SCHAAKBOND
Opgericht 4 juli 1936

OVERIJSSEL

Aangesloten bij de KNSB

Agenda voor de voorjaarsvergadering van 19 april 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen ALV 7 sept 2016 (bijlage 1)
Discussienota toekomst SBO-competitie (bijlage 2)
Voorstel bereikbaarheid speelzaal mindervaliden (bijlage 3)
Discussienota pk-jeugd A/B (bijlage 4)
Voorstel m.b.t. tarief diplomafonds (bijlage 5)
Statusbericht 4e klasse KNSB (voor meer info zie artikel van de knsb:
http://www.schaakbond.nl/nieuws/plan-voor-scheiden-regionale-en-knsb-competitie )
Status overleg SGS/OSBO/SBO
KNSB/Bondsraad
Rondvraag
Sluiting

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

Notulen ALV 7 september 2016 (blz 2)

Discussienota toekomst SBO-competitie (blz. 8)
Voorstel bereikbaarheid speelzaal mindervaliden (blz. 10)
Discussienota pk-jeugd A/B (blz. 11)
Voorstel m.b.t. tarief diplomafonds (blz.12)
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Bijlage 1
Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 september 2016

Locatie: Hervormde Kapel Wierden
Aanwezig zijn:
Ereleden:

Leden van verdienste:
SBO-bestuursleden

`
Vertegenwoordiger KNSB
St. Schaakpromotie Hengelo
St. Caissa
Commissieleden
Overige genodigden

W.S.J. Arns
B.H.M. Steffens
T. Heeregrave
G. de Lange
P.H.A.J Goud
G.A.M. Slotman
E. Mijnheer
E. Blom
R. Algera
B. v. Lenthe
W. Gesing
Dhr. J. Stomphorst
P.J. Hogendoorn
R. Eijkelkamp
H. van de Laar
J.J. Schuil (SGS)
D. Hoogland (OSBO)

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:
21 afgevaardigden van 14 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 7 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 KNSB en dhr. J. Schuil,
voorzitter SGS en dhr. D. Hoogland, voorzitter OSBO.
Speciaal verwelkomt de voorzitter de bestuurders, die als vrijwilligers, zoals de Duitsers zo
mooi zeggen; het Ehrenambt bestuurder uitoefenen. Net als het SBO-bestuur zullen ook zij
te maken hebben met financiële problemen, gebrek aan kader, daling van leden enz.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
• De volgende personen hebben zich afgemeld: J. en J. Hummel, R. Lingeman, M. Schippers,
H. Keizer, H. Asbroek, H. Pees, A. Vasse, A. van Akkeren, H. v/d Berg, J Blokhuis.
• De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: Het Zwarte Paard en Raalte
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Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de in het
verenigingsjaar overleden leden
Voorzitter zet volgende verenigingen in het zonnetje:
- St Caïssa die al 25 jaar het ONJK in Twente organiseert;
- JSV Minerva, die op bijzonder wijze jarige jubileum heeft gevierd;
- Sv Hardenberg, die met het organiseren van het open NK Snelschaken haar 80- jarige
jubileum luister bijzet.
Dossier schuld oud-bestuurslid wordt binnenkort gesloten. Waarschijnlijk komt geld
ondanks eerdere berichten toch terug. Als regeling compleet is afgerond, mag het oude
bestuurslid weer spelen in de SBO
Jeugdleider heeft een mail gestuurd met de mededeling, dat er aankomend seizoen geen
talententeam meespeelt in de promotieklasse. Door te weinig kandidaten en te grote
concurrentie met de eigen verenigingen is het dit jaar niet mogelijk gebleken een
volwaardig team samen te stellen. Wellicht volgend seizoen wel weer.
Tubantia stopt met het team in de 4-tallen competitie.
Secretaris heeft de Tubantia een brief gestuurd naar aanleiding van het opheffen van de
wekelijkse schaakrubriek in deze krant. Tot op heden is hier nog geen reactie op
ontvangen.
Naar aanleiding van een vraag van Yannic Husers over de vergoedingen voor begeleiders
bij het NK wordt verwezen naar het draaiboek, dat ook te downloaden is via de website
van de SBO
Voorzitter is op bezoek geweest bij de heer Blokhuis en heeft kennisgenomen van het
daar aanwezige archief van de toenmalige Twentse Schaakbond
Voorzitter citeert een artikel uit het NRC, Het NOC-NSF legt daarin uit waarom er met
name gesubsidieerd wordt naar de top 10 mogelijke medaillewinnaars. Andere sporten,
waaronder het schaken, krijgen beduidend minder subsidie.
DSG Pallas zal, gezien de recente samenwerkingen tussen SBO, SGS en OSBO, voorlopig
afzien van een overstap naar de SBO
Olst/Wijhe schrijft géén team in bij de externe competitie, maar blijft wel lid van de SBO
Peter Goud heeft de vorige vergadering voorgesteld een extra voorzittersvergadering te
beleggen om een kandidaat voor het voorzitterschap van de SBO te vinden. Bestuur heeft
dit voorstel verworpen en legt de bal (ook letterlijk) bij de ALV. Welke serieuze
kandidaat pakt de bal op?
De mail met uitleg van de penningmeester over het verschil in kengetallen 2014 -2015 is
door hem verstuurd naar de penningmeesters van de verenigingen.
De voorzitter maakt de vergadering attent op nieuwsbrief van de KNSB met diverse
interessante artikelen. Met name het interview met de nieuwe KNSB-voorzitter, Marleen
van Amerongen, wordt aanbevolen om te lezen.
Door verplaatsing van het archief naar het DSC in Hengelo is ook het Grote Stukkenspel,
daar heen verhuisd. In de reglementen zullen de gegevens naar aanleiding hiervan
aangepast worden.
Familie Hummel heeft middels ingezonden brief gevraagd naar de mogelijkheden van
een scheidsrechters A-cursus in Hengelo of Deventer. Voorzitter antwoord hierop, dat
KNSB altijd genegen is dergelijke cursussen bij redelijk aantal deelnemers te willen
organiseren.
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3. Notulen voorjaarsvergadering 2016
De notulen van de voorjaarsvergadering van 6 april worden goedgekeurd.
Theo Heeregrave is ten onrechte niet op de presentielijst genoemd.
4. Jaarverslagen
4.a Secretaris
Jaarverslag wordt goedgekeurd.
Volgende correcties worden verwerkt.
- Gerard de Lange maakt ook deel uit van de CVB (blz. 21)
- Henk Scheepmaker wordt toegevoegd aan de overleden leden (blz. 23)
In het volgende jaarverslag van de secretaris zal bij het overzicht van de bestuursleden ook
het jaar van aantreden worden vermeld.
4.b Penningmeester
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Het voorstel verhoging prijs diploma’s met € 0.50 vervalt (blz. 34) en wordt naar een
volgende vergadering verschoven. Door miscommunicatie was de diplomaconsul zelf niet op
de hoogte van deze verhoging gebracht.
4.c verslag Kascommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Henk Zomer en Gijs Gerritsen 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 2015/2016.
4.d Competitieleider
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
(Maarten Vinke blz. 37 is van SG Max Euwe i.p.v. Lonneker)
De prijzen en bekers van het afgelopen seizoen worden uitgereikt.
Kampioen Drienerlo in de Nahand heeft besloten niet te willen promoveren. SG Max Euwe 4
maakt gebruik van de promotieplaats.
Door extra aanmelding van Almelo 2 bestaat de promotieklasse aankomend seizoen uit 9
teams
4.e Wedstrijdleider
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Johannes Hoeing is veteranenkampioen i.p.v. Ton Ellenbroek (blz. 42)
Extra vermelding voor Jochem Mullink, die op het ONJK eerste is geworden van de A-groep!!
4.f Jeugdleider
Het verslag is al in de jeugdleidersvergadering behandeld en wordt goedgekeurd door de
vergadering.
Helaas zijn alle vacatures in de jeugdcommissie nog niet ingevuld.
5. Benoeming commissieleden en functionarissen (blz. 3 bijlage 1)
- Commissie kascontrole: volgens voorstel. Regobert Eijkelkamp wordt nieuw reserve
- Commissie Jeugdschaak: Vincent Vleeming heeft zich afgemeld. Hans Gelten wordt de
nieuwe ratingverwerker. Marcel Krosenbrink heeft zich aangemeld als ad interim
coördinator jeugdcompetitie (hij wordt geen lid van de jeugdcommissie)
- Overige commissies volgens voorstel benoemd
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6. Bestuursvoorstellen
6a Presentatie samenwerking SBO, OSBO, SGS
Aan de hand van een PowerPointpresentatie licht voorzitter dan stand van zaken toe (Zie
bijlage 2 blz. 5 notities).
Fase 1 is afgerond en voor Fase 2 wordt toestemming van de vergadering gevraagd. Jeroen
Schuil (voorzitter SGS) benadrukt nogmaals het grote belang van draagvlak.
Vergadering gaat akkoord met het verder uitwerken van de samenwerking en stemt in met
de vervolgstappen genoemd in de notitie.
6b Afschaffen Grandprix senioren
Naar aanleiding van het kleine onderzoek naar mogelijke bezuinigingen, dat in de
voorjaarsvergadering heeft plaatsgevonden, heeft het bestuur besloten de Grandprix voor
senioren af te schaffen. Bestuur meent, dat het uitreiken van prijzengeld geen significante
stimulans is voor extra toernooideelname. De vergadering stemt in met de afschaffing met
ingang van seizoen 2016/2017.
7. KNSB
7a Rapportage vanuit de Bondsraad
Door de bezuinigingen is gesneden in de personeelsbezetting op het Bondsbureau. Het
Bondsbureau is nu minder goed bereikbaar.
7b Werkgroep competitieleiders
Op de laatste bondsraad hebben de regionale bonden unaniem groen licht gegeven aan de
werkgroep om door te gaan met de voorbereidingen voor het invoeren van een separate
KNSB-competitie met de extra 4e en mogelijke 5e en 6e klassen. De werkgroep maakt een
voorstel voor een pilot van 2 jaar met ingang van seizoen 2018-2019. Voorwaarde is, dat
uiteindelijk alle regionale bonden akkoord gaan met het voorstel.

8. Begroting
De begroting wordt goedgekeurd. Bestuursvoorstel verhoging prijs diploma’s wordt
doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering (zie punt 4b van deze notulen)
9. Reglementswijzigingen
Artikel 18.2 wordt aangepast. De wijzigingen voorzien in verschillende speelschema’s bij
verschillend aantal teams in een klasse bij de achttallen competities. Het play-off schema
wordt tekstueel iets aangepast en volgend seizoen na evaluatie eventueel aangepast.
Reglementswijzigingen worden goedgekeurd.
10. Kalender
Op onderstaande wijzigingen na wordt de SBO-kalender goedgekeurd.
- Huttontoernooi is in Delft;
- Pk-ronde 2en 3 ontbreken in het overzicht;
- Schaaknacht Rijssen 29 december wordt toegevoegd;
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- Data Ibis Schaaktoernooi zijn 22 en 23 april;
- Nationale pupillen dag is in Meppel.
11. Uitreiking prijs sterkst groeiende vereniging
Schaakclub Raalte wint de DGT-klok met een groei van 11 leden (1 juli 2015-30 juni 2016).
12. Bestuursverkiezing
Hans Pees (niet aanwezig) neemt wegens drukke werkzaamheden afscheid als algemeen
bestuurslid en wordt met uitreiking van een kleine attentie bedankt door de vergadering.
Voorzitter Erik Mijnheer neemt na negen jaar afscheid als bestuurslid. Hij was sinds 2009
voorzitter.
Secretaris Erik Blom stelt namens het bestuur voor Erik tot Erelid van de SBO te benoemen.
Onder luid applaus gaat de vergadering hier mee akkoord.
Naast zijn taak als secretaris wordt Erik Blom als Ad Interim-Voorzitter benoemd. Hij wijst
de vergadering er nogmaals op dat de bal voor een nieuwe voorzitter bij de vergadering ligt.
13. Rondvraag
- Joan Reinders van SV Hardenberg brengt het open NK Snelschaken nogmaals onder de
aandacht.
- Bennie Steffens zegt groot respect te hebben voor Erik Mijnheer. Hij heeft als voorzitter
veel voor de SBO heeft betekend.
- Yannic Husers vraagt wat er komend seizoen aan talentontwikkeling wordt gedaan. Hij
vreest dat het afschaffen van de Grandprix hierop een negatieve invloed zal hebben.
Bestuur is dringend op zoek naar een trainingscoördinator. De verantwoording voor het
aantrekken van jeugdspelers bij toernooien legt het bestuur bij de organiserende
verenigingen.
- Competitieleider Remco Algera verzoekt de verenigingen, die dat nog niet gedaan hebben,
dringend de inschrijfformulieren voor de competitie op te sturen

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.
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Presentielijst 07/09/16
SV Almelo

dhr. Y. Husers,

SV Borne

dhr. F. Veltkamp

Drienerlo

-

EDS

dhr. E. Bartelink

SG Max Euwe
ENO

dhr. D. Poffers

Hardenberg

dhr. J. Reinders

Holten

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

Minerva

dhr. R. Eijkelkamp,

Raalte
Rijssen

dhr. J. Brinkman, dhr. S. Koster

Vrimot
Vroomshoop

dhr. H. Kleinjan, dhr. H. Schoemaker

WSG

dhr. H. vn de Laar, dhr. G. Klein Langenhorst

Olster SV

-

Het ZwartePaard

-.

Park-Stokhorst

dhr. P. Goud, dhr. R v/d Werff

Mat-Ador

dhr. L. van Schooten, dhr. J de Boer

Lonneker

dhr. T. Engberink

HSC-Stork

dhr. P. Hoogendoorn, dhr J. Winters

HEC

dhr. G. de Lange

Tubantia
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Bijlage 2
Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 20 maart 2017
Betreft : Discussienota toekomst SBO-competitie
ALV : Ter overweging

Verkenning: wat zijn onze opties bij een nieuwe competitieopzet?
Er is momenteel veel in beweging op het gebied van competitie. Er zijn gesprekken gaande met
OSBO en SGS over samenwerking, en de KNSB is bezig met voorstellen om tot een nieuwe
competitieopzet te komen. Als die laatste plannen doorgaan dan is het goed om alvast met elkaar
wat na te denken over de rol die er dan voor de regio is weggelegd. De bedoeling van het nieuwe
KNSB-plan is om op de zaterdag een landelijke competitie te organiseren voor alle niveaus. Dat
houdt in dat er geen doorstroming meer is vanuit de regionale competitie (waar op de lagere
niveaus gespeeld wordt) naar de landelijke competitie (waar op de hogere niveaus gespeeld
wordt).
Positieve effecten:
Spelers kunnen straks kiezen of zij liever op zaterdag willen spelen of door de week, of beide.
Kleinere verenigingen kunnen straks hun krachten bundelen/samenwerken om een
zaterdagteam te vormen, zonder hun avondcompetitieteam te hoeven opzeggen.
Verenigingen die bij aangrenzende bonden spelen kunnen nu ook op de lagere niveaus
tegenstander zijn.
Nadelige effecten:
De avondcompetitie met achttallen krijgt straks ook KNSB-spelers die mee mogen doen.
De viertallen zullen daardoor iets aan aantrekkingskracht verliezen (omdat nu dit de enige
competitie is waar door de week KNSB-spelers mogen meedoen).
Op de lagere niveaus zullen wellicht spelers/teams naar zaterdag willen verhuizen, waardoor er
aan de onderkant van de avondcompetitie minder spelers zijn.
Er valt nog veel meer over te zeggen, maar de bedoeling van dit stuk is om in te zoomen op de
gevolgen voor de SBO regionale competitie. Het is ook voor de gesprekken met OSBO en SGS wel
relevant om hierover input te hebben vanuit de verenigingen. Als schot voor de boeg een paar
ideeën waar we mee aan de slag zouden kunnen. Welke heeft de voorkeur of zijn er nog meer
opties waar wij nog niet aan hebben gedacht?
1. Gewoon laten gebeuren, huidige opzet handhaven en later kijken hoe het kan/moet
worden bijgesteld.
2. De achttallen-competitie omzetten naar een zestallencompetitie.
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3. De viertallencompetitie omzetten naar een rapidcompetitie met 2 partijen per avond
(bijvoorbeeld 40/45 min+10).
4. Ook bij de achttallen/zestallen al regionale grenzen overschrijdend indelen (dit vereist
dat SBO al op korte termijn contact legt met Nosbo, en afspraken maakt met OSBO).
5. De viertallen wel grensoverschrijdend organiseren maar de achttallen/zestallen (nog)
niet. (Dit vereist ook al op korte termijn afspraken met Nosbo en OSBO)

Inventarisatie
Graag hoort de SBO van de verenigingen hoe er gedacht wordt over spelen op zaterdag/door de
week. Het is nuttig om de volgende informatie te krijgen:
1. Is uw vereniging van plan teams in te schrijven voor de nieuwe KNSB opzet als die er
komt? Zo ja, hoeveel en met welke gemiddelde rating ongeveer? (Schatting is afdoende)
2. Zijn de spelers van uw vereniging van plan om meer te gaan schaken in de nieuwe opzet
of willen zij zich beperken tot één competitie?
3. Bent u van plan om bij de nieuwe opzet samen te werken met naburige verenigingen om
zo tot een achttal voor de zaterdag te komen? (De SBO is graag bereid om mee te
denken)
Wanneer er tot de nieuwe opzet besloten wordt dan zal dat nog niet komend seizoen ingaan,
maar pas het competitiejaar erna (2018-2019). Met de verzamelde informatie kan het SBObestuur, eventueel in samenwerking met OSBO en SGS, plannen maken om in te spelen op de
veranderingen. Voorstellen zullen voorgelegd worden in seizoen 2017-2018, voorlopig gaat het
om uitwisselen van ideeën.
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Bijlage 3
Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 15 maart 2017
Betreft : Bereikbaarheid speelzaal
ALV : Ter instemming
Inleiding
Op 10 november 2016 ontving het bestuur een mail van ENO met het verzoek de bereikbaarheid
van de speelzaal aan te kaarten tijdens de bestuursvergadering van de SBO.
In de reglementen van zowel de KNSB als de SBO wordt niets vermeld over de bereikbaarheid
van de speelzaal. Openbare gebouwen en toiletten moeten bij wet toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers. Het is wenselijk, dat de KNSB en/of de SBO hierover met richtlijnen komt.
ENO pleit in de mail, dat afzonderlijk spelen bezwaarlijk is vanwege teamgeest, arbitrage en
overleg met de teamleider.
Voorstel
Bestuur is het eens met de opmerkingen van ENO en stelt het volgende voor:
•
•
•
•

In de eerstkomende jaargids zal vermeld worden of de speelzaal toegankelijk is voor
mindervaliden (ja/nee en omschrijving)
Teams met mindervalide spelers melden dit aan het begin van het seizoen aan de
competitieleider, zodat maatregelen genomen kunnen worden
KNSB/bondsraad wordt verzocht om dit nader te bekijken (artikel 18.3)
In afwachting van de reactie van de Bondsraad zal de SBO nog geen
reglementswijzigingen op dit punt doorvoeren.
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Bijlage 4

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 26 maart 2017
Betreft : Jeugd PK A/B nieuwe opzet
ALV : Ter overweging

Inleiding
Met ingang van het seizoen 2017-2018 vindt de plaatsing voor het NjK voor de A- en B-jeugd
volgens een nieuwe opzet plaats. Er worden vier kwalificatietoernooien georganiseerd, die
geografisch verspreid door Nederland, worden gehouden. Dit betekent dat het PjK voor de A- en
B-jeugd met ingang van volgend seizoen geen kwalificatietoernooi voor het NjK A en B zal zijn.
De afgelopen jaren waren de deelnemersaantallen aan het PjK voor de A- en B-jeugd laag. Bij de
A-jeugd hebben de afgelopen drie jaar respectievelijk vier, drie en twee deelnemers meegedaan.
Bij de B-jeugd waren dat er één, vier en vijf. Ook waren de verschillen in speelsterkte tussen
deze deelnemers vaak erg groot. Het aantal interessante partijen was hierdoor laag.
Voorstel
De afgelopen seizoenen was de plaatsing voor het NjK de belangrijkste redenen voor
jeugdspelers om aan het PjK mee te doen. Omdat volgend seizoen het PjK voor de A- en B-jeugd
geen kwalificatietoernooi meer is zal de motivatie om deel te nemen aan het NjK nog verder
afnemen.
Het bestuur heeft samen met de jeugdcommissie nagedacht over een andere opzet van het PjK
en stelt voor om het PjK voor de A en B-jeugd met het PK-senioren te combineren. De
kampioenstitels voor de A en B-jeugd worden dan uitgereikt aan de jeugdspelers, die het beste
presteren in de aangewezen groepen. Het voorstel zal worden uitgewerkt (prijzengeld,
ratinggrenzen) en opnieuw ter sprake worden gebracht op de JLV in juni 2017.
Tijdens de ALV van september 2017 zal vervolgens een definitieve beslissing genomen worden.
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Bijlage 5

Aan
: de Algemene Leden Vergadering
Van
: het bestuur
Datum : 20 maart 2016
Betreft : Diplomafonds
ALV : Ter instemming

In de begroting van 2016/2017 was in eerste instantie een voorstel opgenomen voor een
verhoging van het tarief voor diploma’s met € 0.50.
Door miscommunicatie was de diplomaconsul zelf niet op de hoogte van deze verhoging
gebracht en het voorstel is toen verschoven naar de voorjaarsvergadering in 2017.
Ondertussen heeft het overleg met de diplomaconsul plaatsgevonden en samen met het bestuur
is het volgende besloten:
De belangrijkste reden voor dit voorstel was om de prijzen gelijk te trekken met die van de OSBO
en SGS in verband met de mogelijke toekomstige samenwerking. In afwachting van de uitkomst
of deze samenwerking daadwerkelijk plaats gaat vinden zullen de prijzen per diploma
voorlopig op het huidige peil gehandhaafd blijven.
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