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Bijlage 1
Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 23 juli 2017
Betreft : Stimulering openbare schaaktrainingen
ALV : Instemming vragen
Inleiding
Tijdens de voorjaarsvergadering van april jl. kondigde het bestuur van de Schaakbond Overijssel
aan na te willen denken over spelpeilverbetering. Om dat te bewerkstelligen stelt het SBObestuur voor dat diverse schaakverenigingen een schaaktraining organiseert op haar eigen
clubavond. De training is er niet alleen voor belangstellenden van de betreffende club (rest
speelt interne competitie, maar deze is ook toegankelijk voor belangstellenden van andere
verenigingen.
De schaaktraining vindt ’s avonds plaats. De doelgroep is het gemiddelde clublid (breedtesport).
De training duurt minimaal 2 uur.
Middelen/Aanpak
Er wordt voor het seizoen 2017/2018 een bedrag van 7x EUR 50,- in de begroting opgenomen.
Een vereniging kan maximaal 7x gedurende de looptijd in aanmerking komen voor deze
bijdrage.
Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage overlegt een vereniging in de periode na de
Algemene Leden Vergadering en 1 oktober van het betreffende seizoen een plan voor aan het
SBO-bestuur.
In dat plan zijn de volgende elementen uitgewerkt:
- Omschrijving van de schaaktraining;
- Wie de gecertificeerde schaaktrainer is;
- Waar en wanneer deze activiteit plaatsvindt;
- Om welke wijze er reclame voor wordt gemaakt;
- De begrootte kosten voor deze activiteit.
Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.
Het bestuur maakt na goedkeuring het ingediende bedrag, tot een maximum van EUR 350,-,
over. Na afloop van de activiteit legt de vereniging verantwoording af in de vorm van een
fotorapportage van de ingediende activiteit.
Inmiddels heeft Minerva het plan opgevat degelijke trainingen te willen organiseren.
Bestuur stelt voor het bedrag van EUR 350,00 ter beschikking te stellen aan Minerva, waarbij
wel aan bovengenoemde voorwaarden moet worden voldaan.
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Bijlage 2

Aan :
Van :
Datum:
Betreft:
ALV :

de Algemene Leden Vergadering
het bestuur
juli 2017
Benoeming commissieleden en functionarissen
Instemming vragen

Commissie Kascontrole (2017-2018)
Evert Bartelink (1e jaar)
Regobert Eijkelkamp (2ejaar)
Vacature (reserve)
Commissie van beroepsgeschillen (2017-2018)
Peter Goud (voorzitter)
Henk van den Berg
Gerard de Lange
Han van de Laar
Kees Kranenburg
Anne Veltman
Commissie Jeugdschaak (2017-2018)
Arno van Akkeren (voorzitter/secretaris/redactie jeugdgids)
Mariska Bartholee (Schoolschaak) Mariska wil ter ondersteuning graag extra
commissielid voor deze functie.
Ewout Kanger (pk)
Bernard van Lenthe (GP-berekening)
Hans van Gelten (Rating verwerking)
Vacature Trainingscoördinator
Vacature Secretaris
Vacature Redactie jeugdgids
Jeugdtaken buiten de commissie Jeugdschaak
Marc Schippers (Diplomaconsul)
Yannic Husers (Huttontoernooi)
Marcel Krosenbrink (Jeugdcommissie)
Comissie SBO-archief (2017-2018)
Peter Goud
Gerrit Luggenhorst
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Erik Mijnheer
Bondsraadvertegenwoordiging (2017-2018)
Erik Blom, namens het SBO-bestuur
Peter Goud, namens de verenigingen
Remko Algera, plaatsvervangend
Erik Mijnheer, plaatsvervangend
Web team (2017-2018)
Ewout Kanger
Vacature
Verenigingsconsulent (2017-2018)
Erik Mijnheer
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Bijlage 3

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 23 juli 2017
Betreft : pk-jeugd A/B
ALV : Instemming vragen

Vanaf seizoen 2018/2019 vindt kwalificatie voor het NK-jeugd A/B plaats tijdens 4 onder
auspiciën van de KNSB georganiseerde toernooien. (zie ook notulen voorjaarsvergadering SBO
paragraaf 7)
Hierdoor zal aangenomen mogen worden, dat de belangstelling voor het door de SBO
georganiseerde PKJ A/B nog verder terug zal lopen. Waarschijnlijk zal aankomend jaar dit
kampioenschap voor het laatst georganiseerd worden door de SBO. Hierdoor komt er geld
beschikbaar in de begroting.
Eén van de 4 bovengenoemde toernooien zal plaats vinden in Meppel. Het bestuur heeft aan de
KNSB toegezegd € 150,00 voor de organisatie beschikbaar te stellen.
Tevens wil het bestuur de deelname vanuit de SBO stimuleren door SBO-deelnemers een
bijdrage van € 10,00 aan het inschrijfgeld toe te kennen.
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Bijlage 4

Aan :
Van :
Datum :
Betreft:
ALV :

de Algemene Leden Vergadering
het bestuur
15 augustus 2017
voorstel wijziging reglementen
besluit nemen

S.B.O- competitiereglement

Wijziging 18.2 b
18.2.b "waarbij de nummer 5 thuis speelt" veranderen in “waarbij uit/thuis omgekeerd is aan de
voorronde."

Promotie/degradatieregeling 2017/2018
Ongewijzigd
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Bijlage 5

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur in samenwerking met de jeugdcommissie
Datum : 18 augustus 2017
Betreft : selectiecriteria Huttontoernooi
ALV : Ter instemming

Tijdens de JLV van 7 juni 2017 is besloten een procedure op te stellen met daarin de
selectiecriteria voor SBO-deelnemers aan het Huttontoernooi.

Selectieprocedure Huttontoernooi
1) De selectie voor de deelnemers aan het Huttontoernooi wordt bepaald aan de hand van de
persoonlijke resultaten uit het voorafgaande (jeugd)seizoen.
2) De volgende factoren zijn bepalend voor de selectie, dit in volgorde van prioriteit:
a) Leeftijdscategorie
b) Aantal keren deelnemer aan Jeugd GP's en andere toernooien/competities
c) De rating van de deelnemer
3) Aan de hand van eerdergenoemde factoren wordt er een shortlist opgesteld. Uit deze
shortlist worden vier spelers en één reservespeler gevraagd voor deelname. Wanneer er niet
voldoende spelers beschikbaar zijn voor deelname, kan er gekozen worden voor het
doorschuiven van een speler uit een lagere leeftijdscategorie.
4) Bij de selectieprocedure krijgen jeugdspelers, die op moment van selectie nog lid zijn van
een vereniging van de SBO voorrang ten opzichte van jeugdspelers die dan geen lid meer
zijn.
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