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Bijlage 1

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 21 augustus 2015
Betreft : Wijzigingen vergoedingenreglement
ALV : Ter instemming
Het declaratie- en vergoedingenreglement is opgesteld in 2010. Als bestuur zijnde vonden we
het nu wel tijd worden om het reglement opnieuw te beoordelen en wijzigingen voor te leggen
aan de ALV.
Hieronder volgen de voorgestelde wijzigingen.
3.3 Vergoeding begeleiding teams of individueel.
De vergoeding is voor de volgende evenementen van toepassing:
1. NK voor de A, B en C jeugd, een 9 daags toernooi, SBO-categorie 2
2. NK voor de D jeugd, een 3 daags toernooi, SBO-categorie 1
3. NK voor de E jeugd, een 2 daags toernooi, SBO categorie 1
4. ONJK voor de A t/m E jeugd, een 6 daags toernooi, SBO-categorie 2
5. Hutton-toernooi, SBO categorie 4 of 5
6. Limbachtoernooi, SBO categorie 1
Wijziging:
Het bestuur stelt voor om de evenementen 4 en 6 uit de lijst te halen, doordat deze toernooien
niet meer namens de SBO worden georganiseerd.
5.3 Overig.
Evenement
Jubilerende vereniging (receptie/feest)
Bruiloft of receptie bestuurslid / commissielid SBO
Aftredend bestuurslid SBO na min. x jaar
Aftredend jeugdcommissielid SBO na min. x jaar
Aftredend ander commissielid SBO na min. x jaar

Richtlijn
Digitale klok
€ 25
€ 25
€ 15
Attentie

Toevoeging:
Het bestuur stelt voor om hier aan toe te voegen het verstrekken van een digitale klok aan de
snelst groeiende vereniging. Deze prijs wordt nu reeds al 2 jaar uitgereikt.
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Bijlage 2

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 27 juni 2015
Betreft : Verkennende gesprekken tussen de SGS, de OSBO en de SBO
ALV : Ter instemming
Drie regionale schaakbonden, de Stichtse Schaakbond, de Oostelijke Schaakbond en de
Schaakbond Overijssel, in grote lijnen zijn dat de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel,
zijn voornemens om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot nadere samenwerking. Dat
onderzoek beperkt zich tot verkennende gesprekken. De gesprekken worden gevoerd door:
- Jeroen Schuil, voorzitter van de SGS
- Dirk Hoogland, voorzitter van de OSBO
- Erik Mijnheer, voorzitter van de SBO
Bij één of meerdere van deze gesprekken zal de heer J. Stomphorst, bestuurder KNSB, als
toehoorder worden uitgenodigd.
Bij mogelijke samenwerking wordt nagedacht over o.a. zaken als grensoverschrijdende
deelname aan regionale competitie, snelschaken voor teams, spreiding kadertrainingen,
spreiding STER-trainingen, infrastructuur voor een (gezamenlijke) website, etc.
Het gaat met nadruk om verkennende gesprekken, die gesprekken kunnen mogelijk leiden tot
één of meerdere concrete voorstellen, die zullen dan afzonderlijk worden voorgelegd aan de
ALV.
De ALV wordt gevraagd instemming te verlenen aan deze verkennende gesprekken.
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Bijlage 3

Aan :
Van :
Datum:
Betreft:
ALV :

de Algemene Leden Vergadering
het bestuur
18 juli 2013
Benoeming commissieleden en functionarissen
Instemming vragen

Commissie Kascontrole (2015-2016)
Gijs Gerritsen/ Henk Zomer (2e jaar)
Goswin Zeeman (1e jaar)
Vacature (reserve)
Commissie van beroepsgeschillen (2015-2016)
Peter Goud (voorzitter)
Henk van den Berg
Gerard de Lange
Han van de Laar
Kees Kranenburg
Anne Veltman
Commissie Jeugdschaak (2015-2016)
Arno van Akkeren (voorzitter/secretaris/redactie jeugdgids)
Mariska Bartholee (Schoolschaak)
Ewout Kanger (PK/Rating)
Kristianne Tempelman (Jeugdcompetitie)
Paul ten Vergert (Trainingscoördinator en talententeam)
Jeugdtaken buiten de commissie Jeugdschaak
Marc Schippers (Diplomaconsul)
Bram Klapwijk (Talententeam)
Thomas Hummel (Huttontoernooi)
Bernard van Lenthe (jeugd-gp-berekening)
Commissie SBO-archief (2015-2016)
Werner Gesing
Peter Goud
Gerrit Luggenhorst
Bondsraadvertegenwoordiging (2015-2016)
Erik Mijnheer, namens het SBO-bestuur
Peter Goud, namens de verenigingen
Erik Blom, plaatsvervangend
Gerard de Lange, plaatsvervangend
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Web team (2014-2015)
Roelof Berkepeis
Ewout Kanger
Verenigingsconsulent (2015-2016)
Vacature
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Bijlage 4
Aan :
Van :
Datum :
Betreft:

de Algemene Leden Vergadering
het bestuur
09 septemberi 2015
Herzien reglement inzake jeugdcommissie en jeugdleidersvergadering

ALV

ter goedkeuring

:·

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.
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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.
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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.
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Bijlage 5

Aan :
Van :
Datum :
Betreft:
ALV :

de Algemene Leden Vergadering
het bestuur
15 augustus 2014
voorstel wijziging diverse reglementen
besluit nemen

S.B.O- competitiereglement
Art 8.4
spelfout: Behoord moet worden behoort
Art. 10.2. l Het is alleen met dispensatie van het bestuur toegestaan voor één vereniging

in de achttallencompetitie en voor een andere vereniging, waarvan men dubbel-lid is, in
de viertallencompetitie uit te komen. Het door beide betrokken verenigingen
ondertekende dispensatieverzoek moet vóór 1 oktober van het betreffende seizoen bij
de secretaris van de SBO zijn ingediend. Eventuele dispensatie wordt verleend door het
bestuur van de SBO.
Wijzigen in
Vóór 1 september voor de Promotieklassen en vóór 1 oktober voor de overige klassen.
Artikel 11

De wedstrijden worden op de in het rooster vastgestelde data gespeeld. Het rooster
moet zodanig zijn ingericht dat, indien meerdere teams van één vereniging in één klasse
ingedeeld zijn, deze in de eerste ronde(n) tegen elkaar uitkomen.
Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de
competitieleider, worden uitgesteld. Een verzoek daartoe moet tenminste 10 dagen
vóór de vastgestelde wedstrijddag bij de competitieleider worden ingediend,
onder mededeling van het resultaat van het overleg met de tegenpartij over de gewenste
nieuwe wedstrijddag. De competitieleider beslist of het uitstel wordt verleend en stelt
de nieuwe wedstrijddag vast.
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Vetgedrukte tekst wijzigen in:
Tijdig bij de competitieleider worden ingediend. Voor de achttallen competitie geldt een
termijn van 10 dagen voor de vastgestelde wedstrijddag. Voor de viertallen geldt een
termijn van 3 dagen voor de vastgestelde wedstrijddag.

Toevoegen art 18.3
18.3
Een nieuw aangemeld team start in principe in de laagste klasse avondcompetitie. Een
vereniging mag ook een nieuw team aanmelden voor de promotieklasse. Een verzoek
hiertoe moet voor de voorlaatste speelronde van de promotieklasse van het seizoen
ervoor bij de secretaris van de SBO worden ingediend.
18.3.a Het verzoek zal worden ingewilligd als de promotieklasse ruimte heeft voor het
nieuwe team en het gaat om een serieuze kandidaat (dit ter beoordeling aan het
bestuur).
18.3.b Als de promotieklasse geen ruimte heeft (bijvoorbeeld door degradatie uit de
KNSB of promotie vanuit de avondcompetitie), dan wordt het voorstel in principe
afgewezen.
18.3.c Als de ruimte voor een nieuw team alleen ontstaat door de degradatie van het
laagst genoteerde team dan kan het bestuur besluiten dat er een beslissingswedstrijd
gespeeld wordt tussen het nieuwe team en de degradatiekandidaat. Deze
beslissingswedstrijd zal voorafgaand aan de slotronde van de promotieklasse worden
aangekondigd en is een thuiswedstrijd voor de degradatiekandidaat

Reglement commissie van beroep competitiegeschillen
Art. 5
Een beroepsschrift dient vergezeld te gaan met een storting van een bedrag van 20
Euro
Wijzigen in:

zoals vermeld in art IX Tarieven en boetes, van het competitiereglement.
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Promotie/degradatieregeling 2015/2016
Promotieklasse - Om zoveel mogelijk een gelijkwaardige competitie aan de
bovenliggende klassen te hebben wordt hier gestreefd naar een klasse van 10 teams. De
kampioen promoveert naar de KNSB 3e klasse. De nummer 10 degradeert.
-

-

Wanneer de klasse - door degradatie van teams vanuit de KNSB of door promotie
van teams vanuit de eerste klasse SBO - te vol wordt degraderen opeenvolgend
de nummer 9 en nummer 8.
Wanneer de klasse niet gevuld is - door geen degradatie vanuit de KNSB en/of
geen promotie vanuit de eerste klasse SBO - dan wordt degradatie ongedaan
gemaakt en kan het laatst geëindigde team in de promotieklasse blijven.

Eerste klasse en tweede klasse - Om zoveel mogelijk een gelijkwaardige competitie te
realiseren wordt in de eerste klasse en onderliggende klassen gestreefd naar een poule
van minimaal 7 teams en maximaal 10. Wanneer dit door deelnemers aantal onmogelijk
is kan besloten worden tot een poule van 4 met een dubbelrondige competitie, dit
gebeurt alleen in de laagste klasse(n). De kampioen krijgt het recht/plicht om te
promoveren. Dit recht kan overgaan op de nummer 2 of 3 als de kampioen geen gebruik
maakt van het promotierecht, dit in het geval van de eerste klasse. De laatst geëindigde
degradeert naar de onderliggende klasse.
-

-

-

-
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Wanneer de klasse - door promotie of door terugtrekken van teams - niet meer
genoeg teams bevat dan wordt degradatie ongedaan gemaakt, en daarna vindt
pas versterkte promotie vanuit de onderliggende klasse plaats.
Een hogere klasse kan worden uitgebreid van 8 naar 10 teams als de
onderliggende klasse meer dan acht teams bevat. Zoals hierboven beschreven is
er dan ten eerste geen degradatie en daarna versterkte promotie op basis van de
einduitslag van de onderliggende klasse.
Een hogere klasse kan worden verkleind van 10 naar 8 teams als de
onderliggende klasse minder dan zeven teams bevat. Er vindt dan nog steeds
promotie plaats vanuit de onderliggende klasse en de verschuiving ontstaat dan
door versterkte degradatie op basis van de ranglijst.
Als de eerste en tweede klasse beide vol of bijna vol zijn dan kan omwille van het
creëren van een derde klasse een competitie gevormd worden van drie keer
zeven teams. In dat geval zijn de zes hoogst geëindigde teams aangevuld met de
kampioen van de onderliggende klasse de deelnemers van die klasse in het
opvolgende seizoen. De overige teams nemen plaats in de onderliggende klasse.

Viertallencompetitie
Voor de viertallencompetitie is er geen promotie/degradatieregeling.
Jaarlijks wordt indeling en grootte van de diverse klassen na inschrijving van de teams
op basis van sterkte en regio bepaald.
De indeling wordt, na inschrijving, gemaakt door het bestuur van de SBO op basis van
sterkte (rating) en afstand.
Leidraad daarbij is, om vooral in de lager klassen regionaal te kunnen indelen, zodat de
reisafstanden voor deze doordeweekse wedstrijden beperkt worden

Toelichting bij de promotie/degradatie regeling 8-tallen
In het komende seizoen hebben zowel eerste als tweede klasse precies acht teams. Als er
een nieuw team ingeschreven wordt dan wordt de tweede klasse 9 rondig en de eerste
klasse blijft 7 rondig. Het seizoen erna komt er nog een team bij. Daarmee zou de eerste
klasse 8 teams hebben en de tweede klasse 10 teams. Dan kan er geen nieuw team meer
bij komen en dat is ongewenst. Er vindt dan dus versterkte promotie plaats: geen
degradatie vanuit eerste klasse en een extra promotie vanuit de tweede klasse (als dat
nodig is). Hierdoor is de eerste klasse 9-rondig geworden en de tweede klasse houdt
weer plek voor nieuwe teams.
Stel er is op een gegeven moment een situatie dat zowel eerste als tweede klasse 10
teams bevatten en er wordt een nieuw team ingeschreven: hierdoor komen er 21 teams.
Op dit moment kan er een derde klasse gecreëerd worden door in alle klassen 7 teams in
te delen volgens de beschreven procedure.
Wanneer kan er dan een poule van vier teams ontstaan? Het kan zijn dat er door krimp
op een gegeven moment minder dan 14 teams over blijven. In dat geval wordt de laagste
klasse een dubbelrondige competitie met vier teams en de eerste klasse een zo groot
mogelijke enkelrondige competitie. Wanneer er later weer 14 teams zijn kan er weer
gesplitst worden naar twee klassen met een 7-rondige competitie.
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PK en Grandprix reglement
De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd, dat de huidige indeling van 4 rating groepen niet
resulteert in een evenwichtige verdeling van het aantal spelers per groep. Met name het aantal
deelnemers in de PK A- groep vertoont al jaren een daling. In de afgelopen twee jaren werden
uit praktische redenen de A- en B-groepen ook samengevoegd.
Bestuur meent daarom de groepsindeling van zowel de PK’s als de Grandprix te moeten
wijzigen.
Nu

Voorstel

A. >=1900

A. >=1850

B. 1700-1899,

B. 1600-1850,

C. 1500-1699

c. <=1599

D. <=1499
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