie ontstaat over de mobiele-telefoonartikelen. Het bestuursvoorstel wordt met
16-4-11   aangenomen.  Het  amendement  van Assen  over  spelen  op zaterdag wordt  met  grote
meerderheid verworpen. Het bestuursvoorstel over speeltempo met increment wordt met 22 st.
aangenomen. Het bestuursvoorstel over terugbrengen van 4 naar 3 invalbeurten wordt met 16 st.
aangenomen.
Promotie-degradatieregeling: bestuursvoorstel wordt met 12-11 st. verworpen, het bestuur komt
met een aangepaste regeling op basis van 10 teams in PK, waarbij  dan ook bekend is hoeveel
parallelgroepen er in de tweede klasse zijn.
Jeugdreglementen: De jeugdreglementen zijn allemaal voorbereid in de JLV en worden zonder
veel  commentaar  aangenomen.  Grand  Prixtoernooien   kunnen  ook  op  zondag  georganiseerd
worden,  maar  niet  twee  in  een  weekend.  Pers.  kampioenschappen  worden  niet  op  zondag
gespeeld. Stappenkampioenschap: toevoegen "art. 13: Dit reglement is vastgesteld op de ALV van
17-9-2014 en treedt  onmiddellijk in werking."
Persoonlijke  leden: Dit  reglement  schept  duidelijkheid  over  contributie-inning  en  vertegen-
woordiging in de ALV. Aangenomen.

9. Wvttk, Rondvraag
De website  is  bijna klaar,  nu in de gebruikerstestfase.  Clubs krijgen een inlogcode en kunnen
daarna hun eigen mededelingen plaatsen en gegevens beheren.
Burgsma vraagt naar een wijziging op het KNSB-reglement mbt. mobieltjes die nog gepubliceerd
zou worden. RK: Die komt eraan, meenemen ervan mag, in de hand hebben van een uitstaand
toestel -> waarschuwing, toestel aan of afgaan = nul.
Schut vraagt of er nog een competitiegids komt. Niet op papier, maar als PDF op de website, en in
etappes: de inschrijving voor 2e klasse en viertallen is nog niet gesloten.
Lambrechts vraagt of nagezonden stukken een volgende keer aan alle bestuursleden verstuurd
kunnen worden. 

10. Sluiting om 23.50 uur.
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