Reglement betreffende de SBO jeugdcommissie en de SBO jeugdleidersvergadering

Daar waar in dit reglement ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan ook gelezen worden ‘zij’ of ‘haar’.
1. Doel van dit reglement
De algemene vergadering en het bestuur hebben ter ondersteuning van het bestuurslid
jeugdschaak, zijnde de jeugdleider (JL) een jeugdcommissie (JC) ingesteld, conform artikel
9.2 van de Statuten. Dit reglement beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de JL.
Vervolgens worden de taken en verantwoordelijkheden van de JC beschreven. De JL en de JC
roepen eenmaal per jaar alle leden, dat zijn de verenigingen met een jeugdafdeling, bijeen,
zijnde de jeugdleidersvergadering (JLV). Ook hier worden de taken en
verantwoordelijkheden van beschreven.
2. Taken en verantwoordelijkheden van Jeugdleider
2.1 Plaats in de vereniging
De jeugdleider is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid van de
Schaakbond Overijssel. De jeugdleider is tevens voorzitter van de Jeugdcommissie.
2.2 Hoofdtaken








Geeft vorm aan het jeugdbeleid van de Schaakbond Overijssel;
Behartigt de belangen van de jeugd binnen het bestuur;
Geeft leiding aan de jeugdcommissie;
Geeft leiding aan de jeugdleidersvergadering;
Vertegenwoordigt op de KNSB-jeugdleidersvergadering de Schaakbond Overijssel;
Heeft oog voor voldoende deelname van individuele jeugdleden aan de STERtrainingen van de KNSB;
Heeft oog voor voldoende aantal actieve schaaktrainers binnen de Schaakbond
Overijssel, stimuleert deelname aan kadertrainingen Schaaktrainer 1 en 2.

3. Taken en verantwoordelijkheden van Jeugdcommissie
3.1 Benoeming en zittingsduur
De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit vijf of meer leden. De leden van de commissie
worden jaarlijks benoemd door de algemene vergadering van de SBO op voorstel van het
bestuur en zijn direct herkiesbaar.
In tegenstelling tot de bestuursleden geldt er voor de leden van de commissie geen
maximale onafgebroken zittingsduur.

3.2 Taken en verantwoordelijkheden
De onderstaande taken en verantwoordelijkheden behoren tot de kerntaken van de
jeugdcommissie; de mogelijkheid ook andere taken uit te voeren is hiermee niet beperkt.


Adviseren van het SBO bestuur op het terrein van jeugdschaak. Het SBO bestuur kan
de JC verzoeken een advies te formuleren over zowel toekomstig beleid als over (de
resultaten van) uitvoerend beleid. Het SBO bestuur verplicht zich beleidsvoornemens
met betrekking tot de jeugd ter advisering voor te leggen aan de JC;



Promoten, en waar mogelijk bezoeken en ondersteunen, van alle regionale
jeugdschaak activiteiten;
Organiseren Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen;
Organiseren begeleiding Nederlandse Jeugd Kampioenschappen;
Organiseren Jeugdclubcompetitie;
Organiseren regionaal Schoolschaaktoernooi;
Organiseren deelname aan het jaarlijkse Huttontoernooi;
Periodiek (1x per 13 jaar) organiseren van het Huttontoernooi;
Organiseren van Jeugdtrainingen;
Organiseren van het SBO-talententeam;
Beschikbaar stellen van Stappenmethode schaakexamens en diploma’s;
Opzetten van het overkoepelende Jeugd Grand Prix klassement;
Bijhouden SBO jeugdrating/ratingdiploma;
Maken van een SBO jeugdjaargids;
Maken van een jaarverslag;
Opstellen SBO jeugdreglementen.
















4. Jeugdleidersvergadering
4.1 De Jeugdleidersvergadering (JLV) is een overleg tussen de jeugdcommissie en de
Verenigingsjeugdleiders met als doel de JC en het bestuur van de SBO te adviseren
over het door de JC en het bestuur gevoerde en toekomstige beleid.
4.2 De JLV vindt minimaal eenmaal per jaar plaats. In de regel zal dit zijn tegen het eind
van het schaakseizoen. De JC presenteert dan ter voorbereiding op de algemene
vergadering van de SBO in september het voorlopige jaarverslag en bespreekt evt.
reglementswijzigingen. Aan de algemene vergadering van de SBO wordt het
definitieve jaarverslag en evt. reglementswijzigingen voorgelegd.
4.3 De JLV is een gezamenlijke vergadering van de JC en de vertegenwoordigers van de
jeugdafdelingen (VJL) van de bij de SBO aangesloten verenigingen. De
vertegenwoordiger van een vereniging is de door de desbetreffende vereniging
aangewezen persoon die de jeugdafdeling van de vereniging leidt en als zodanig is
aangemeld bij de SBO.
4.4 Een vereniging wordt op een JLV vertegenwoordigd door de VJL of door zijn
plaatsvervanger en kan worden vergezeld door andere bij de vereniging bij
jeugdzaken betrokken personen en/of bestuursleden van de vereniging.
4.5 SBO verenigingen zonder een jeugdafdeling hebben geen stemrecht maar kunnen de
JLV wel laten bijwonen door een waarnemer.

4.6 Een vereniging kan worden vertegenwoordigd door een lid van de JC in welk geval
steeds duidelijk aan de aanwezigen dient te worden aangegeven vanuit welke rol
uitspraken en handelingen worden gedaan.
4.7 De JL roept de JLV bijeen door alle VJL's en de leden van de JC minimaal tien dagen
van tevoren een uitnodiging toe te zenden met de agenda en de relevante stukken.
Tot de stukken kunnen behoren de notulen van de voorgaande JLV, een toelichting
op het beleid, de voorlopige jaarverslagen, een voorlopige wedstrijdagenda voor het
komende seizoen en eventuele voorstellen en andere vergaderstukken.
4.8 Een vereniging kan één of meer agendapunten aandragen mits deze minimaal vijf
dagen voorafgaande aan de JLV schriftelijk c.q. per mail aan de JL is/zijn meegedeeld.
4.9 De JLV wordt voorgezeten door de JL of bij zijn afwezigheid door een ander lid van de
JC.
4.10
De vergadering wordt genotuleerd door een lid van de JC. Een actiepuntenlijst
wordt aan de notulen toegevoegd.
4.11
Er kan alleen worden geadviseerd indien tenminste 1/3 van de verenigingen
met een jeugdafdeling (afgerond naar beneden) aanwezig is.
4.12
Er kan over een advies gestemd worden. Het stemmen in de JLV is een
gewogen stemming. Het aantal stemmen van een vereniging wordt bepaald door het
aantal jeugdleden zoals vermeld op de laatst gepubliceerde KNSB ledenlijst van de
betrokken vereniging:







geen jeugdleden
1-5 jeugdleden
6-10 jeugdleden
11-15 jeugdleden
16-20 jeugdleden
meer dan 20 jeugdleden

= geen stemrecht
= 1 stem
= 2 stemmen
= 3 stemmen
= 4 stemmen
= 5 stemmen

5. Reglement
Voorstellen tot wijziging van dit reglement worden te allen tijde voorgelegd aan de
algemene vergadering van de SBO.
Aldus vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 9 september 2015.

