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     SCHAAKBOND      OVERIJSSEL  

    Opgericht  4 juli 1936       Aangesloten bij de KNSB 

 

Agenda voor de voorjaarsvergadering van 16 mei 2018 
 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV 6 september 2017 (bijlage 1) (incl. goedkeuring jeugdjaarverslag 

2016/2017) 
4. KNSB/Bondsraad   
5. Status overleg SGS/OSBO/SBO (bijlage 2) 
6. Competitiezaken 
7. Voorstel competitiereglement samenwerkende bonden SGS/OSBO/SBO (bijlage 3) 
8. Voorstel cup reglement 2018/2019 (bijlage 4) 
9. Discussienota digitale jaargidsen (bijlage 5) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
De bijlagen zijn ook als pdf-bestand te downloaden via de website. (www.sboschaak.net -
organisatie-bestuurstafel) 
Mocht u deze niet kunnen downloaden, meldt dit dan aan de secretaris. De stukken kunnen 
dan alsnog worden nagezonden. 
Op- en/of aanmerkingen kunt u voor de vergadering zenden naar de secretaris.  
 
Bijlagen: 
 

1. Notulen ALV 6 september 2017  blz.  2 
2. Brief SGS/OSBO/SBO aan bondsraad blz.  7 
3. Voorstel competitiereglement  blz.  9 
4. Voorstel cup-reglement   blz. 11 
5. Discussienota digitale jaargidsen  blz. 13 

 
   

  

  

 

http://www.sboschaak.net/
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Bijlage 1 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 september 2017 

 

Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden  

Aanwezig zijn: 

Ereleden:    W.S.J. Arns 

     J.G. Blokhuis 

     T. Heeregrave 

     E. Mijnheer      

Leden van verdienste:   G.A.M. Slotman 

                                                                         J.Hummel-Grob 

                                                                         J.Hummel 

SBO-bestuursleden   E. Blom 

                                                                         A. van Akkeren 

     R. Algera  

      B. v. Lenthe 

  `   W. Gesing 

Commissieleden   E. Kanger 

   

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  

22 afgevaardigden van 15 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 5 verenigingen. De 

namen van de afgevaardigden zijn als bijlage bij de notulen opgenomen. 

 

1. Opening  
Voorzitter ai Erik Blom opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte 
welkom.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• De volgende personen hebben zich afgemeld: Herman Keizer, Regobert Eijkelkamp, 

Gerard de Lange, Peter Goud, Henk Asbroek, Henk v/d Berg, Marc Schippers, Rein 
Lingeman, J. Stomphorst. 

• De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: HEC, Het Zwarte Paard, Raalte 
• Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de in het 

verenigingsjaar overleden leden 
• De op 9 september 2017 geplande themabijeenkomst “De vitale schaakvereniging “gaat 

i.v.m. te weinig aanmeldingen niet door.  Teleurstellend, dat maar 2 verenigingen vanuit 

de SBO zich hebben aangemeld. 

• Het ONJK  van 7 – 12 aug 2017 is succesvol verlopen Met 330 deelnemers, goede locatie 

en goed randprogramma mogen we trotst zijn op de organisatie. Dank voor de vele 

vrijwilligers, die dit mogelijk maken. 
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• SV Olst/ Wijhe heeft zichzelf opgeheven. 

•  Graag aandacht voor de 2-jaarlijkse themadag van de KNSB die dit jaar op 9 december in 

Utrecht wordt georganiseerd.  Er worden diverse workshops gegeven. Aan te bevelen 

voor bestuursleden en vrijwilligers 

• In Meppel wordt van 22-24 september een kwalificatietoernooi voor de PKJ AB en PKJ-

meisjes C georganiseerd. Ondersteuning van deelnemers vanuit de SBO komt nog aan de 

orde bij behandeling van de begroting. 

• Bestuur prijst het goede initiatief van Minerva, die een schaaktraining voor jeugdige 

schakers heeft opgezet.  Het bestuur ondersteunt dit initiatief van harte. Meer daarover 

bij behandeling van de begroting. 

 
 

3. Notulen voorjaarsvergadering 2017 
SBO is geen tweede, maar derde geworden bij het Hutton toernooi. 
De notulen van de voorjaarsvergadering van 19 april worden goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen 
 
4.a Secretaris  
Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Volgende correcties worden verwerkt.  
- WSG heeft 4 stemmen op het stemformulier in plaats van 3 (blz. 20) 
-De lijst met overleden leden wordt gecorrigeerd 
- Lonneker krijgt de prijs voor snelst groeiende vereniging uitgereikt. Het behaalde een 
ledengroei van 15 leden. 
 
4.b Penningmeester 
De gepresenteerde bijdrage aan het Max Euwe Centrum klopt niet. Penningmeester past dit 
aan.  De begroting van het Talententeam heeft betrekking op het viertallen team dat dit 
seizoen in de meesterklasse A uitkomt. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
4.c verslag Kascommissie 
De kascontrolecommissie bestaande uit Regobert Eijkelkamp en Gijs Gerritsen trof een 
verzorgde administratie aan. De eindstanden van de rekeningen kwamen overeen met de 
genoemde bedragen in het jaarverslag. De kascommissie maakt zich wel zorgen over de 
betalingsachterstand van Olst/Wijhe. Penningmeester zorgt voor inning van de achterstand. 
De vergadering stemt in met het door de secretaris voorgelezen verslag en verleent het 
bestuur/penningmeester decharge voor het seizoen 2016/2017. 
 
4.d Competitieleider 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.   
De tweede klasse zal bestaan uit 6 teams. Hierdoor zal deze competitie gespeeld worden met 
5 voorronden en 2 play-off wedstrijden. 
 
4.e Wedstrijdleider 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Voorzitter vraagt applaus voor Theo Heeregrave die al jaren het pk-veteranen tot een groot 
succes weet te maken. 
 
 
4.f Jeugdleider 
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Notitie Huttontoernooi (bijlage 5) wordt doorgenomen en goedgekeurd, met de toevoeging, 
dat de selectie kenbaar gemaakt wordt aan bestuur en jeugdcommissie en daar wordt 
besproken en goedgekeurd. 
Het jeugdjaarverslag is al in de jeugdleidersvergadering behandeld. Er komen vragen uit de 
vergadering waarom een aantal tijdens de JLV behandelde punten, met name betrekking 
hebbende op de JCC-  en JPK-reglementen, niet zijn aangepast in het jaarverslag. Tijdsdruk 
wordt als belangrijkste oorzaak aangedragen. Om dit toch geregeld te krijgen voor aanvang 
van de competities krijgt het bestuur mandaat, deze aanpassingen in overleg met de 
jeugdcommissieleider en enkele leden van de jeugdcommissie toch nog voor aankomend 
seizoen te kunnen doorvoeren. 
Het verslag wordt voorlopig goedgekeurd door de ALV. 
 
 

5. Benoeming commissieleden en functionarissen (blz. 3 bijlage 1) 
- Commissie kascontrole: volgens voorstel. Gerard Harbers wordt nieuw reserve 
- Tom Engberink gaat Mariska de Mie assisteren bij het schoolschaak 
Overige commissies volgens voorstel benoemd 
 
 

6. Voortgang samenwerking SBO. OSBO, SGS 
Erik Mijnheer geeft een korte uiteenzetting over de stand van zaken van het overleg. 

In juli is de commissie weer bij elkaar geweest.  De werkzaamheden van de diverse 

werkgroepen is daar besproken en de voortgang leek geen problemen te kennen. Tijdens 

een daaropvolgend bestuursvergadering van de SGS bleek, dat sommige bestuursleden van 

de SGS het toch te snel vinden gaan.  Zij zien graag eerst toezeggingen van de KNSB om 

bepaalde praktische zaken over te willen nemen (contributieheffing, organisatie competitie) 

Ook moet duidelijkheid geschapen worden over het stemrecht in de Bondsraad. 

De commissie heeft naar aanleiding hiervan besloten eerst overleg te hebben met het KNSB-

bestuur voordat er vervolgstappen ondernomen zullen worden. Dit overleg staat begin 

oktober gepland.  

 

7. KNSB 
 
7a Rapportage vanuit de Bondsraad 
-Tijdens de Bondsraad heeft de SBO vragen gesteld over de website. Aankomend jaar zal 
gekeken worden of koppeling van afdelingen met de KNSB mogelijk gemaakt kan worden. 
-Belangrijkste besluit is de scheiding der competities en de invoering van de 4e en evt. 5e 
klasse vanaf 2018-2019 
 
7b Notitie competitie  
Discussiestuk over de competitie wordt toegelicht.  Hieronder een kleine samenvatting van 
de mening uit de vergadering. 
 
SBO-competitie na scheiding KNSB 
Er zullen ook KNSB-spelers mee gaan spelen in de SBO-competitie. Dit heeft invloed op de 
speelsterkte van de teams. Daarnaast is het ook mogelijk dat teams gaan verdwijnen. 
SBO-bestuur en KNSB zullen dit najaar inventariseren hoeveel teams/spelers er te 
verwachten zijn in de diverse competities. Verenigingen kunnen ook samenwerken om een 
team op te stellen.  
Een open inschrijving voor de 8-tallen competitie voor seizoen 2018/2019 is voor de hand 
liggend. 
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De nieuwe KNSB- competitie heeft ook consequenties voor de speelgerechtigheid voor de 
SBO-cup. Competitieleider maakt voor de voorjaars ALV een voorstel voor een 
reglementswijziging.  
 
SBO-competitie als de samenwerking met de OSBO en SGS doorgaat  
-De bekercompetitie zal dan waarschijnlijk getrapt plaats gaan vinden zodat de 
reisafstanden in de eerste ronden beperkt blijft.    
-Speeltempo van de 8-tallen zal dan waarschijnlijk uitkomen op 1.40+10s 
-Viertallencompetitie: Speeltempo 1.30+10 sec. Indeling op basis van gemiddelde rating 
heeft de voorkeur bij indeling op basis van ratinggrenzen per klasse.  
Als de SBO-competitie al in 2018/2019 op zal gaan in de samenwerking, zal het bestuur in 
de voorjaarvergadering met concrete voorstellen komen. 
 

8. Begroting 
-Voorstel stimulering openbare schaaktrainingen (bijlage 1) 
Het voorstel om € 350 toe te kennen aan Minerva voor het organiseren voor trainingen die 
ook voor jeugdspelers van andere verenigingen openstaan wordt goedgekeurd. De 
vergadering is erg enthousiast over dit initiatief van Minerva. Als een andere vereniging dit 
seizoen met een vergelijkbaar initiatief komt is het de wordt bekeken of het bestuur dit ook 
financieel zal gaan ondersteunen. 
-Voorstel PKJ A/B (bijlage 3) 
Het voorstel om jeugdspelers die aan een regionaal kwalificatietoernooi meedoen € 10 
tegemoet te komen is goedgekeurd. Vanuit de vergadering is er kritiek over de opzet van de 
kwalificatietoernooien van de KNSB. 
De begroting wordt goedgekeurd.  
 

9. Reglementswijzigingen (bijlage 6) 
Reglementswijziging 18.2.b wordt goedgekeurd. 

 

10. Competitie 
-Er volgt een prijsuitreiking volgens jaarverslag blz. 31 en verder 
-Loting SBO-cup: VriMOT-Borne, Stork-Holten, Rijssen-Eno, Stokhorst- Max Euwe, 
Hardenberg-Raalte, Lonneker- Mat-ador, EDS-HEC, WSG-Almelo 
 

11. Kalender 
Op een aantal wijzigingen na wordt de SBO-kalender goedgekeurd. 
Wijzigingen worden opgenomen in de kalender op de website en de jaargids. 
 
 

12. Rondvraag  
-Anja Campmans wijst op de mogelijk sponsormogelijkheden van de AH-sportzegel-actie.  
-Yannic Husers verteld over de positieve mogelijkheden van sponsorclicks op de website 
-Wim Arns tipt verenigingen om een schaaksimultaan met het gemeentebestuur te 
organiseren. Borne heeft zo’n simultaanwedstrijd gepland na de gemeenteraad van 19 
oktober. Dit levert veel positieve pr op. 
-Gerard Harbers wil graag meer ervaringen delen met andere verenigingen over hoe leden 
worden geworven. Bestuur zegt toe vanaf volgende ALV-ledenwerving als agendapunt op te 
nemen tijden de vergaderingen. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.  



6 

 

Presentielijst 07/09/16 
 

SV Almelo dhr. Y. Husers, B. Poelstra 

SV Borne  dhr. W. Arns 

Drienerlo  - 

EDS   dhr. E. Bartelink 

SG Max Euwe  dhr. W de Haas, dhr.  O van Teijense 

ENO   dhr. D. Poffers, dhr.  H. Doctor 

Hardenberg  dhr. E. Spanjers 

Holten   dhr. G. Luggenhorst 

Minerva  dhr. E. Kanger  

Raalte    

Rijssen   dhr. J. Brinkman  

VriMOT  dhr. J. van Vliet, dhr. J. Keus 

 

Vroomshoop  

WSG   dhr. M. Krosenbrink, dhr. G. Harbers 

Het Zwarte Paard -.  

Park-Stokhorst dhr. R. de Wolf, dhr. R v/d Werff 

Mat-Ador  dhr.  J de Boer 

Lonneker  dhr. T. Engberink 

HSC-Stork  mvr. A. Campmans, dhr. J. Winters  
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Bijlage 2 

 

Aan : De Bondsraad van de KNSB 
Van : de gezamenlijke besturen SGS/OSBO/SBO 
Datum : 30-04-2018 
Betreft : Aanpassingen competitie n.a.v. pilot KNSB 2018-2019 
ALV : Ter kennisneming 

 
Geachte leden van de Bondsraad, 
 
Betreft: Instemmingsvoorstel voor het aangaan van een proefperiode tussen de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond (KNSB) van de navolgende regionale bonden: 
 
Oostelijke Schaakbond (OSBO) 
Schaakbond Overijssel (SBO) 
Sticht Gooise Schaakbond (SGS) 
 
In aanmerking nemende dat de drie bovengenoemde regionale bonden zich bevinden in een 
traject dat moet leiden tot een vergaande vorm van samenwerking, ook met de KNSB; 
 
verzoeken u in te stemmen met een proefperiode waarin deze drie bonden een deel van hun in 
artikel 21.1 van de statuten van de KNSB (zoals aangenomen in uw vergadering van 9 december 
2017) genoemde autonomie tijdelijk en voorwaardelijk opgeven (hierna: de Statuten); 
 
teneinde tezamen met het bestuur van de KNSB te kunnen onderzoeken of in deze proefperiode 
de invulling van de taken en verantwoordelijkheden, zoals thans gelden, op een andere manier 
kunnen worden ingevuld; 
 
met als doel zo te komen tot een blauwdruk die als basis kan dienen voor een andere 
organisatiestructuur: 
 
de proefperiode wordt aangegaan voor een periode van drie (3) jaar; 
 
tussen de Schaakbond en de drie bonden zal intensief overleg worden gevoerd over de wijze 
waarop het Bondsbureau taken op in ieder geval het gebied van competitie en financiën kan 
overnemen; 
 
de drie bonden behouden hun bevoegdheden in de Bondsraad en hun stemrecht op dezelfde 
wijze als de andere aangesloten regionale bonden (zo blijven de artikelen 5, 8, 12, 13 en 14 van 
de Statuten van overeenkomstige toepassing); 
 
de drie bonden zullen hun regionale competities binnen de proefperiode samenvoegen waarbij 
de indeling en organisatie centraal wordt overgenomen door het Bondsbureau; 
 
ter uitvoering van artikel 19 van de Statuten zullen de geldmiddelen vanaf nader te bepalen 
moment binnen de proefperiode niet langer via de regionale bonden worden geïnd, maar 
rechtstreeks door de bij de betreffende bonden aangesloten verenigingen aan de KNSB worden 
overgemaakt. De regionale bonden krijgen hiervoor in ruil zogenoemde trekkingsrechten 
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teneinde over middelen te beschikken voor het organiseren van activiteiten, zoals 
kampioenschappen, trainingen, competities, etcetera. 
na ieder jaar zal de progressie van de proefperiode worden geëvalueerd en zal hiervan 
mededeling worden gedaan aan de Bondsraad; 
 
 
per jaar wordt één onderwerp eruit gelicht en uitgewerkt. Aan de hand van gestelde prioriteiten 
is de volgende planning gemaakt: 
 
2019: 
voorjaar: voorstel afdracht contributie via KNSB 
september: start werken volgens voorstel 
 
2020: 
voorjaar: voorstel websites OSBO, SBO en SGS als satellietsite KNSB-website en integratie 

netstand 
september: start werken volgens voorstel 
 
2021: 
voorjaar: voorstel bestuurlijke inrichting jeugd voor OSBO, SBO en SGS samen 
september: start werken volgens voorstel 
 
 
Aldus opgemaakt en getekend te .................................... op ..............................2018 
 
namens: 
 
 
 
 
de OSBO  SBO  SGS 
 
 
 
(Dirk Hoogland) (Erik Blom) (Jeroen Schuil) 
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Bijlage 3 
 
Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 28 april 2018 
Betreft : Voorstel competitiereglementen SMN 2018-2019 
ALV : ter goedkeuring 

 
Voor u liggen de twee conceptreglementen van de gezamenlijke bonden SGS, OSBO en SBO voor 
het seizoen 2018-2019. 
 
Na hard werken door de werkgroep competitie is het gelukt een gezamenlijk reglement op te 
stellen, waarbij gepoogd is de belangen van alle drie bonden zo goed mogelijk te behartigen. 
Natuurlijk is door iedere bond water bij de wijn gedaan. Niet elke wijziging heeft altijd direct een 
positief effect en kan in sommige gevallen wat pijntjes veroorzaken. We hopen echter op begrip 
van de leden en willen benadrukken, dat we altijd de hoofddoelstelling voor ogen hebben 
gehouden:  
Competitie-schaken voor zoveel mogelijk schakers mogelijk maken op alle niveaus en met 
acceptabele reisafstanden. 
 
 
We vragen de vergadering akkoord te gaan met deze conceptreglementen.  
De competitieleiders kunnen bij groen licht van de drie ALV’s verder werken aan het opzetten 
van de daadwerkelijke competities.  
Bij uw beslissing moet u voor ogen houden, dat het vandaag in eerste instantie om de 
hoofdlijnen van de reglementen gaat. De reglementen zijn flexibel opgezet en we hebben nog tot 
de ALV in september tijd om aan de details te sleutelen.  We zullen dan uw eventuele 
opmerkingen en suggesties nog proberen te verwerken. 
 
Hieronder een opsomming van de artikelen, die veranderd zijn of van speciaal belang voor de 
SBO: 

• 6.3 Een belangrijk artikel, dat vooral regionale indeling en niet te lange reistijden 
waarborgt 

• 12.2 Het is niet meer mogelijk als dubbel-lid in zowel de achttallen competitie van 
de SBO als de OSBO te spelen. (Het is immers één competitie). Wel kan men bij 
verschillende verenigingen KNSB of achttallen of 4-tallen competitie spelen 

• 13.2 De invallersregeling wijkt af van ons huidige systeem 
• 15. Speciaal reglement voor jeugdteams. De OSBO kent dit al jaren. In de praktijk zal in 

het SBO-gebied hier weinig of geen gebruik van gemaakt worden. Wij als SBO- bestuur 
zullen eerder promoten, dat de jeugdteams op de zaterdag in de KNSB gaan schaken. 

• 16 Het reglement voorziet in de mogelijkheid tot het organiseren van een gezamenlijke 
slotronde (mits praktisch haalbaar) 

• 23.1 De speeltijd in de achttallen gaan naar 1.40 uur + 10 sec p.p.p.z. 
• 23.2 i.v.m. art 23.1 is de aanvangstijd vastgesteld op 19,45 uur Verenigingen kunnen 

hiervan afwijken mits voorafgaand aan het seizoen doorgegeven (19.30 uur of 20.00 uur, 
maar niet nog vroeger of later) 

• Het aantal inschrijvingen is belangrijker dan de regels.  
• Sommige artikelen komen streng en strikt over. (Bv de artikelen 10.2 + 23+ 27 van de 4-

tallen competitie) De regels staan strakker op papier dan we bij ons oude reglement 
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gewend waren. Wij zullen daar aankomend seizoen soepel mee om gaan en de ruimte 
krijgen niet snel te straffen en boetes uit te delen. Het is zeker niet de bedoeling u af te 
schrikken en het reglement mag geen belemmering zijn teams wel of niet in te schrijven. 
 

Specifiek voor de 4-tallen 
 

• Art 6. In principe 8 teams per klasse al biedt 6.1.a een ontsnappingsclausule 
• Art 10. Ratinggrenzen bepalen de indeling al kan door het gebruik van art 10.6 toch ons 

huidige systeem in het SBO-gebied eventueel toegepast worden Door de dispensatie 
mogelijkheid één sterkere speler te mogen opstellen zal de pijn hier in de praktijk wel 
meevallen. Overigens kan het zijn dat de ratinggrenzen nog worden aangepast, 
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

 
De daadwerkelijke reglementen vindt u in twee aparte bijlages. 
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Bijlage 4 
 
Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 28/04/2018 
Betreft : Voorstel aanpassingen cup reglement 2018-2019 
ALV : Discussiestuk 

 
Het scheiden van de KNSB-competities en de avond competities en het samenvoegen van de 
avondcompetitie met de SGS en OSBO heeft consequenties voor het SBO Cup reglement. 
We willen deze vergadering discussiëren over een aantal voorstellen voor een nieuw SBO-cup 
reglement die op de ALV in september ingediend en bekrachtigd dient te worden. 
 
Optie 1 
Opzet bij het oude laten met enkele aanpassingen betreffende de speelgerechtigheid volgens 
voorstel hieronder. 
.  
Optie 2  
We gaan werken met een vooraf bepaald schema waar de deelnemende verenigingen ingeloot 
worden. De route naar de finale ligt na die loting al vast. Dit zorgt voor een betere 
organiseerbaarheid. Hoe je die loting uitvoert is een onderwerp van verder gesprek, want dat 
kan op een aantal manieren. Hieronder volgt een voorbeeld.  
  
De halvefinalisten van het voorgaande seizoen krijgen een beschermde status (poulehoofd) en 
zij worden eerst op de nummers 1, 5, 9 en 13 ingeloot. Daarna worden de overige deelnemers 
geloot. Tenslotte wordt per wedstrijd in het schema uit en thuis geloot.   
Hierdoor kan het speelschema en de mogelijke speeldata al aan het begin van het seizoen 
bekendgemaakt worden.  
 
Speeltempo: 
Gelijk aan achttallen of viertallen (keuze ALV).  
 
Speelgerechtigheid: 
Speelgerechtigd zijn alle spelers die voor de vereniging uitkomen (in volgorde van meest 
bepalend!) in de achttallen competitie1, of de viertallencompetitie2, of op de ledenlijst van de 
vereniging staan en niet voor een andere vereniging uitkomen in de SBO-competitie (achttallen 
of viertallen) en geen KNSB-rating hebben boven de 2100. Spelers die boven de 2100 rating 
hebben (peildatum 1 augustus) kunnen dispensatie aanvragen als zij actief deelnemen aan de 
avondcompetitie (achttallen of viertallen) voor de betreffende vereniging. **  
 
** de voorwaarden die moeten gelden bij het verlenen van dispensatie aan 2100+ moeten 
besproken worden; de gedachten lopen hier uiteen, vereist daarom nog aandacht  
 
1 Wanneer een speler dus achttallen bij de ene vereniging speelt en viertallen bij een ander is deze 

speler alleen speelgerechtigd voor de vereniging waar hij/zij achttallen speelt. 

2Wanneer een speler dubbellid is van een vereniging waar hij niet extern binnen de SBO speelt, 

maar uitkomt in de viertallencompetitie van een andere vereniging dan is hij/zij alleen 

speelgerechtigd voor de vereniging waar hij/zij viertallen speelt. 
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Onafhankelijke voorstellen:  
Deze punten zijn in het verleden al eerder aangedragen. 
-loting uit/thuis. Een aantal verenigingen ziet daarbij liever geen willekeurige loting maar heeft 
voorkeur voor de zgn. “Daviscup” systeem: uit en thuis wordt bepaald door de laatste vorige 
ontmoeting in de SBO-Cup in plaats van door loting.   
- loting m.b.t. kleurverdeling. Er gaan stemmen op om niet meer voor aanvang te loten voor de 
kleurverdeling.   
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Bijlage 5 

 

Aan : ALV 
Van : het bestuur 
Datum : 28-04-2018 
Betreft : Voorstel digitale jaargidsen 
ALV : Ter goedkeuring 

 
De discussie over het alleen digitaal verstrekken van de jaargids is al eerder gevoerd. 
Uit kostenbesparing lijkt dit een goede maatregel.  (De kosten waren voor het seizoen 
2017/2018 begroot op € 350,00). 
Door het samenvoegen van de competities SBO, SGS en OSBO is ook een praktisch motief 
aanwezig. Het aankomend seizoen is het niet meer mogelijk een afzonderlijke SBO-jaargids te 
maken en de SGS en de OSBO hebben al een aantal jaren alleen een digitale jaargids. 
 
Bestuur stelt voor komend seizoen dan ook voor geen gedrukt exemplaar meer van de jaargids 
te verstrekken. 
 
Als de vergadering akkoord gaat zullen de gegevens met betrekking tot de competitie alleen op 
digitale wijze of via de website verstrekt worden. 
 
Een besluit over de jeugdjaargids (die afgelopen seizoen door omstandigheden alleen digitaal is 
verstrekt) zal genomen worden tijdens de Jeugdleiders Vergadering in juni. 
 
 
 


