
 
     SCHAAKBOND      OVERIJSSEL 
     Opgericht  4 juli 1936      Aangesloten bij de KNSB 
 
 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 april 2010 
Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden 
 
Aanwezig zijn: 
Ereleden:    J.G. Blokhuis 
     B.H.M. Steffens 
Leden van verdienste:   P.H.A.J. Goud      
SBO-bestuursleden   E. Mijnheer 
     G. De Lange 
     E. Blom 
     G. Luggenhorst 
     W. Gesing 
     A. Honer 
Vertegenwoordiger KNSB  J. Stomphorst 
Jeugdcommissie   M. Schippers 
Stichting Schaakpromotie  H. Kroeze   
Contactpersoon PK veteranen T. Heergrave 
 
Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  
28 afgevaardigden van 17 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 10 verenigingen. 
De namen van de afgevaardigden zijn als bijlage bij de notulen opgenomen. 
 
 

1. Opening Voorzitter Erik Mijnheer opent de vergadering om 19.30 uur. Hij is blij met 
de grote opkomst en excuseert zich voor de wat krappe zaal.   

2. Mededelingen De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: SC Denekamp, De 
Eerste Zet, Esgoo, DSV Kijk Uit, HEC, Het Zwarte Paard. 
De volgende personen hebben zich afgemeld: M. de Lange, H. Keizer, H. v.d. Berg, J. 
G. van Doorn, G. A. M. Slotman, Jolanda Hummel, Jan Hummel 

3. Notulen ALV 9 september 2009 akkoord op de volgende correcties in de presentielijst 
na: Max Euwe moet zijn Dr. Max Euwe. Aanwezig namens Hardenberg: Klifman in 
plaats van Heijne. 

4. Materiaal SBO SSPH heeft een ruimte beschikbaar gesteld in een klooster in Hengelo. 
Al het materiaal en het archief van de SBO is daar opgeslagen. Harry Kroeze en Gerrit 
Luggenhorst hebben de ruimte ingericht. Alleen het grote schaakspel staat nu nog bij 
de heer Lardinois van Minerva, maar zal binnenkort ook door hem naar de 
opslagruimte verplaatst worden. Gerrit heeft de materialen geïnventariseerd en een 
materiaal- en een uitleenreglement opgesteld. Beide reglementen worden door de 
vergadering goedgekeurd. Voor het lenen van materialen betreffende SBO-activiteiten 
wordt geen vergoeding gevraagd. Er zijn op dit moment 28 (15+13) complete 
schaaksets exclusief borden. De vergadering besluit, dat 30 borden aangeschaft zullen 



worden. Er zal geen verdere investering in materiaal plaatsvinden, omdat in de 
praktijk voornamelijk materiaal door clubs onderling wordt uitgeleend.  
Het restmateriaal komt ter beschikking van de clubs. 4 Saitek-klokken worden in de 
verkoop gedaan voor € 20,00 per stuk 

5.  Declaratie- en vergoedingen reglement Het bestuur heeft een declaratie- en 
vergoedingenreglement opgesteld. Declaraties en vergoedingen werden in het verleden 
‘uit gewoonte’ uitgekeerd zonder dat daarover iets op papier stond. Ook bestonden er 
verschillen tussen bedragen toegepast door bestuur en jeugdcommissie. Met dit 
reglement zullen onduidelijkheden en onrechtvaardigheden bij uitbetalingen tot het 
verleden behoren. De penningmeester wijst er nog op, dat het declareren een recht is 
en geen plicht. Anne Veltman maakt de opmerking, dat voor begeleiding van 
jeugdteams het aantal begeleiders en dagen te laag is vastgesteld. Deze aantallen 
zullen nog nagekeken en gecorrigeerd worden. Harrie Kroeze acht de € 0.19 
kilometervergoeding te laag. Er is echter aansluiting gezocht met de wettelijke 
vergoeding en de vergoeding, die de KNSB ook uitkeert. Voorstel van Harrie wordt 
door de vergadering verworpen.  
Het reglement zal als naslagwerk op de SBO-website geplaatst worden.  

6. Statuten De KNSB werd genoodzaakt, door de strenge eisen die de NOC-NSF stelt om 
voor subsidie in aanmerking te komen, nieuwe statuten op te stellen. De regionale 
bonden moeten hierdoor hun statuten ook aanpassen. Het bestuur heeft gebruikmakend 
van de oude statuten, de conceptstatuten van de KNSB, evenals de conceptstatuten van 
oud-secretaris Pelle Mug, nieuwe conceptstatuten voor de SBO opgesteld. 
Opmerkingen, in de vergadering gemaakt, zullen worden verwerkt. Vervolgens zullen 
de conceptstatuten ter controle aan de KNSB en aan een notaris overlegd worden. In 
september tijdens de ALV zullen de statuten dan bekrachtigd kunnen worden. Zonder 
op details in te gaan werden de volgende aandachtspunten door de vergadering 
genoemd:  

 -wat is het tarief voor persoonlijke leden (art 5.2) 
 - hoe worden buitengewone leden lid (art 5.2) 
 -hoe wordt er omgegaan met omniverenigingen en persoonlijke leden (art. 4+5) 
 - mag je bestuurder van een vereniging zijn, zonder lid te zijn (bijvoorbeeld Minerva) 
  -de woorden “lid”, ‘vereniging”, “SBO” moeten duidelijker omschreven worden (bv 
   art.  6 +7) 
 - wat is het verschil tussen een gedelegeerde en een afgevaardigde (art. 10.2) 
 -zijn buitengewone leden stemgerechtigd of niet (art 12.2) 
 - artikel 12.4 is niet meer van deze tijd 
 -wat is de maximale ambtstermijn van een bestuurslid (art 8.3) (wordt in het   
   huishoudelijk reglement nog uitgewerkt)  

7. Aanpassing competitiereglement Op 9 september 2009 is het nieuwe 
competitiereglement in werking getreden. In de loop van het seizoen bleek een aantal 
artikelen onduidelijk en onjuist. De competitieleider heeft de leden voor de 
vergadering een voorstel voor wijzigingen gedaan. Het is de bedoeling, dat de 
wijzigingen verwerkt worden, zodat in de najaarsvergadering een nieuw 
competitiereglement bekrachtigd kan worden. In artikel 8.2 zal het woord 
“strafpunten” vervangen worden door het woord “ matchpunten”. Door 
onduidelijkheden in de woordkeuze geven vooral de artikelen 10.2 f en 10.2 i reden tot 
discussie. De competitieleider zal de woordkeuze aanpassen en de leden een nieuw 
voorstel voorleggen. De voorstellen tot wijziging worden door de vergadering 
aangenomen met uitzondering van Artikel 10.2.i. Dit artikel staat ook inhoudelijk ter 
discussie. Mag een speler nu wel of niet invallen in een KSNB-team van een andere 



regionale bond.  De competitieleider zal twee voorstellen doen die tijdens de ALV van 
september ter stemming gebracht zullen worden. Verder wordt er door de vergadering 
op gewezen, dat door het huidige promotie/degradatiereglement de volgende situatie 
kan ontstaan. EDS en Drienelo kunnen/willen niet promoveren naar de 
promotieklasse. Als deze teams 1 en 2 worden in hun competitie kan plaats 3 nooit 
promoveren. Bestuur zal hier aandachtig naar kijken.  

8. Jubileum Op zaterdag 4 juli 1936 werd de Twentsche Schaakbond opgericht. Vijftig 
jaar later werd deze oprichting o.a. gevierd door een uitgave van de SBO waarin de 
eerste 50 jaar van deze regionale bond zijn beschreven. Dat is uitvoerig en zeer 
compleet gedaan door dhr. J.G. Blokhuis in 'Rondvlucht met Caissa'. In 2011 bestaat 
onze regionale bond dus 75 jaar. Het bestuur wil graag dat er een aanvulling van de 
laatste 25 jaar op het boek van dhr. J.G. Blokhuis komt. Deze aanvulling zal in 
'boekvorm' tijdens een gezamenlijk slotronde worden uitgereikt aan o.a. alle leden van 
de Schaakbond Overijssel. Het bestuur zoekt een of meerdere personen die 
belangstelling hebben om een dergelijk uitgave ter hand te nemen. Tevens zal een 
schaaktechnisch boekje gemaakt worden met partijen en analyses van belangrijke, 
interessante en leuke schaakpartijen waarbij SBO-leden betrokken zijn geweest. Frank 
Kroeze is gevraagd en bereid gevonden de redactie van deze uitgave op zich te nemen. 
Leden kunnen relevante partijen zenden naar f.m.kroeze@home.nl Schaakclub 
Hardenberg maakt de opmerking, dat ook zij volgend jaar 75 jaar bestaan. Eventuele 
samenwerking bij het organiseren van de slotronde zal besproken worden. 

9. Contributiesysteem KNSB Het nieuwe systeem van contributieheffing van de KNSB 
heeft er toe geleid, dat de KNSB meer dan € 10.000,00 minder inkomsten ten opzichte 
van het oude systeem heeft ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft het KNSB-
bestuur besloten een voorstel te doen om de situatie te verbeteren. (Jaarlidmaatschap 
met 4 peildata in plaats van halfjaarlidmaatschap met 2 peildata) De penningmeesters 
van de SBO verenigingen hebben in februari een afschrift van dit voorstel ontvangen. 
Het bestuur van de SBO heeft op 29 maart door middel van een brief aan de KNSB 
gereageerd op dit voorstel. (12 peildata op eerste van de maand en geen minimale 
periode voor het lidmaatschap) Ook hiervan is een afschrift aan de penningmeesters 
van de SBO verenigingen gestuurd. 

10. Nieuwe competitieopzet Door het afschaffen van de zaterdagcompetitie is de structuur 
van de huidige competitie verre van ideaal. Het bestuur heeft gemeend een voorstel te 
moeten doen, die beter aansluit bij een ideale competitiestructuur. Hierbij is ook 
rekening gehouden met de afname van leden en vergrijzing van de clubs. Voorzitter 
Erik Mijnheer heeft een en ander toegelicht door middel van een presentatie. Deze 
presentatie zal terug te vinden zijn op de website van de SBO. Samengevat komt het 
voorstel hier op neer:  

 *Afschaffen van de 4e klasse met ingang van het seizoen 2010/2011 
 *Opzetten van een 4-tallen competitie, die als schaduwcompetitie naast de reguliere · 
  competitie meedraait 
 *Deze competitie zal op rating en zo mogelijk regionaal worden ingedeeld 
 *Leden kunnen zowel in de reguliere als de 4-tallencompetitie meespelen 
 *Speeltijd van de 4-tallencompetitie wordt gesteld op 1,5 uur 
 *Promotie naar de KNSB is niet mogelijk 
 *Er zal met betrekking tot de normale competitie gestreefd worden naar klassen met 
 louter 8 teams van 8 spelers en overal dezelfde speeltijd. Een en ander zal 
 gefaseerd·ingevoerd dienen te worden. 
 De volgende opmerkingen van de vergadering zullen nader uitgewerkt worden: 
- Wat zijn de ratinggrenzen van de 4-tallen klassen. 
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- Hoe gaat het promotie/degradatie reglement er uit zien. 
- Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden, dat twee teams van een vereniging in de 
zelfde week moeten spelen.  
- Mag je voor verschillende verenigingen spelen 
11. Rondvraag 

*Jessica Groenhuis was verbaasd, dat in de vierde klasse onverwacht 3 extra 
speelrondes waren gepland. Zowel in de notulen van de ALV van september 2009 als 
in de competitiegids was hierover geen melding gemaakt. De competitieleider beroept 
zich op het feit, dat in het vorige seizoen op dezelfde manier is ingedeeld. Hij geeft toe 
dat hij een en ander slecht gecommuniceerd heeft naar de betrokken teams. 
*Park Stokhorst brengt hun toernooi van 25 april nog een extra onder de aandacht. 
 

 
  
 
Raalte, 21 april 2010  
Erik Blom 
  



Bijlage  
 

Presentielijst 21/4/10 
 
SV Almelo  B. Steffens 
SV Borne  A. Griffioen, S. Piest 
DS 72   M. Westra 
EDS    E.Bartelink 
ENO    R. Lingeman, R. Hegeman  
Max Euwe  A.Veltman,  J. Groenhuis, W. de Haas 
Hardenberg  J.Bosch, J. Reinders 
Holten   D. van Beek, T. van Oijen 
HSC-Stork  P. Hoogendoorn, H. Dekkers 
Lonneker  R. Edens 
Mat-Ador  H. Pees,T.  Speelman 
Park-Stokhorst R. van der Werff, R. de Wolf 
Raalte   M. Schippers 
Vrimot   J. van Vliet 
WSG   M. Krosenbrink, D. Boogaard 
Het Witte Paard J. de Jong 
Minerva  E. Kanger, J. Lardinois 
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