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 1 

1. Inleiding 2 

De aanleiding voor dit rapport vloeit voort uit de volgende mededeling van 12 maart 2009 op de website 3 
van de Schaakbond Overijssel.  4 

Op woensdag 11 maart j.l. heeft een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden van de SBO. Deze 5 
vond plaats in Wierden, de opkomst was groot. Het bijzondere karakter van de vergadering had te 6 
maken met 2 vacatures binnen het bestuur. Door het wegvallen van nog eens 2 zittende bestuursleden 7 
heeft het restant van het bestuur aan de noodbel getrokken.  8 
 9 
De situatie luidt als volgt:  10 
 11 
Voorzitter - Jelle Beintema - om persoonlijke redenen heeft hij besloten per direct zijn functie neer te 12 
leggen.  13 
Secretaris - vacature.  14 
Penningmeester - Gerard de Lange, treedt af door de situatie, maar gaf aan wel zitting te willen nemen 15 
in een interim bestuur.  16 
Competitieleider - vacature.  17 
Wedstrijdleider - Martin Borggreve, legt ook zijn functie per direct neer.  18 
Jeugdleider - Erik Mijnheer, treedt af door de situatie, maar gaf aan wel zitting te willen nemen in een 19 
interim bestuur.  20 
 21 
Het bestuur heeft tijdens de vergadering uitleg gegeven van de situatie. Er is geen sprake van 22 
meningsverschillen, ruzie of wat dies meerzij. Het probleem is het vinden van nieuwe bestuursleden, 23 
zeker nu er al een half bestuur zit, heeft niemand trek om aan te schuiven. Daar ligt de kern van het 24 
probleem. Op het forum werd geopperd om samen te gaan met de OSBO, dat is niet aan de orde. Voor 25 
de beweegredenen van Jelle verwijs ik naar een apart nieuwsitem.  26 
 27 
Na de uitleg van het bestuur kwamen alle aanwezige verenigingen stuk voor stuk aan woord. Zij gaven 28 
aan ongelukkig te zijn met de huidige situatie, spraken waardering uit voor de 'mannen'die er nog zaten. 29 
Belangrijk was toen hoe nu verder? Straks met de start van het nieuwe seizoen en de komende 30 
overbruggingsperiode. En of de verenigingen in staat waren mensen beschikbaar te stellen.  31 
Nadat alle verenigingen aan het woord waren geweest, er mensen opstonden om te helpen, onstond er 32 
een interessante discussie. Er werd gesproken over wat de verenigingen nu eigenlijk verwachten van een 33 
bestuur, wat zijn de kerntaken, wat doet het bestuur zelf en wat kan gedelegeerd worden. Er werd op 34 
een bijzonder constructieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld.  35 
 36 
Na de pauze werden er voorlopige conclusies getrokken:  37 
1)De vergadering heeft de teruggetreden bestuursleden Gerard de Lange, Martin Borggreve en Erik 38 
Mijnheer gevraagd de lopende zaken af te handelen en daarvoor verantwoording af te leggen tijdens de 39 
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ALV in september.  1 
Martin maakt officieel geen deel meer uit van het bestuur, maar rond zijn werkzaamheden keurig af.  2 
Erik is wnd. voorzitter, wnd. wedstrijdleider en wnd. jeugdleider.  3 
Gerard is wnd. penningmeester, wnd. secretaris en wnd. competitieleider.  4 
 5 
2. Er is een (formatie) commissie benoemd die na gaat denken over de nieuwe bestuurssamenstelling, de 6 
taken van een bestuur c.q. commissies voor het seizoen 2009-2010. In deze (formatie) commissie zitten 6 7 
personen: 1x ENO, 1x Holten, 2x Raalte, 1x Vriezenveen,1x Almelo en mogelijk ook nog 1x ESGOO. Deze 8 
commissie vergadert de komende periode 2x en roept voor de zomer een voorzittersoverleg bijeen om de 9 
eerste bevindingen te rapporteren.  10 
 11 
3. De geplande voorjaarsvergadering van begin april gaat NIET door.  12 
 13 
Er zijn notulen van deze vergadering gemaakt. Alle verenigingen krijgen deze binnenkort toegezonden, 14 
ook de verenigingen die niet aanwezig konden zijn.  15 
 16 
Erik Mijnheer, wnd. voorzitter. 17 

De commissie is tweemaal bijeengekomen, op woensdag 1 april 2009 en op woensdag 22 april 2009. 18 
Beide keren in Raalte. De besprekingen hebben geleid tot dit rapport. 19 

De samenstelling van deze commissie luidt: 20 

− Guy Bielderman, sv. ENO 21 

− Erik Blom, sv. Raalte 22 

− Aaron Honer, sv. Raalte 23 

− Gerrit Luggenhorst, sv. Holten 24 

− Erik Mijnheer, sv. Almelo en bestuur SBO 25 

− Jarich van der Molen, sv. Max Euwe 26 

− Jan van Vliet, sv. VRIMOT 27 

Naast deze personen heeft ook Peter van Bart, sv. ESGOO, een substantiële bijdrage geleverd door 28 
voorafgaand aan de eerste vergadering een praatstuk te hebben uitgeschreven. Dat praatstuk is tijdens 29 
de eerste avond van A tot Z doorgesproken en is daarna omgezet in een eerste versie van dit rapport. 30 
Tijdens de tweede avond is het rapport doorgesproken en daar waar nodig verbeterd en aangevuld. 31 

Ook het 2e SBO bestuurslid Gerard de Lange  en de secretaris van de jeugdcommissie zijn geconsulteerd. 32 

De titel van het rapport refereert naar The Beatles. In januari 1969 gaan The Beatles opnieuw de studio 33 
in om een nieuw album te maken. In tegenstelling tot de laatste albums, waar veel tijd werd gestopt in 34 
het mixen van de opnamen, werd besloten terug te grijpen op de manier van opnemen zoals tijdens de 35 
beginjaren, d.w.z. instuderen en repeteren en tenslotte in eenmaal opnemen, zonder overdubs. Terug 36 
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naar af, terug naar de basis. De titel van dat album veranderde overigens later in Let it be en verscheen 1 
pas in 1970.   2 

Dit rapport start in hoofdstuk 2 met een aantal gegevens waar de SBO mee te maken heeft, zoals de 3 
relatie met de KNSB, vastgestelde statuten en het huishoudelijk reglement. In hoofdstuk 3 wordt de 4 
huidige situatie beschreven. In hoofdstuk 4 de gewenste situatie. De weg die bewandeld moet gaan 5 
worden om van de huidige situatie te komen tot de gewenste situatie treft u in hoofdstuk 5 aan. En 6 
tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een conclusie getrokken.  7 



Get Back April 22, 2009 

  
Page 5  

  

2. Vertrekpunten 1 
Omwille van duidelijkheid is er voor gekozen om vooraf een aantal vertrekpunten te benoemen. Een 2 
vertrekpunt is een gegeven waar rekening mee dient te worden gehouden.  3 

- De Nederlandse Schaakbond heeft een aantal taken gedelegeerd aan een regionale bond.  4 

- De leden van de regionale bond hebben aangegeven wat zij verwachten van een regionale bond, 5 
verwoord de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 6 

- De regionale schaakbond is een vereniging, hier speelt het verenigingsrecht. 7 

Deze drie vertrekpunten worden hieronder uitgewerkt.  8 

2.1 KNSB 9 
Het schaken in Nederland kent een gelaagde opbouw. Personen kunnen lid worden van een plaatselijke 10 
schaakvereniging. Plaatselijke schaakverenigingen zijn aangesloten bij een regionale schaakbond. De 11 
regionale bonden (andere benaming: onderbonden) tenslotte vallen onder de Nederlandse Schaakbond.  12 

Naast deze gelaagde structuur bestaan er verenigingen voor slechtzienden, correspondentieschaak, etc. 13 
Deze vallen rechtstreeks onder de Nederlandse Schaakbond. 14 

De KNSB heeft een tweetal taken gedelegeerd aan zijn onderbonden. Dat zijn: 15 

- de ledenadministratie. Verenigingen zijn verplicht alle mutaties door te geven aan de onderbond. Met 16 
mutaties wordt bedoeld: nieuwe leden, wijzigingen (bijvoorbeeld van adresgegevens) en opzegging van 17 
lidmaatschap. Deze mutaties worden verwerkt door de ledenadministrateur van de onderbond. 18 

- de contributieheffing. De SBO houdt, de bij haar aangesloten verenigingen, aan het afdragen van een 19 
bepaald bedrag per lid. Van deze heffing draagt de onderbond op zijn beurt weer een deel af aan de 20 
KNSB. De penningmeester van de onderbond stuurt een contributiefactuur naar de schaakverenigingen 21 
die zijn aangesloten bij die bond. En int en verwerkt de betalingen.. 22 

Omdat de contributies gerelateerd zijn aan het aantal leden is er een duidelijke link tussen de taken 23 
ledenadministrateur en penningmeester in de onderbond. 24 

Een andere relatie met de Nederlandse Schaakbond is de promotie- en degradatie regeling van de SBO-25 
clubcompetitie naar de KNSB-clubcompetitie en omgekeerd. Deze relatie wordt in dit rapport niet 26 
verder uitgewekt. 27 

De Nederlandse Schaakbond vraagt de regionale bonden landelijke beleidsinitiatieven te steunen. 28 

2.2 Verenigingen 29 
De leden van de Schaakbond Overijssel zijn de in zijn regio aansloten schaakverenigingen. De leden en 30 
het bestuur van de Schaakbond Overijssel hebben dat als volgt verwoord in de Statuten en Huishoudelijk 31 
Reglement: 32 
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De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Oostelijk Nederland te stimuleren, 1 
in stand te houden en uit te breiden. 2 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 3 

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; 4 

b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden; 5 

c. het instellen van competities voor de aangesloten verenigingen; 6 

d. het instellen van kampioenschappen; 7 

e. het uitgeven van een verenigingsorgaan; 8 

f. het maken van propaganda voor de schaaksport; 9 

g. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen; 10 

h. het organiseren of doen organiseren van cursussen en opleidingen; 11 

i. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. 12 

De taken genoemd onder a, f en i zijn algemeen. De volgende taken zijn min of meer als volgt 13 
ondergebracht: 14 

- competitieleider voor de taken c en d (denk aan de PK’s). 15 

- wedstrijdleider voor de taken b (denk aan het GP-systeem, het kersttoernooi) en d. 16 

- het uitgeven van een verenigingsorgaan (e) is een oud medium, tegenwoordig heeft internet deze 17 
functie overgenomen en wordt informatie gepubliceerd op de wedsite van de SBO. De website wordt 18 
onderhouden door een aantal vrijwilligers, het webteam. Het webteam valt op dit moment onder de 19 
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Schaakbond Overijssel. 20 

- nieuwe verenigingen begeleiden (g) zou onder de secretaris moeten vallen; 21 

- het organiseren van cursussen en opleidingen (h). Er moet dan onderscheid worden gemaakt tussen 22 
schaakcursussen voor individuele schakers en kadertrainingen. Bij de kadertrainingen kan vervolgens 23 
onderscheid worden gemaakt naar cursussen voor wedstrijdleiders en schaaktrainers. Kadertrainingen 24 
zijn opgezet door de KNSB i.s.m. NOC*NSF. Bij voldoende deelname kan een kadertraining in de 25 
onderbond georganiseerd worden.  Deze taak zou gespreid kunnen worden over meerdere personen. 26 

2.3 Verenigingsrecht 27 
Het verenigingsrecht is van toepassing op de onderbond. De onderbond wordt vertegenwoordigd door 28 
een bestuur. Dat bestuur bestaat minimaal uit de volgende functionarissen: voorzitter, secretaris en 29 
penningmeester. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is dat verwoord in artikel 8. 30 
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Verder dient er jaarlijks een controle plaats te vinden op de inkomsten en uitgaven van de onderbond 1 
conform artikel 9. Deze controle is bekend onder de naam: commissie kascontrole. In deze commissie 2 
zitten 2 leden, zij controleren de inkomsten en uitgaven en doen verslag daarvan op de ALV (algemene  3 
ledenvergadering). De leden worden voor 2 jaar benoemd:  4 

Jaar 2009/2010 persoon A en persoon B 5 

Jaar 2010/2011 persoon B en persoon C 6 

Jaar 2011/2012 persoon C en persoon D, etc. 7 

2.4 Samenvatting van de vertrekpunten 8 
Samenvattend heeft de commissie de volgende vertrekpunten gehanteerd. 9 

1. De onderbond heeft tot taak de ledenadministratie te verzorgen voor zijn regionale gebied. 10 

2. Verenigingen betalen contributie op basis van het aantal leden aan de onderbond. De onderbond 11 
wordt op zijn beurt aangeslagen voor contributie door de Nederlandse Schaakbond. Dat wordt in het 12 
bestuur opgepakt door de penningmeester. 13 

3. De onderbond verzorgt een aantal verenigingenoverstijgende schaakactiviteiten. Deze leiden tot de 14 
volgende bestuurstaken: competitieleider en wedstrijdleider. 15 

4. Het bestuur van een onderbond bestaat verder uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 16 

5. Het bestuur van een onderbond wordt gecontroleerd door een kascommissie. 17 

6. De communicatie vindt vooral plaats via de website van de SBO en e-mail. Het webteam valt onder 18 
het bestuur.  19 
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3. Huidige situatie 1 

Voor de huidige situatie kan verwezen worden naar bijlage 1.  2 

3.1 Jeugdschaak 3 

Het jeugdschaak verdient een nadere toelichting. Binnen de jeugdcommissie wordt zorg gedragen voor 4 
o.a.  5 

- de jeugdcompetitie 6 

- de PK’s 7 

- regionaal schoolschaaktoernooi 8 

- GP’s 9 

- aparte jeugdrating verwerking tussen elke GP 10 

- de organisatie m.b.t. de schaakdiploma’s 11 

- ondersteuning Nederlandse Schaakbond bij de schaaktrainingen 12 

Voor meer details m.b.t. de jeugdcommissie wordt verwezen naar de jeugdgids 2008-2009 en het 13 
jaarverslag 2007-2008 van diezelfde commissie.  14 
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4. Gewenste situatie 1 

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 11 maart j.l. hebben een aantal verenigingen gezegd dat 2 
een kleiner bestuur, ondersteund met commissies, gewenst is. 3 

Om te bepalen wat er binnen het bestuur moet plaatsvinden, dan wel gedelegeerd kan worden, is er 4 
gesproken over kerntaken en gedelegeerde taken. Deze worden gekenmerkt met een (D).  5 

Een andere boordeling is of er sprake is van een kerntaak dan wel ‘nice to do’. Deze worden gekenmerkt 6 
met een (Nice to do). 7 

Deze taken zijn als volgt samengebracht: 8 

Voorzitter 9 

- algehele coördinatie en bewaking van alle SBO-werkzaamheden 10 

- bondsraad 11 

- representatie 12 

Secretaris 13 

- ledenvergadering (jaarverslagen, notulen, etc.) 14 

- eigen jaarverslag 15 

- beheer van de kalender 16 

- toekenning GP-status 17 

- website (D) 18 

- competitiegids (D) 19 

- beheer statuten en huishoudelijk reglement 20 

- vaststellen en beheer van de jaarkalender, in samenwerking met competitieleider, wedstrijdleider en 21 
de jeugdcommissie wordt aan het einde van het seizoen een nieuwe jaarkalender samengesteld en 22 
vastgesteld voor het aankomende seizoen. De kalender wordt formeel vastgelegd op de jaarlijkse ALV in 23 
september. 24 

- ledenadministratie (D), er zijn ook argumenten om deze taak onder te brengen bij de penningmeester. 25 

Penningmeester 26 

- financiele administratie 27 

- communicatie met de kascommissie 28 
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- jaarverslag + begroting 1 

Competitie- en wedstrijdleider (kan een gescheiden functie zijn) (en niet jeugd) 2 

- clubcompetitie / bekercompetitie 3 

- uitslagen registreren via website (D) (Nice to do) 4 

- PK’s en andere toernooien (D): 5 

 - senioren PK (D) 6 

 - veteranen PK (D) 7 

 - Kersttoernooi (aan een vereniging ‘delegeren’) (Nice to do) 8 

 - Match SBO – Munsterland (Nice to do) 9 

 - teamsnelschaakkampioenschap (aan een vereniging ‘delegeren’) (Nice to do) 10 

- rating (doorsturen gegevens) (D) 11 

- Grand-Prix toernooi verwerking (D) 12 

- beheer reglementen 13 

- jaarverslag 14 

- kadertraining ‘wedstrijdleider’ (Nice to do) 15 

- communicatie met de commissie bezwaar en beroep 16 

Jeugdleider 17 

- algehele coördinatie en bewaking van alle SBO-jeugdwerkzaamheden 18 

- kadertraining ‘schaaktrainer’ (D) (Nice to do) 19 

- jaarverslag (D) 20 

Als bovenstaande taken bekeken worden is de vraag hoe reëel een kleiner bestuur is. Minimaal is toch 21 
nodig: 22 

- Voorzitter 23 

- Secretaris  24 

- Penningmeester 25 

- Competitieleider 26 
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- Wedstrijdleider en 1 

- Jeugdleider 2 

4.1 Varianten op de gewenste situatie 3 

 De functies van competitieleider en wedstrijdleider zijn te combineren mits er voldoende body is m.b.t. 4 
de gedelegeerde taken. Enkele andere regionale schaakbonden hebben dit zo georganiseerd. Maar het 5 
is niet wenselijk. Omdat zowel de clubcompetitie als de wedstrijden het ‘visitekaartje’ zijn van de SBO 6 
pleit de commissie voor een duidelijke splitsing. Ook gelet op zwaarte van beide functies is een splitsing 7 
wenselijk. Bij voorkeur twee personen die deel uitmaken van het bestuur. Het samenvoegen wordt dus 8 
gezien als een ‘noodscenario’. 9 

Een andere mogelijke combinatie is die van voorzitter/jeugdleider. 10 

4.2 Verdere aanbevelingen 11 

De commissie adviseert de website onder handen te nemen, hiervoor kan een tijdelijke werkgroep 12 
belangrijk en nuttig werk verrichten. De website functioneert op verouderde webstandaarden, bekeken 13 
moet worden of dit aan vernieuwing toe is. Ook moet bezien worden of alle informatie die nu in de 14 
competitiegids staat ook op de website geplaatst kan worden (denk hierbij ook aan ‘downloads’), te 15 
denken valt ook aan het invoeren van de uitslagen m.b.t. de competitiewedstrijden, Grand Prix 16 
uitslagen, etc. Er moet gekeken worden naar een forumetiquette, algehele webetiquette en wordt/kan 17 
er gezocht worden naar een moderator. 18 

Een ander advies is dat het bestuur zich concentreert op de kerntaken en de nice to do’s alleen oppakt 19 
als daar tijd voor is. 20 

Het is wenselijk dat de zowel de competitieleider als de wedstrijdleider, ook binnen de jeugdcompetitie, 21 
beiden bevoegd wedstrijdleider zijn. Gewenst is minimaal het certificaat ‘Wedstrijdleider B’. Indien een 22 
van beiden niet over dit certificaat beschikt dient aanvullend voldoende kennis en ervaring gewaarborgd 23 
te zijn. Denk aan een iemand met het certificaat ‘Wedstrijdleider B’ die (een van beiden) consulteert.   24 

De jeugdleider heeft bij voorkeur het diploma Schaaktrainer A. 25 

Ontwikkel een rooster voor SBO activiteiten welke te delegeren zijn aan verenigingen voor de komende 26 
seizoenen en geef aan welke vereniging welk evenement wil organiseren. Denk aan het kersttoernooi. 27 

Andere bonden kennen een materiaalbeheerder en een beheerder van het archief. Binnen het bestuur 28 
zal een van de leden het materiaalbeheer coördineren. Het archief wordt aan de secretaris  gekoppeld. 29 
De opslag daarvan zou mogelijk gecentraliseerd kunnen worden in combinatie met het materiaalbeheer.  30 

Bij materiaalbeheer moet gedacht worden aan: 31 

- trainingsmateriaal SBO (demoborden, schaakborden en –stukken) (Hengelo) 32 
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- grote schaakspel (nu bij John Lardinois) 1 

- schaakkisten in het kader van SpeelZ (nu bij Pelle Mug) 2 

- schaakborden en –stukken (Hengelo?) 3 

Naast de ALV is er sprake van voorzittersoverleg, penningmeesteroverleg, etc. Alleen wanneer er een 4 
gegronde reden daartoe is, belegt het bestuur een dergelijk overleg. Het uitgangspunt behoort te zijn 5 
dat alle belangrijke onderwerpen op een ALV worden besproken. 6 

Advies om de (wijze van) afvaardiging naar de bondsraad nader te onderzoeken. 7 

Tijdens de vergadering van 11 maart jl. en ook tijdens de commissiebesprekingen is gesproken over het 8 
inzetten van een betaalde kracht. Bij de NOSBO is daar sprake van, bij de SBO in het verleden ook. Het 9 
nieuwe bestuur zou de voor- en nadelen van een betaalde kracht moeten onderzoeken, alvorens daar 10 
op in te zetten. Het betreft een principiële keuze, enerzijds is de SBO een vrijwilligers organisatie en 11 
anderzijds zie je dat de betrokkenheid van individuele schakers bij de organisatie minder wordt. Bij de 12 
NOSBO is 10 jaar geleden de keuze gemaakt om alles zo veel als mogelijk te delegeren en heeft men 13 
ervoor gekozen een betaalde kracht in dienst te nemen. Deze betaalde kracht kost de NOSBO elk jaar 14 
EUR 4000,- en wordt betaald uit de algemene middelen, dus geen subsidies voor deze betaalde kracht. 15 

Te delegeren taken goed uitschrijven in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer er 16 
sprake is financiële handelingen moet dat zorgvuldig vastgelegd worden.  17 
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5. Migratie van huidige naar gewenste situatie 1 

Er moet gestreefd worden naar een voltallig bestuur. Uit bijlage 2 blijkt dat alle regionale bonden 2 
beschikken over minimaal 6 bestuurders. Zie ook onderstaande grafiek. 3 

  4 

In het vorige hoofdstuk is datzelfde aantal ook al genoemd. Het is natuurlijk mogelijk meer dan 6 5 
bestuurders te hebben, enkele regionale bonden voorzien daarin, door bijvoorbeeld een 2e voorzitter of 6 
2e secretaris en een algemeen bestuurslid met specifieke taken (Web, PR, ledenadministratie, …). 7 

Bij een ‘minimale’ bezetting is er sprake van de volgende functionarissen: 8 

- voorzitter (voorgeschreven door de wet) 9 

- secretaris (idem) 10 

- penningmeester (idem) 11 

- competitieleider (het visitekaartje van de regionale schaakbond) 12 

- jeugdleider, iemand die leiding geeft aan de jeugdcommissie, binnen deze commissie zijn vele taken 13 
ondergebracht 14 

- wedstrijdleider (soms ook toernooileider genoemd) 15 

Maar hier kan mee gevarieerd worden: 16 

In de eerste plaats is het mogelijk dat de functie van voorzitter en die van de jeugdleider gecombineerd 17 
wordt. Dat is goed mogelijk mits de jeugdleider niet te veel uitvoerende taken heeft binnen de jeugd 18 
commissie. Deze variant komt vaker voor. 19 

In de tweede plaats is het misschien wenselijk een 2e secretaris te benoemen. Zoals uit de opsomming 20 
van taken blijkt, ligt er veel uitvoerend werk op het bord van de secretaris. De 2e secretaris zou 21 
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bijvoorbeeld Webbeheer, Agendabeheer en Materiaalbeheer onder zijn hoede kunnen nemen. (Daar 1 
waar hij staat, mag natuurlijk ook zij worden gelezen). 2 

De variant om de taken van competitieleider en wedstrijdleider te combineren is in een voorgaand 3 
hoofdstuk afgeraden. 4 

Een variant op de ‘minimale’ bezetting luidt dan: 5 

- voorzitter/jeugdleider 6 

- secretaris 7 

- penningmeester 8 

- competitieleider 9 

- wedstrijdleider 10 

- 2e secretaris 11 

5.1 Kandidaten  12 

De commissie heeft de volgende kandidaten voor de volgende functie: 13 

- Voorzitter   Guy Bielderman en Erik Mijnheer 14 

- 1e Secretaris   vacature 15 

- 2e secretaris   Erik Blom 16 

- Penningmeester  Gerrit Luggenhorst 17 

- Competitieleider  Gerard de Lange 18 

- Wedstrijdleider  Werner Gesink 19 

- Jeugdleider   Erik Mijnheer 20 

 21 

Gerard de Lange heeft ook belangstelling voor het penningmeesterschap. Omdat iemand anders zich 22 
kandidaat heeft gesteld, uitbreiding gewenst is, ziet Gerard af van het penningmeesterschap. 23 

Opmerking: alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling 24 
het takenpakket. 25 

De commissie ‘uitwerken van voorstellen ter verbetering van de website’ zal door Aaron Honer worden 26 
geleid. Hij heeft nog wel enkele mensen nodig ter aanvulling.  27 
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6. Conclusie 1 

De opdracht van de commissie was om te komen tot een nieuw bestuur van de SBO. Uit voorgaande 2 
blijkt dat de commissie op een enkele vacature na daar in is geslaagd. 3 

Op 6 mei a.s. komen de voorzitters van de schaakverenigingen die zijn aangesloten bij de SBO bijeen. 4 
Daar zal het rapport worden besproken. 5 

Het is wenselijk dat er duidelijkheid komt over het voorzitterschap. Er zijn 2 kandidaten. 6 

Er moet actief gezocht worden naar mensen die de vacatures willen invullen. Dat zijn de 1e secretaris en 7 
de commissie van Aaron Honer. 8 

De huidige bestuursleden, Gerard de Lange en Erik Mijnheer, roepen de ALV van september 2009 bijeen. 9 
Zij zullen verslag doen van het seizoen 2008-2009. De kascommissie controleert de boekhouding. 10 

De huidige bestuursleden en de beoogde bestuursleden komen voor de zomer bijeen en bereiden ook 11 
de ALV van september 2009 voor. Zij  moeten komen met o.a. een begroting voor het komende seizoen. 12 
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Bijlage 1 – bestuur, commissies en individueel gedelegeerde taken 1 

Bestaande commissies en mensen die een bepaalde taak hebben. 2 

Bestuur Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Competitieleider 
Wedstrijdleider 
Jeugdleider 

Erik Mijnheer, wnd 
Gerard de Lange, wnd 
Gerard de Lange, wnd 
Gerard de Lange, wnd 
Erik Mijnheer, wnd 
Erik Mijnheer, wnd 

Jeugdcommissie Voorzitter 
Secretaris 
Competitieleider 
Wedstrijdleider (PK’s, etc.) 
Grand-Prix 
Schoolschaak 
Jeugdrating 
Diplomaconsul (jeugdopleiding) 
Jeugdtrainingen 
Jeugdleiderdag 
Jeugdleidersvergadering SBO 

Erik Mijnheer 
Jolanda Hummel, wnd 
Marcel Krosenbrink 
Fetze Elgersma 
Jan Hummel 
Jolanda Hummel 
Ewout Kanger 
Marc Schippers 
Erik Mijnheer 
Erik Mijnheer 
Jolanda Hummel 

Kascommissie 2e jaar 
1e jaar 
Reserve 

Jan Vrolijk (Almelo) 
Jan Hummel (Minerva) 
Tom Vesters (Lonneker) 

Commissie van beroep en 
bezwaar 

Voorzitter 
Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Peter Goud 
Henk van de Berg 
John Leerentveld 
Kees Kranenburg 
Han van de Laar 

Webteam  Pieter Breedijk (Ewout Kanger) 
Vacature 
Vacature 

Ledenadministratie  Marieke de Lange 
Organisatie PK senioren  Martin Borgreve 
Organisatie PK veteranen  Theo Heeregrave 
Bondsraad Bestuur 

Bestuur (reserve) 
Verenigingen 
Verenigingen (reserve) 

Erik Mijnheer 
Gerard de Lange 
Peter Goud 
Jan de Jong 

Landelijk jeugdoverleg Jeugdleider Erik Mijnheer 
Materiaalbeheer Bestuurslid Vacature 
 3 

Een enkele toelichting: 4 

- Commissie beroep en bezwaar. De SBO verzorgt voor haar leden een competitie en wedstrijden. De 5 
competitieleider en wedstrijdleider worden gesteund door de commissie beroep en bezwaar. Voor het  6 
afhandelen van bezwaarschriften. 7 
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- Bondsraad, overlegorgaan van de Nederlandse Schaakbond, daar gaan 2 vertegenwoordigers namens 1 
de Schaakbond Overijssel naar toe, 1 vanuit het bestuur en 1 vanuit de verenigingen.  2 

- Landelijk jeugdoverleg, hier gaat de jeugdleider naar toe.  3 
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Bijlage 2 – bestuursamenstelling andere onderbonden 1 

Een zoektocht op internet geeft het volgende beeld: 2 

Bond VZ SE PM Comp.L Wed.L JeugdL Web Kader Ledenad 
FSB Ja Ja Ja Combi  Ja Ja Ja  
NOSBO Ja Ja Ja Ja Ja Ja   Ja 
OSBO Ja Ja Ja Ja Ja Ja    
SGS Ja + 2e  Ja + 2e Ja Ja Ja Ja   Ja 
SGA Ja Ja Ja Ja Ja Ja    
NHSB Ja Ja + 2e Ja Ja Ja Ja Ja   
LeiSB Ja Ja Ja Combi  Ja   Ja 
RSB Ja Ja + 2e Ja Combi  Ja Ja   
ZSB Ja Ja Ja Combi  Ja   Ja 
NBSB Ja Ja Ja Ja Ja Ja   Ja 
LiSB Ja Ja Ja Combi  Ja   Combi 
HSB Ja Ja Ja Ja Ja Ja    
          
          
          
          
          
 3 

De meest gangbare samenstelling is: voorzitter, secretaris, penningmeester, competitieleider, 4 
wedstrijdleider (soms met de titel toernooileider) en jeugdleider. 5 

De combi competitieleider/wedstrijdleider komt ook voor. 6 

De combi voorzitter/jeugdleider komt ook voor. 7 

Een bestuur bestaat uit minimaal 6 personen tot maximaal 9 personen. 8 


