SCHAAKBOND
Opgericht 4 juli 1936

OVERIJSSEL

Aangesloten bij de KNSB

Agenda voor de voorjaarsvergadering van 6 april 2016
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 9 sept 2015 (bijlage 1)
4. Nota SBO-archief (bijlage 2)
5. Voorstel m.b.t. website (bijlage 3)
6. Voorstel jeugdgidsen
7. Voorstel m.b.t. financiën en jubileum fonds (bijlage 4)
8. Profiel voorzitter (bijlage 5)
9. Statusbericht talententeam
10. Statusbericht 4e klasse KNSB
11. Status overleg SGS/OSBO/SBO
12. KNSB/Bondsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Notulen ALV 9 september 2015

Discussienota SBO-archief
Voorstel website
Financiën
Profiel voorzitter

Bijlage 1
Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 september 2015

Locatie: Hervormde Kapel Wierden
Aanwezig zijn:
Ereleden:

J.G. Blokhuis

Leden van verdienste:

W.S.J. Arns
G. de Lange
P.H.A.J..A. Goud
G.A.M. Slotman

SBO-bestuursleden

E. Mijnheer
E. Blom
R. Algera
B. v. Lenthe

`

W. Gesing
H. Pees

Vertegenwoordiger KNSB

Dhr. J. Stomphorst

St. Schaakpromotie Hengelo

H. Kroeze

St. Caissa
Commissieleden

P.J. Hogendoorn
R. Eijkelkamp
Jan Hummel
H. van de Laar
Jolanda Hummel
F. Elgersma
E.Kanger
M. Schippers

Overige genodigden

G. Smit ( DSG Pallas)

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:
27 afgevaardigden van 17 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 5 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 heet iedereen van harte
welkom, in het bijzonder dhr. J. Stomphorst, bestuurslid van de van de KNSB en Dhr. G. Smit,
voorzitter van DSG Pallas.
 Het afgelopen competitieseizoen is zonder protesten verlopen
 De opkomst van de diverse Pk’s was redelijk te noemen, al heeft de pk-senioren de
beoogde 45 deelnemers niet gehaald.
 Het eigen vermogen van de SBO ligt nog boven de gestelde norm, maar is wel
gedaald. Dit wordt een actiepunt van het bestuur in januari 2016
 Het PK verhuist dit seizoen van Borne naar Hengelo
 De website werkt, maar is verouderd. Het is op dit moment een kwestie van pappen
en nathouden. Er wordt op technisch vlak minder aandacht aan geschonken. Bestuur
gaat ervan uit, dat binnen afzienbare tijd, de SBO-website via de website van de
KNSB kan draaien.
 Het kader van de SBO is veranderd. De jeugdcommissie is voor een groot deel
vernieuwd. Oproep aan de leden om deze nieuwe commissie te steunen en niet te
gauw met kritiek te komen als er (beginners-) fouten gemaakt zullen worden
 Er wordt op dit moment door de SBO samengewerkt met andere bonden. Ook is de
competitieleider actief in een werkgroep, die de mogelijkheden voor het opzetten
van een 4eklasse KNSB inventariseert.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 De volgende personen hebben zich afgemeld: ereleden H. Keizer en H. v.d. Berg, Arno van
Akkeren
 Voorzitter Gorrit Smit van DSG Pallas stelt zich voor. Pallas (ong. 75 leden 50/50
jeugd/senioren) is aan het onderzoeken of overstap naar de SBO mogelijk is. Pallas heeft
al jaren een andere visie op o.a. competitiezaken dan de OSBO en denkt zich meer thuis
te voelen bij de SBO.
 Het is goed, dat een aantal verenigingen zich laat zien aan de ‘buitenwereld’. Borne stond
b.v. met een kraam op een ondernemers dag in het centrum van Borne, terwijl Matador
het 35-jarig jubileum gebruikte voor extra publiciteit.
 OLA 2.0 is gelanceerd. Ook aankomend seizoen zullen nog stappen gemaakt worden ter
verbetering.
 Op 19 september is er weer de landelijke themadag voor bestuurders en trainers.
 De KNSB-nieuwsbrief bevat veel belangrijk nieuws, dat een must is om te lezen
 Het archief van de SBO is verhuisd van Het Klooster naar het Denksport Centrum in
Hengelo
 Het bestuur is voornemens ook ALV van verenigingen te bezoeken. Verenigingen worden
verzocht indien dit gewenst is, het bestuur hiervoor uit te nodigen.
 Het talententeam treedt ook dit jaar op in de promotieklassen. Het verzoek van Bram
Klapwijk om in het reglement op te nemen, dat promotie naar de KNSB ook mogelijk is,
heeft het bestuur naast zich neer gelegd.
 Helaas is het ook aankomend seizoen in de jeugdcompetitie wegens te weinig deelname,
niet mogelijk een B-competitie te organiseren
 De inschrijvingsformulieren voor de JCC zijn inmiddels rondgestuurd








Vanaf 30 september organiseert de KNSB een schaaktrainer 1 cursus in Deventer
Het ONJK in Borne is weer succesvol verlopen. Voorzitter raad eenieder aan mee te
helpen met de organisatie. Het ONJK is al jaren een kweekvijver voor schakers en
kaderleden.
De KSNB heeft het verzoek van een school in Borculo voor een schaaktrainer ontvangen.
Belangstellenden kunnen zich melden
Helaas is de Schaakrubriek van Tubantia wegens bezuinigingen komen te vervallen.
Voorzitter maakt de vergadering attent op de cursus Schaaktrainer Stap 1 in Deventer.
De overleden leden (Pieter Breedijk, Hannie Schutten, Jan Menderink en Goke Bal)
worden herdacht met een minuut stilte.

3. Notulen voorjaarsvergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering van 8 april 2015 worden goedgekeurd. Bij de
stukken is de presentielijst van 2014 gepubliceerd. Deze zal vervangen worden en de juiste
versie van de notulen zal op de website worden geplaatst.
4. Jaarverslag
4a secretaris
Gerard de Lange is ten onrechte niet genoemd als lid van de Commissie van
beroepsgeschillen.
4b penningmeester
Gerrit Luggenhorst merkt op dat de kosten voor de harde schijf ten behoeve van het archief
niet vermeldt staan bij de bestuurskosten. Penningmeester heeft deze onder een andere post
verantwoord.
Er zit een verschil tussen de ontvangen contributie senioren op pagina 24 ( realisatie 14/15)
en het overzicht contributie op pagina 26. Penningmeester zal dit nazoeken en dit via de
mail communiceren
4c kascommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Goswin Zeeman en Edgar Spanjers trof een
verzorgde administratie aan. De eindstanden van de rekeningen kwamen overeen met de
genoemde bedragen in het jaarverslag.
De vergadering stemt in met het door de secretaris voorgelezen verslag en verleent het
bestuur/penningmeester decharge voor het seizoen 2014/2015.
4d competitieleider
Verslag goedgekeurd.
Beleefheidsafspraak voor het melden van lege borden werd in het algemeen goed nageleefd.
Uitnodigingen voor de externe wedstrijd worden echter maar mondjesmaat verstuurd.
Competitieleiders vraagt eenieder het aankomend seizoen hier extra aandacht aan te
schenken.
SBO-cup wordt uitgereikt aan Borne. Hessel Draaisma Bokaal aan Holten en de SBOkampioen krijgt een nieuwe kampioensschaal (de oude wisselbeker is onvindbaar).
Overige kampioenen ontvangen, dit jaar voor het eerst een kampioensbord. Op dit bord
kunnen alle historische kampioenschappen van de betreffende vereniging jaarlijks
bijgehouden worden middels een gravure.
4e wedstrijdleider
Verslag goedgekeurd.
4f jeugdleider
Het verslag is al in de jeugdleidersvergadering behandeld. Formeel moet de ALV nog de
goedkeuring geven over een aantal reglementswijzigingen. De ALV keurt de wijzigingen

goed en deze worden vastgesteld. Jolanda wordt onder applaus bedankt voor het (dit jaar
voor de laatste keer) samenstellen van het Jeugdjaarverslag.
5. Bestuursverkiezing
Hans Pees treedt af per als jeugdleider en wordt algemeen bestuurslid. Arno van Akkeren
wordt voorgedragen als nieuwe jeugdleider. Arno wordt unaniem door de vergadering
gekozen. Erik Mijnheer kondigt aan, dat seizoen 2015/2016 zijn laatste seizoen als
voorzitter zal zijn.
Het voorstel voor het benoemen van nieuwe leden van verdienste wordt door de
ledenvergadering goedgekeurd. Jan Hummel, Jolanda Hummel, Fetze Elgersma en Marc
Schippers worden onder luid applaus benoemd. Een uitgebreide omschrijving van de
motivatie van de benoeming is te vinden op de website. Jolanda merkt op, dat zij haar werk
als commissielid vele jaren met plezier heeft gedaan, ondanks het feit, dat ze eigenlijk niet
kan schaken. Ook niet schakende ouders van jeugdleden, kunnen dus uitstekend vrijwilliger
worden.
6. Benoeming commissieleden
Kascommissie bestaat volgend jaar uit Gijs Gerritsen en Henk Zomer. Evert Bartelink is
reserve.
Samenstelling overige commissies is volgens voorstel in de notitie.
7. Bestuursvoorstellen
7a Herziening reglement inzake jeugdcommissie en JLV
Reglement wordt volgens voorstel aangenomen
7b Verkennende gesprekken tussen SGS, OSBO en SBO
De ALV verleent het bestuur instemming aan deze verkennende gesprekken, die met name
betrekking hebben op grensoverschrijdende deelname aan regionale competitie,
samenwerking bij trainingen en gezamenlijke website.
8. KNSB
8a Bondsraad
Reglement mobiele telefoons is weer wat aangepast. SBO volgt dit reglement, maar laat de
eigen toelichting in het SBO-competitiereglement ongewijzigd.
8b kaderbijeenkomst 19 september Arnhem
Inschrijving is nog mogelijk via de Website van de KNSB
8c Werkgroep competitieleiders
Zie ook pagina 14 van de notities.
Competitieleider Remko Algera geeft een uitgebreide PowerPointpresentatie. Remko heeft
zitting in deze door de KNSB opgezette werkgroep. In een voorstel wordt uitgewerkt, wat de
mogelijkheden zijn voor het opzetten van een vierde klasse KNSB op de zaterdag en de
ontkoppeling van de avondcompetitie (regionaal) en de zaterdag competitie (KNSB). De
PowerPointpresentatie is te vinden op de website.
De werkgroep zal ook aandacht besteden aan de invallersregelingen in hogere teams.
Doorschuifregeling (wordt in SBO toegepast) versus Basisteamregeling (bij 3x invallen in
een hoger team, mag de speler alleen nog spelen in het Basisteam).
Op dit moment is het in de SBO niet mogelijk om met een lage rating op de zaterdag te
spelen. Een 4e klasse KNSB lost dit probleem gedeeltelijk op. In de KNSB spelen heeft
waarschijnlijk ook betere promotionele kansen (pers!).
8c Chessity

Regobert Eijkelkamp geeft een PowerPointpresentatie over het (school-) schaakprogramma
Chessity. Het programma kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het geven van lessen aan de
jeugd. De presentatie is te vinden op de website.
9. Begroting 2015-2016
Het SBO-bestuur sponsort het bedrijfssnelschaak toernooi met € 150,00.
Het percentage eigenvermogen daalt in de begroting van 112,5% gerealiseerd 2014/2015
naar 107,1% begroot 2015/2016. Bestuur zal in januari 2016 deze tendens bestuderen en
eventueel maatregelen voorbereiden.
De jeugdontvangsten zijn begroot op het werkelijk aantal leden op 1 augustus 2015. Vorig
jaar was een dip in de ontvangsten door afname van het aantal jeugdleden in het 4e kwartaal.
Penningmeester zal deze fluctuatie in aantal leden per kwartaal meenemen in de begroting
van volgend seizoen. (De oorzaak is de peildatum op 1 oktober).
Begroting wordt goedgekeurd.
10. SBO-competitie 2015-2016
Voorstel 2 wordt goedgekeurd. De dubbelrondig competitie met 10 rondes van de 2e klasse
in voorstel 1 is niet wenselijk en moeilijk in te plannen. In voorstel 2 vervalt de 3e klasse.
Door ex aequo kampioen WSG 3 toch in de 1e klasse te laten promoveren, is het
ratingverschil in de 2e klasse beperkt gebleven.
Ook het promotie/degradatiereglement (blz. 11 van de notities) wordt goedgekeurd.
11. Reglementswijzigingen
 Wijzigingen in het competitiereglement van artikelen 8.4, 10.2.l en 11 (blz. 9 van de notities)
worden goedgekeurd.
 Toevoeging art 18.3 (blz. 10 van de notities) wordt goedgekeurd, met de opmerking dat de
tekst ‘in principe’ in art 18.3 en 18.3. B wordt verwijderd. Ook wordt het woord ‘serieuze’ in
artikel 18.3.a verwijderd.
 De groepsindeling in het PK en Grandprix reglement (blz. 13 notities) wordt gewijzigd van 4
naar 3 groepen. Ter stimulering van jeugddeelname zal tijdens de toernooien bekeken
worden of een ratingprijs ingesteld kan worden.
12. Kalender
Toevoeging: 26 maart GP-snelschaaktoernooi Almelo.
Thomas Hummel ontdekt een aantal foutjes in de omschrijvingen van de jeugd JCC’s. Deze
zullen in de op de website te publiceren agenda en in de nog te drukken jaargids worden
aangepast.
13. Prijs sterkst groeiende vereniging
SC Raalte krijgt de jaarlijkse aanmoedigingsprijs (een DGT-klok) uitgereikt. De vereniging
groeide afgelopen seizoen met 11 jeugdleden.
14. Rondvraag
 Yannick Husers vraagt waarom er in plaats van de meeting tegen Munsterland geen
wedstrijd tegen een andere bond georganiseerd kan worden. Voorzitter wijst erop
dat de wedstrijd tegen Munsterland de laatste keren gecanceld was in verband met
onvoldoende vrijwilligers en deelnemers.






Rijssen vraagt of de spelers van het Talententeam al bekend zijn. Hij tipt een speler
van Rijssen als extra reserve. Teamleider Erik Blom van het talententeam zal contact
opnemen.
Mevrouw Slotman vraagt of eraan gedacht is om extra aandacht te schenken aan het
25-jarige bestaan van het ONJK in Overijssel. De vraag wordt doorgespeeld aan
Stichting Caïssa.
Mevrouw Slotman betreurt het, dat de oud kampioenen niet meer zijn opgenomen in
het toernooiboekje van het ONJK van afgelopen editie.
Peter Goud dankt de voorzitter voor het afronden van de vergadering vóór 23.00 uur
en herinnert de vergadering eraan, dat er volgend jaar een nieuwe voorzitter
opgestaan moet zijn.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Presentielijst 09/09/15
SV Almelo

dhr. Y. Husers

SV Borne

dhr. N. Hilderink

Drienerlo

-

EDS

dhr. E. Bartelink

Dr Max Euwe

dhr. O. van Teijens, dhr. W. de Haas

ENO

dhr. R. Lingeman, dhr. D. Poffers

Hardenberg

dhr. E Spanjers, dhr. R. Hesselink

Holten

dhr. D. van Beek, dhr. G. Luggenhorst

Minerva

dhr. J. Hummel, dhr. T. Hummel

Raalte

dhr. M. Schippers

Rijssen

dhr. J. Brinkman, dhr S. Koster

Vrimot
Vroomshoop

dhr. H. Kleinjan, dhr H. Schoemaker

WSG

dhr. H. Van de Laar

Olster SV

-

Het ZwartePaard

-.

Park-Stokhorst

dhr. C. Bos, dhr. W. Grouve

Mat-Ador

dhr. L. van Schooten

Lonneker

dhr. T. Engberink, dhr. R. Bos

HSC-Stork

dhr. P. Hoogendoorn, dhr R. Eijkelkamp

HEC

dhr. G. de Lange

Tubantia

-

Bijlage 2
Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 7 februari 2016
Betreft : Archief van de SBO
ALV : Ter instemming
Inleiding
Het archief van de Schaakbond Overijssel is ondergebracht in het Denksportcentrum in Hengelo.
M.b.t. dit archief is het wens de belangrijkste zaken daaruit de digitaliseren. Dat project is door
Gerrit Luggenhorst opgestart, maar nog niet geheel afgerond.
Verder ligt er nog de wens om een vervolg te schrijven op ‘Rondvlucht met Caïssa’. Dat project is
door Erik Mijnheer opgestart, maar eveneens nog niet afgerond.
Een archief is kwetsbaar. Niet alleen voor brand- en/of waterschade, door de vele verhuizingen
en het getrek ermee bestaat de kans op verlies van delen van het archief. Het bestuur van de SBO
acht het verstandiger het gehele archief over te dragen aan de meest geëigende instantie
daarvoor, te weten het Provinciaal Archief in Zwolle. Daar is het SBO-archief ook te allen tijde
opvraagbaar. Het overdragen van een regionaal schaakarchief naar een Provinciaal Archief komt
vaker voor: onlangs heeft de OSBO dat ook gedaan.
Concreet voorstel:
 Er wordt z.s.m. een oproep gedaan aan alle leden en oud-bestuursleden om archiefzaken
over te dragen;
 De Algemene Leden Vergadering vraagt Gerrit Luggenhorst het project digitalisering af
te maken;
 De Algemene Leden Vergadering vraagt Erik Mijnheer het vervolg op ‘Rondvlucht met
Caïssa’ af te maken. Dat vervolg zal alleen in digitale vorm beschikbaar worden gesteld;
 Er wordt geen deadline gesteld aan het project digitalisering en het jubileumboekje, het
gaat tenslotte om vrijwilligerswerk. De Algemene Leden vergadering zal jaarlijks
geïnformeerd worden omtrent de status en voortgang hierover;
 De geoormerkte reservering EUR 1.089,40 t.b.v. een jubileumboekje in drukvorm, wordt
omgezet in een algemene jubileumreservering. Het bestuur stelt voor die reservering
EUR 1.000,- groot te laten zijn, het restantbedrag wordt toegevoegd aan de algemene
middelen;
 Wanneer beide projecten, zowel de digitalisering als het jubileumboekje, volledig
afgerond zijn draagt de SBO het gehele archief over aan het Provinciaal Archief in Zwolle.

Bijlage 3
Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 13-3-2016
Betreft : Website SBO
ALV : Ter instemming

In maart 2012 is door het bestuur een notitie opgesteld. Naar aanleiding van deze notitie is op
de ALV van september 2012 besloten jaarlijks een reservering van € 300 op te nemen in de
begroting voor het aanpakken van de website.
Gedurende de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014 heeft een werkgroep de website concreet
aangepakt op een groot aantal punten, waarbij het invoeren van winstand op de website de
belangrijkste was Ook het door de KNSB geïntroduceerde OLA-systeem is geïntegreerd in de
website
De website een nieuwe, modernere look te geven is nog niet aangepakt. Het gereserveerde
bedrag (nu gegroeid naar een pot van € 1500,00) is ongebruikt gebleven
Een belangrijke oorzaak hiervoor is, dat het bestuur er in al die jaren niet in is geslaagd om een
leidinggevende te vinden voor het web team. Daarbij werd gedacht aan iemand van jongere
leeftijd (U25), met duidelijke affiniteit en kennis van websites.
Op dit moment zijn er op KNSB-niveau twee ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op het
beleid ten aanzien van de website:
--Bondsraad heeft wens geuit, dat afdelingen via de KNSB-site hun eigen website kunnen
opzetten. Mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht
-SBO/OSBO/SGS zijn in onderhandeling over samenwerking/fusie.
Voorstel van het SBO-bestuur is om bovenstaande ontwikkelingen af te wachten en zelf geen
grote uitgaven te plannen voor verbetering van de website. De reservering zal bevroren worden
en in de (nabije) toekomst na instemming van de ALV mogelijk op KNSB-niveau benut kunnen
worden.
Wel is het bestuur met een kleine werkgroep op dit moment bezig de mogelijkheden van
Facebook te bekijken. Ook worden verbeteringen ten aanzien van winstand (historische
gegevens) en een toernooimanager onderzocht.
Suggesties vanuit de verenigingen zijn van harte aanbevolen.

Bijlage 4

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 7 maart 2016
Betreft : Bezuinigingen m.i.v. 2016-2017
ALV : Inleiding
Tijdens de Algemene Leden Vergadering september 2015 is het financiële jaarverslag 20142015 en de begroting 2015-2016 besproken. Mede door het wegvallen van een tweetal
verenigingen en een dalend ledental heeft de exploitatie van het schaakseizoen 2014-2015 een
tekort laten zien.
Ook voor het lopende schaakseizoen 2015-2016 is een tekort begroot. Zolang de reserve op
niveau is, is dat geen probleem, maar de grens daarvan komt wel in zicht.
Voor meer details verwijs ik u naar het betreffende jaarverslag en de begroting
(Najaarsvergadering 2015).
Het bestuur heeft deze ontwikkeling al eerder voorzien. In het voorjaar van 2013 heeft het
bestuur een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de ledendaling op termijn. En daarbij is
ook gekeken naar de impact op de financiën. Dat onderzoek schetste dat wanneer de inkomsten
(minder leden) dalen en de uitgaven gelijk blijven er structureel een te kort gaat ontstaan.
Zonder contributieverhoging is destijds een opsomming gemaakt van mogelijke bezuinigingen
(een opsomming op de welbekende achterkant van een sigarendoos):
- GP-slottoernooi (senioren) EUR 250,- Grand Prix Cyclus Senioren EUR 380, - SBO-Münsterland
EUR 400,- Begeleiding ONJK
EUR 200,- Pk-jeugd snelschaken
EUR
60,- GP slottoernooi (jeugd)
EUR
30,- Jeugdleiders dag
EUR 300,- (1x per twee jaar)
Voor meer details verwijs ik u naar de betreffende notitie (Voorjaarsvergadering 2013).
De Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur gevraagd om de begrotingen voor de
komende schaakseizoenen zodanig op te stellen dat blijvend voldaan wordt aan het kengetal
eigen vermogen, dat is de verhouding tussen eigen vermogen en 0,5 jaar afdracht aan de KNSB.
Die verhouding moet boven de 100% zijn.
Voor meer details verwijs ik u naar het betreffende jaarverslag en de begroting
(Najaarsvergadering 2015).
Voorstel
Een aantal bezuinigingsvoorstellen uit 2013 zijn komen te vervallen. Zo is de post SBOMünsterland al komen te vervallen. Dat geldt ook voor de begeleiding van de SBO-jeugd tijdens
het ONJK. Daar staan andere nieuwe uitgaven tegenover: bijdrage bedrijfsschaaktoernooi,
talententeam, etc.
Welke uitgaven komen voor mogelijke bezuiniging vanaf 2016-2017 dan in beeld? Het bestuur
denkt daarbij aan de onderstaande mogelijkheden. Dit is een voorlopige opsomming, wij horen
graag wat u hiervan vindt. Het bestuur kan hier bij het opstellen van de begroting rekening mee
houden. De volgende bezuinigingsvoorstellen zijn mogelijk:

-

-

-

Inschrijfgeld competities
Wordt EUR 20,- per seniorenteam (was EUR 15,00)
Wat levert dit op?
Jaargids senioren
Alleen nog in pdf, papieren versies tegen kostprijs te bestellen
Jeugdjaargids
Alleen nog in pfd, papieren versies tegen kostprijs te bestellen
Grand Prix Cyclus Senioren
Dat systeem is voor de jeugd zinvol, het wordt gezien als een
stimulans voor de jeugd om schaaktoernooien te bezoeken.
SBO GP Slottoernooi
Het organiseren van dit toernooi is geen kernactiviteit van de
Schaakbond Overijssel

Wij horen graag uw mening.

EUR

275,00

EUR

400,00

EUR

350,00

EUR

250,00

EUR

350,00

Bijlage 5
Functiebeschrijving Voorzitter Schaakbond Overijssel
Plaats in de vereniging
De voorzitter is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het algemene beleid van de
Schaakbond Overijssel. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene
ledenvergadering.
Hoofdtaken
Algemene leiding:
Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder)
Uitkomen voor de SBO naar provincie, KNSB, pers, sponsors, etc.
Leiden algemeen en dagelijks bestuur leiden
Visiebepaling met leden
Zorgdragen voor goede taakverdeling:
Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken
Bestuursvergaderingen van de SBO en algemene ledenvergaderingen van de SBO leiden
Bewerkstelligen dat notulen, jaarverslagen en voorstellen worden goedgekeurd
Advisering bij en stimulering van activiteiten
Kader aanstellen en motiveren
Overeenkomsten afsluiten
Aanspreekpunt zijn
Contacten leggen/onderhouden
Functie-eisen
-

Leidinggevende capaciteiten
Bij voorkeur ervaring opgedaan als bestuurder (bij een schaakvereniging)
Bij voorkeur een actief schaker
In het bezit van een computer, goede internet- en e-mailverbinding

Benodigde tijd
-

6x per jaar algemene bestuursvergadering
2x per jaar algemene leden vergadering
2x per jaar op een zaterdag in Utrecht vertegenwoordiging Bondsraad
2x per jaar op een woensdagavond in Utrecht voorzittersoverleg Regio’s/KNSB
Naast vergaderen enkele uren per week voor het uitvoeren van de taken
Diverse vertegenwoordigingen (jubilerende verenigingen, toernooien, etc.)

