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Bijlage 1 

 

Aan : de Algemene Leden Vergadering 

Van :  het bestuur 

Datum:   juli 2018 

Betreft:  Benoeming commissieleden en functionarissen 

ALV :  Instemming vragen 
 

 
Benoeming bestuursleden 

Bob Bishoen (algemeen bestuurslid SBO) 

Robin bos (competitieleider SBO) 

 

Commissie Kascontrole (2018-2019) 

Evert Bartelink (2e jaar) 
Gerard Habers (1ejaar) 
Vacature (reserve) 
 
Commissie van beroepsgeschillen (2018-2019) 
(SBO-gerelateerde zaken)  
Peter Goud (voorzitter) 
Henk van den Berg 
Gerard de Lange  
Han van de Laar 
Kees Kranenburg 
Anne Veltman 
 

Commissie Jeugdschaak (2018-2019) 

Arno van Akkeren (voorzitter/secretaris) 
Tom Engberink (Schoolschaak)   
Ewout Kanger (pk) 
Bernard van Lenthe (GP-berekening) 
Hans van Gelten (Rating verwerking) 
Yannic Husers (Huttontoernooi) 
Marcel Krosenbrink (Jeugdcompetitie) 
Vacature Trainingscoördinator   
Vacature Secretaris 
 
 
Jeugdtaken buiten de commissie Jeugdschaak 

Marc Schippers (Diplomaconsul) 
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Comissie SBO-archief (2018-2019) 

Peter Goud 
Gerrit Luggenhorst 
Erik Mijnheer 
 

Bondsraadvertegenwoordiging (2018-2019) 

Erik Blom, namens het SBO-bestuur 
Peter Goud, namens de verenigingen  
Werner Gesing, plaatsvervangend namens het bestuur 
Vacature, plaatsvervangend namens de verenigingen 
 
Web team (2018-2019) 

Ewout Kanger 
Vacature  
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Bijlage 2 

 

 

Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 1 augustus 2018 
Betreft : Voorstel andere opzet pk-senioren 
ALV : Instemming vragen 
 

 

Het aantal deelnemers tijdens de pk-senioren staat al jaren onder druk. Hieronder een overzicht 

van het verloop van het aantal deelnemers 

2018 28 

2017 35 

2016 33 

2015 33 

2014 40 

2013 42 

2012 47 

Tijdens een door het bestuur uitgevoerde enquête in 2015 was 56% het eens met de huidige 

opzet (4 zaterdag, 4 groepen, 7 rondes). Het merendeel was toen tegen de pk georganiseerd in 

één weekend (78%) of 7 rondes op een avond door de week (72%). 

Het bestuur meent, dat bij verder daling het pk-senioren geen bestaansrecht meer heeft en heeft 

besloten (als proef) om de pk in 2019 anders te organiseren. 

 

• Er wordt gespeeld op 2 zaterdagen (2 februari en 9 maart 2019) 

• Op de eerste zaterdag 3 speelrondes op de tweede zaterdag 4 speelrondes. 

• De speelduur bedraagt 45 minuten per persoon per partij. (Zonder increment). 

• De deelnemers komen uit in één groep (Zwitsers systeem). Voor bepaling van de prijzen 

gaan we uit van drie ratinggroepen. 

• Het inschrijfgeld blijft ongewijzigd € 15,00 

• De bijdrage van de SBO aan de begroting van de pk blijft ongewijzigd € 800.00 

• Door lagere kosten en te verwachten hoger aantal deelnemers wordt de prijzenpot 

verhoogd van € 610,00 (2018) naar € 1140,00. Hierbij wordt de hoofdprijs van de pk-

kampioen verhoogd van € 150,00 naar € 300,00. We beogen hiermee meer sterkere 

spelers aan te kunnen trekken. 
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Bijlage 4 

 

 
Aan :  de Algemene Leden Vergadering 

Van :  het bestuur 

Datum :  15 augustus 2018 

Betreft: voorstel wijziging Cup-reglement 

ALV :  besluit nemen 

 

 

Omdat de competitie in het nieuwe seizoen een andere opzet kent (met zaterdag KNSB en 

de nieuwe gezamenlijke competitie voor de avond) is het nodig om het SBO Cup-reglement 

aan te passen bij de nieuwe situatie. Het betreft onder andere aanpassingen die verband 

houden met speelgerechtigheid. Ook is er op basis van voorgaande discussie een voorstel tot 

wijziging van de manier waarop uit-/thuis- spelen bepaald wordt. Ook bevat het reglement 

nog een aantal verouderde artikelen die kleine aanpassingen behoeven. 

Oude artikel: 

Art. 3 
Alle bij de SBO geregistreerde leden die gerechtigd zijn voor hun vereniging uit te komen in 
de SBO-competitie kunnen voor deze vereniging meespelen in de wedstrijden om de SBO-
Cup.  
Met uitzondering van leden die zijn opgesteld in een KNSB-team en leden die door meer dan 
3 keer ingevallen te zijn in de KNSB-competitie, niet meer speelgerechtigd zijn voor het 
spelen in de SBO-competitie.  
De verenigingen zijn niet verplicht vooraf aan de competitieleider kenbaar te maken welke 
leden zij wensen op te stellen in hun team.  
 

Voorstel nieuw artikel: 

Art. 3.1 
Alle bij de SBO geregistreerde leden die gerechtigd zijn voor hun vereniging uit te komen in 
de SOS-competitie kunnen voor deze vereniging meespelen in de wedstrijden om de SBO-
Cup. Het is echter maar toegestaan voor één vereniging uit te komen.  
De verenigingen zijn niet verplicht vooraf aan de competitieleider kenbaar te maken welke 

reden zij wensen op te stellen in hun team. 

Art. 3.2 

Speelgerechtigd zijn spelers die op moment van de wedstrijd lid zijn van de vereniging 

waarvoor ze uitkomen. Als een speler lid is bij meerdere verenigingen die deelnemen aan de 

SBO-Cup dan is hij speelgerechtigd voor de vereniging waarvoor hij/zij opgesteld is in de 
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achttallen SOS-competitie. Als hij/zij niet opgesteld is in de achttallen SOS-competitie dan 

geldt het opgesteld staan in de viertallen SOS-competitie. Als een speler bij geen van de 

betreffende verenigingen opgesteld staat in de SOS-competitie, dan is hij/zij vrij voor welke 

vereniging hij/zij wil uitkomen in de SBO-Cup, tot het moment waarop hij/zij gespeeld heeft 

in de SBO-Cup. Daarna mag deze speler alleen nog voor de gekozen vereniging spelen. 

Art. 3.3 

De SBO-Cup is in principe bedoeld voor speler uit de SOS-(avond)competitie. Om die reden is 

het niet wenselijk wanneer er sterke spelers worden opgesteld die niet meespelen in de 

SOS-competitie. Alle spelers met een KNSB rating van 2000 of lager zijn speelgerechtigd. 

Spelers met een hogere rating zijn speelgerechtigd als ze maximaal 50 ratingpunten meer 

hebben dan de sterkst opgestelde speler van die vereniging in de SOS-competitie. Voor het 

bepalen van de rating geldt de KNSB ratinglijst van 1 augustus. 

 

 

Oude artikel: 

Art. 4.2 
Het wedstrijdprogramma wordt door loting vastgesteld.  
 

Voorstel nieuw artikel: 

Art. 4.2 
Het wedstrijdprogramma wordt door loting vastgesteld. Welke vereniging thuis speelt hangt 
af van de voorgaande ontmoeting tussen de beide verenigingen in de SBO-Cup. De 
thuisspelende vereniging is de vereniging die in de vorige wedstrijd tegen deze tegenstander 
uit speelde. Wanneer verenigingen elkaar voor het eerst treffen in de SBO-Cup, of wanneer 
om welke reden dan ook onduidelijk is wie thuis speelt, bepaalt de loting wie er thuis speelt 
(eerst getrokken vereniging thuis).  
 

 
Oude artikel: 
 
Art. 5.1 
Voor speeldata en aanvangstijdstippen gelden de regels zoals vastgelegd in artikel 15.7 van 
het SBO-competitiereglement.  
 
Art. 5.2  
Een viertal dat een uur na het vastgestelde begin van de wedstrijd niet met tenminste twee 
spelers is opgekomen wordt geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen en verliest 
reglementair met 4-0, tenzij het overmacht kan aantonen bij de competitieleider.  
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Art. 5.2 
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de opstelling 
van hun teams. Daarna geschiedt de loting voor de kleurverdeling en wel tegelijk voor alle 
oneven borden. De even borden krijgen de tegenovergestelde kleur.  
  
Art. 5.3 
Iedere speler krijgt 90 minuten bedenktijd plus 10 seconden extra per zet per speler voor de 
gehele partij. 
 
Voorstel nieuw artikel: 
Art. 5.1 
Voor speeldata en aanvangstijdstippen gelden de regels zoals vastgelegd in het SOS-
competitiereglement.  
 
Art. 5.2  
Een viertal dat een uur na het vastgestelde begin van de wedstrijd niet met tenminste twee 
spelers is opgekomen wordt geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen en verliest 
reglementair met 4-0, tenzij overmacht aangetoond kan worden bij de competitieleider.  
 
 
Art. 5.3 
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de opstelling 
van hun teams. Daarna geschiedt de loting voor de kleurverdeling en wel tegelijk voor alle 
oneven borden. De even borden krijgen de tegenovergestelde kleur.  
Dit betekent dat er voor de SBO-Cup géén partijen vooruit gespeeld kunnen worden.  
  
Art. 5.4 
Iedere speler krijgt 90 minuten bedenktijd plus 10 seconden extra per zet per speler voor de 
gehele partij. 
 

 
Art. 9 artikel verwijderen! 
Winnaar van de finale heeft het recht op deelname aan de KNSB 
-bekercompetitie in het seizoen volgende op deze finale. Als een of meer teams van de 
vereniging van de winnaar van de beker door het spelen in de KNSB competitie dit recht al 
heeft verkregen, dan kan deze vereniging twee teams af vaardigen. Volgens het reglement 
van de KNSB dient dit tweede team samengesteld te zijn uit spelers die niet deelnemen aan 
de KNSB competitie. Als de vereniging geen gebruik kan of wil maken van dit recht wordt het 
recht doorgeschoven naar de runner-up.  
 
Algemeen: Waar in het SBO-Cup reglement melding wordt gemaakt van SBO-
Competitie(reglement) dan moet dit vervangen worden door SOS-competitie(reglement). 
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Bijlage 5 

 

 

Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur  
Datum : 1 augustus 2018 
Betreft : Ledenwerving 
ALV : Ter kennisneming 
 

 

Bij de rondvraag van de ledenvergadering van 6 september opperde WSG  om tijdens de ALV’s 

meer aandacht te schenken aan ledenwerving. Al jaren staat het ledental van de verenigingen 

onder druk. Wat kunnen we van elkaar leren om meer leden te werven? 

Op woensdag 12 oktober 2011 organiseerde het bestuur van de SBO in samenwerking met de 

KNSB  al eens de themabijeenkomst “De groeiende vereniging”. Op de naar de vereniging 

gestuurde uitnodiging stond het volgende toen vermeldt: 

Er zijn schaakverenigingen met een stijgend aantal leden!  

• Hoe kan dat?  
• Wat doen zij?  
• Waarom slagen zij erin het aantal leden te doen laten toenemen?  
• Welke 'geheime wapens' gebruiken zij?  
• Kunnen wij van deze voorbeelden leren?  

 

Deze vragen zijn nog steeds actueel. 

We hebben tijdens de ALV van 5 september 2018 een plek op de agenda ingeruimd om hierover 

met u over gedachten te wisselen. 

Graag willen wij verenigingen aan het woord laten, die voorbeelden hebben hoe zij nieuwe leden 

hebben weten te werven.  

Oproep aan u is om tijdens deze vergadering enkele goede voorbeelden bespreekbaar te maken. 

Dat kan spontaan tijdens de vergadering, maar nog liever willen wij, dat u ons voorafgaand aan 

de vergadering via mail alvast uw goede voorbeelden aanlevert. 

 
 

 


