
Noordelijke Schaakbond

Bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering van

woensdag 3 juni 2015

2. Mededelingen: vacatures
Bestuurslid jeugdschaak, bestuurslid wedstrijden en competitie
Ondanks herhaalde pogingen is het het bestuur nog niet gelukt de eigen gelederen te 
versterken. Er is nog steeds dringend behoefte aan een betrokken lid dat zich wil inzetten 
voor het jeugdschaak en een voor het (laten) organiseren van persoonlijke en 
teamkampioenschappen.
Door het plotselinge overlijden van Douwe Algera op 17 maart is er ook een vacature in de 
Commissie van Beroep.

Ingekomen stukken:
- Voorstel ESG : "competitie naar de zaterdagen.pdf". (bijgevoegd)
- ter kennisneming: brief J. Zwanepol aan KNSB mbt. afkeuren DGT 2000

3. Notulen ALV 17 september 2014 (reeds verzonden)
5. Jaarrekening 2014 (reeds verzonden)
6. Verkenning competitie en viertallen '15-'16
7. Aanpassingen reglementen

ad 2.  ter kennisneming: brief J. Zwanepol aan KNSB mbt. afkeuren DGT 2000

********

Peize, 20 april 2015

Aan het bestuur van de KNSB,
T. k.g.  aan de leden van de bondsraad,
de secretariaten van de aangesloten bonden en
de  gediplomeerde wedstrijdleiders.

Geachte dames en heren,

In een aanhangsel bij de uitslagenconvocatie van de KNSB-competitie februari 2015 werd  
kortheidshalve het volgende medegedeeld.

1. De goedkeuring van de DGT2000 voor ratingevenementen is door de FIDE ingetrokken.
2. Voor onder meer de KNSB-competitie mag de DGT2000 niet meer gebruikt worden.

Een reden te meer om een aantal nieuwe klokken aan te schaffen.
3. Om de clubs tegen onvoorziene uitgaven te beschermen heeft het bestuur van de KNSB 

besloten dat de DGT2000 tot het einde van het seizoen 2015-2016 nog gebruikt mag worden
in de competitie.

Vorenstaande alinea werd nog voorafgegaan met de volgende mededeling.
De KNSB biedt samen met de Schaakwinkel Het Paard de DGT2010 met korting aan.
Bij een bestelling van een veelvoud van 10 klokken kunt u dit uurwerk kopen tegen de speciale 
prijs van € 45,- 



Eerstens vraag ik me af of deze beide mededelingen een toevallige coïncidentie vormen.
Maar veel belangrijker zijn de volgende punten.

1. Wat zijn de argumenten van de FIDE om het gebruik van de  DGT2000 te verbannen?
2. Waarom neemt het KNSB-bestuur deze actie van de FIDE klakkeloos over?
3. De door de bond geuite bescherming om clubs op te zadelen met onvoorziene uitgaven 

is een farce. Het is slechts uitstel van executie. Voor het competitie-seizoen 2016-2017 
moeten de schaakverenigingen  spelend in de landelijke competitie voor al hun teams over 
de DGT2010  beschikken. 

4. Door deze maatregel ontstaat zonder enige reden kapitaalvernietiging en een inventarisatie
zal leren dat dit voor vele verengingen een enorme uitgavenpost gaat worden.

5. Het speciale aanbod van € 45,- bij aankoop van een veelvoud van tien exemplaren 
DGT2010 is op zijn zachtst gezegd een lachertje. Immers overal wordt dit uurwerk al 
maximaal voor € 45,- zonder de vereiste voorwaarde van een veelvoud van tien 
exemplaren per stuk verkocht.

Ik kan me moeilijk aan de indruk onttrekken dat hier een deal is gesloten.
Dat een fabrikant een nieuw product in de markt zet is evident, maar dat de FIDE, maar 
dus ook de KNSB nodeloos afziet van een goed product is onwenselijk. Realiseert de bond 
zich wel wat het betekent voor die organisaties die jaarlijks een belangrijk schaaktoernooi 
organiseren en veelal nog  de DGT2000 gebruiken? Moeten eerstdaags ook de verenigingen
die in de regionale competities van de aangesloten bonden spelen, overgaan tot het gebruik
van de DGT2010 en dus ook voor grote investeringen komen te staan? 
En is de bond wel op de hoogte  dat er al weer een nieuwe versie van DGT op de markt is 
gebracht en dat bovenstaande procedure zich in de toekomst kan herhalen?

Met veel belangstelling kijk ik uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Johan Zwanepol ( I.A. En I.O.  lid van verdienste FIDE en KNSB)

***************
ad 6. Verkenning competitie en viertallen

- Tweede klasse ook met digitale klokken, zoals aangekondigd vorig jaar.
- Evaluatie eerste jaar viertallen, keuzes voor vervolg in '15-'16
- Integratie met andere regionale bonden en KNSB: De KNSB heeft eerder dit jaar een bijeenkomst 
belegd over de stand van zaken en de toekomst van de regionale competities. Overal loopt de 
deelname al jaren terug, steeds meer bonden bieden een viertallencompetitie aan om nog iets van 
onderlinge clubcompetitie overeind te houden voor m.n. kleine clubs. 
Op verzoek van de regionale bonden is er een werkgroep gestart om de mogelijkheden te 
verkennen voor meer samenwerking tussen de regio's en daarbij is de optie om de hele competitie 
onder KNSB-vlag onder te brengen nadrukkelijk in beeld.
Voor het zover is, zullen wel allerlei grote en kleine regionale verschillen opgelost moeten worden 
en de achterban degelijk voorbereid, geïnformeerd en betrokken moeten worden bij de discussie.
Uw competitieleider maakt deel uit van die werkgroep.
Ter vergadering kunnen mondeling enkele opties en gesignaleerde pijnpunten toegelicht worden.
Besluitklare voorstellen worden niet eerder dan voorjaar 2016 verwacht.

ad 7. Aanpassingen reglementen

doorgehaalde tekst: vervallen, cursief: nieuw of verplaatst.



A: Reglement Persoonlijke leden
Het bestuur wil de lidmaatschapsperiode van persoonlijke leden gelijk trekken met die van 
verenigingsleden: sept - aug. dat scheelt een hoop moeilijke regels die verband houden met het 
niet gelijk op lopen van het boek- en/of verenigingsjaar.
Verder verduidelijken dat het PL er alleen voor bijzondere gevallen is, en niet te combineren met 
lidmaatschap van een NOSBO-vereniging.
En consequenties van wanbetaling expliciet vermelden, in de huidige situatie is het niet duidelijk of
we maatregelen die iedereen op zijn klompen kan aanvoelen, wel mogen treffen. 

[Lidmaatschap]

5. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en loopt van 1 september t/m 31 
augustus. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien een lid niet 
voor 1 januari september is afgemeld bij de NOSBO, dan wordt hij/zij geacht lid te zijn 
voor een hele nieuwe periode van een jaar. 

6. Persoonlijke leden zijn hetzelfde (senioren- of jeugd-)contributiebedrag verschuldigd als 
waarvoor de verenigingen per lid worden aangeslagen (= oud art. 8). Voor leden die 
gedurende het seizoen lid worden is naar rato contributie verschuldigd. De berekening 
gebeurt op kwartaalbasis. Voor leden die gedurende het jaar opzeggen geldt dat tot en met 
de eerstvolgende 31 december augustus contributie verschuldigd is. 

7. Het Persoonlijk lidmaatschap vervalt bij aanmelding bij leden die lid worden van een bij de 
NOSBO aangesloten vereniging, blijven tot het einde van het lidmaatschapsjaar (art. 5) 
hoofdlid van de NOSBO. Daarna worden zij uitgeschreven. 

8. Persoonlijke leden die na tweede aanmaning hun contributie nog niet voldaan hebben, 
worden geschorst. Wanneer zij op 31 augustus hun contributieschuld nog niet hebben 
voldaan, worden zij afgemeld als KNSB-lid, waarbij hun betalingsverplichting blijft bestaan. 
Schorsingen worden doorgegeven aan de KNSB. 

B. Competitiereglement

Het is helaas niet te vermijden dat dit jaar zowel bij de voorjaars- als de najaarsALV een aantal 
artikelen van het CR voor wijziging worden voorgedragen.

Voor een fair competitieverloop en een faire indeling van parallelklassen in de 1e en 2e klasse wil 
de competitieleider ervan kunnen uitgaan dat de teams van één vereniging worden opgegeven in 
volgorde van gemiddelde rating. Daarover moet beslist worden voordat de inschrijving voor het 
volgend seizoen begint.
En de KNSB wil in de bondsraad van eind juni de regels m.b.t mobiele telefoons wijzigen. Het 
bestuur hoopt in de najaarsvergadering te komen met een voorstel dat overlast en fraude 
tegengaat zonder onpraktische voorwaarden mbt. bewaren/meenemen van telefoons..

Art. 30 d. (nieuw)
Teams van één vereniging worden opgegeven in volgorde van aflopende gemiddelde rating, 
gerekend over de sterkste 8 of 6 spelers naar gelang het aantal borden in de klasse waarvoor dat 
team wordt opgegeven. Wanneer de sterkste spelers van een hoger genummerd team gemiddeld 
meer dan 20 punten hogere rating hebben, zal het bestuurslid competitie de nummering en 
daarmee de indeling van die teams zodanig aanpassen dat wel voldaan wordt aan de eerste volzin 
van dit artikel.

Herstellen van een omissie:
Aanvulling bekerreglement: art. 54 f: 
Voor aanvang van de wedstrijd wordt er geloot welk team met wit speelt aan de oneven borden.


