
Reglement betreffende de SBO-jeugdcommissie en de SBO-
jeugdleidersvergadering 
 
1. Jeugdbeleid 
1.1 Dit reglement regelt de verhoudingen tussen het SBO bestuur, de SBO 
jeugdcommissie (JC) en de SBO Jeugdleidervergadering (JLV) en de werkwijze van JC en 
JLV. 

1.2 Daar waar in dit reglement ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan ook gelezen worden 
‘zij’  of ‘haar’. 

1.3 Het bestuur van de SBO wijst uit zijn midden iemand aan als Jeugdleider van de SBO 
(JL). Hij ontvangt de portefeuille Jeugdschaak. 

 

2. Jeugdcommissie (JC) 
2.1 Het bestuur van de SBO stelt een commissie in ter ondersteuning van de JL, die 
behalve de JL nog tenminste 4 leden telt en de naam Jeugdcommissie (JC) draagt. 

2.2 De functie van de JC is het adviseren van het SBO-bestuur op het terrein van 
jeugdschaak. Het bestuur kan de commissie verzoeken een advies te formuleren over 
zowel toekomstig beleid als over (de resultaten van) uitvoerend beleid. De JC heeft een 
brugfunctie naar de achterban. Bedoeld wordt commitment en gedragenheid te 
bewerkstelligen. 

2.3 Het SBO-bestuur verplicht zich beleidvoornemens met betrekking tot de jeugd ter 
advisering voor te leggen aan de JC. 

2.4 De JL is als voorzitter van de JC belast met de algehele leiding. De leden van 
de JC behartigen o.a. een van de volgende taken: 

• Persoonlijke jeugdkampioenschappen 
• Jeugdclubcompetitie 
• Schoolschaak 
• Jeugdtrainingen 
• Schaakexamens (diplomaconsul) 
• Jeugd Grand Prix 
• Jeugdrating 
• Jeugdjaargids 

 
2.5 De commissie vergadert minimaal vier maal per jaar.  
 
2.6 Eenmaal per jaar vergadert de JC samen met het gehele SBO-bestuur. In de 
regel zal deze vergadering plaatsvinden aan het eind van het schaakseizoen, doch 
voor de JLV. 
 
2.7 De JC is vertegenwoordigd op kampioenschappen en evenementen met 
betrekking tot de jeugd. 

2.8 Aan het einde van het seizoen maakt ieder lid van de JC een verslag. 

 



3. Jeugdleidersvergadering (JLV) 
3.1 De Jeugdleider van een vereniging (VJL) is de door de desbetreffende vereniging 
aangewezen persoon om de jeugdafdeling van de vereniging te leiden en als zodanig is 
aangemeld bij de SBO. 

3.2 De JLV is de gezamenlijke vergadering van de JC en de VJL's en wordt 
voorgezeten door de JL of bij zijn afwezigheid door een ander lid van de JC en vindt 
minimaal eenmaal per jaar plaats. In de regel zal de JLV plaatsvinden aan het eind 
van het schaakseizoen. 

3.3 Een vereniging wordt op een JLV vertegenwoordigd door de VJL (indien verhinderd 
door zijn plaatsvervanger) die zich kan laten vergezellen door zijn assistenten en 
eventueel bestuursleden van zijn vereniging.  

3.4 Een vereniging kan niet vertegenwoordigd worden door een lid van de JC. 

3.5 Verenigingen van de SBO zonder een jeugdafdeling kunnen een waarnemer de JLV 
laten bijwonen, maar deze heeft geen stemrecht. 

3.6 De JL roept de JLV bijeen door alle VJL's en alle leden van de JC minimaal 10 dagen 
van tevoren een uitnodiging met de agenda en de benodigde stukken toe te zenden. 

3.7 Een vereniging kan bij monde van zijn VJL een of meer punten voor de agenda 
aandragen mits tijdig (minimaal 5 dagen van tevoren) schriftelijk aan de JL meegedeeld. 

3.8 De vergadering wordt genotuleerd door een lid van de JC. Aan de notulen wordt een 
besluitenlijst toegevoegd. 
 
3.9 De uitnodiging voor de in art. 3.2 genoemde JLV gaat, behalve van de agenda o.m. 
vergezeld van de notulen van de voorgaande vergadering(en), een toelichting op het 
beleid, de jaarverslagen, een voorlopige wedstrijdagenda voor het komende seizoen en 
eventuele voorstellen 

3.10 De JLV kan alleen besluiten nemen over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld 
en indien tenminste 1/3 van de verenigingen met een jeugdafdeling (afgerond naar 
beneden) aanwezig is. 

3.11 Het stemmen in de JLV is een gewogen stemming, het aantal stemmen van een 
vereniging wordt bepaald door het aantal jeugdleden dat wordt vermeld op de laatste 
gepubliceerde KNSB computerlijst van de betrokken vereniging. Te weten: 

• 1-5 jeugdleden = 1 stem;  
• 6-10 jeugdleden = 2 stemmen;  
• 11-15 jeugdleden = 3 stemmen;  
• 16-20 jeugdleden = 4 stemmen;  
• Meer dan 20 jeugdleden = 5 stemmen. 

3.12 Bij een stemming deelt de VJL (of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger), eventueel 
na overleg met zijn medewerkers, mee hoe de betreffende vereniging stemt.  

 

4. Reglement 

4.1 Voorstellen tot wijziging van dit reglement worden te allen tijde voorgelegd 
aan de Algemene Ledenvergadering van de SBO. 

 

Hengelo, juni 2006. 


