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     SCHAAKBOND      OVERIJSSEL 
     Opgericht  4 juli 1936      Aangesloten bij de KNSB 
 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 8 april 2015 
 
Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden 
 
Aanwezig zijn: 
Ereleden:    J.G. Blokhuis 
     W.S.J. Arns 
     H. Keizer 
     G. de Lange 
Leden van verdienste:  P.H.A.J. Goud 
     G.A.M. Slotman 
SBO-bestuursleden   E. Mijnheer 
     E. Blom 
  `   W. Gesing 
     R. Algera      
St. Schaakpromotie Hengelo  P. Hoogendoorn 
     H. Kroeze  
St. Caissa    R. Eijkelkamp 
Commissieleden   Jolanda Hummel 
     E. Kanger 
     Jan Hummel 
Vertegenwoordiger KNSB  J. Stomphorst 
 
Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  
22 afgevaardigden van 15 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 6 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 en heet de aanwezigen 
van harte welkom op deze 24e voorjaarsvergadering.   
Voorzitter begint met enkele bestuurswisselingen. 
*Hans Pees stopt in verband met zakelijke/privé omstandigheden als jeugdleider, 
maar blijft nog wel in het bestuur beschikbaar voor uitzoek- en 
advieswerkzaamheden. Erik Mijnheer is voorlopig plaatsvervangend voorzitter van de 
jeugdcommissie. 
*Er hebben zich afgelopen jaar interne strubbelingen voorgedaan in de 
jeugdcommissie. Karakterverschillen, verschillen in leeftijd/ervaring en een 
scheefgegroeide verhouding in de taakverdeling hebben een onoplosbaar 
spanningsveld veroorzaakt.  Na een aantal overlegsessies met het bestuur is tot het 
volgende besloten. 
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-Mark Schippers gaat verder als onafhankelijke commissie: diplomaconsulaat. 
-Ewout Kanger ( rating), Kristianne Tempelman (wedstrijdleiding), en Paul ten Vergert 
(trainingen) blijven ook volgend jaar in de jeugdcommissie. 
-Jolanda Hummel stopt, na 12 jaar met haar taken ( schoolschaak, secretariaat, 
jeugdgids). Ze helpt nog wel met het samenstellen van de jaarstukken. 
-Jan Hummel (  12 jaar GP) stopt na dit seizoen. 
-Fetze Elgersma (PK’s) stopt ook na dit seizoen. 
Gegadigden voor de ontstane vacatures kunnen zich melden bij het bestuur. 
Bestaande taken zullen mogelijk op een andere manier worden verdeeld. 
*Voorzitter zelf geeft aan in september te willen aftreden. Als zich dan nog geen 
kandidaat heeft gemeld, zal hij nog maximaal 1 jaar aanblijven.  
 
Voorzitter laat presentatie zien over de toekomst van het schaken en de rol van de 
SBO daarin. De presentatie zal geplaatst worden op de website en is te zien via de 
volgende link 
http://www.sboschaak.net/   Organisatie-Bestuurstafel 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: SV Olst, SV Raalte, Het Zwarte 
Paard. 
De volgende personen hebben zich afgemeld: ereleden B.H.M. Steffens, H v.d. Berg; 
R. Lingeman, A. Vasse; lid van verdienste G. Alberink; commissieleden M. Schippers 
en T Heeregrave. 
Ingekomen stukken: Twee klachten brieven over PK-locatie. Klachten over ventilatie, 
rook- en frituurlucht en een slechte analyseruimte. Naar aanleiding hiervan 
overweegt het bestuur op dit moment het Denksportcentrum in Hengelo als 
mogelijke nieuwe locatie. 
 
Mededelingen:  

 Cursus schaaktrainer 1 in Deventer heeft 9 geslaagden opgeleverd 

 Cursus schaaktrainer 2 in Enschede heeft 4 geslaagden opgeleverd 

 Het bestuur organiseert op 13 mei een ‘SBO komt naar je toe’ bijeenkomst in 
Ommen. Er worden vereniging uit die regio uitgenodigd. 

 Ter ondersteuning van het web’team’ Ewout Kanger heeft Roelof Berkepeis 
zich aangemeld. Beiden zullen in fases de website technisch aanpakken. 

 Voorzitter wijst op een aantal folders, die na de vergadering meegenomen 
kunnen worden. ( Meesterlijke zet, Schaakkoninginnen, ONJK-folder)  
 

3. Notulen najaarsvergadering 10 september 2014 (zie bijlage 1) 
Notulen worden goedgekeurd. 
Wel zijn de volgende opmerking nog gemaakt: 

 Punt 4 dhr. Bosman i.p.v. dhr. Bosboom 

 Punt 5 Remko Algera is nieuwe competitieleider( niet jeugdleider). 
 

4. Talententeam ( zie bijlage 8) 
Het verslag van Bram Klapwijk wordt doorgenomen.  

http://www.sboschaak.net/
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Bram geeft verdere toelichting: Spelersniveau is redelijk te noemen, al zijn de 
resultaten op de onderste borden wat tegenvallend. Uit analyses bij de trainingen 
bleek echter, dat de potentie aanwezig is en dat ook verloren partijen op goed niveau 
zijn gespeeld. Na elke wedstrijd is er een 1,5 uur durende training gegeven ( via 
Playchess en Skype).  
Aanwezigheid van de jeugdspelers was goed. Helaas is het er niet van gekomen, dat er 
per wedstrijd 2 seniorenbegeleiders aanwezig waren. Sponsoring is niet van de grond 
gekomen. 
Marcel Krosenbrink vindt het discutabel, dat de trainingen van de deelnemers van het 
talententeam gratis zijn, terwijl andere jeugdspelers voor trainingen moeten betalen. 
Hanneke Elgersma vindt dit geen probleem, als er geld beschikbaar voor gesteld is. 
Harry Kroese merkt op, dat het noemen van namen in het verslag beter voorkomen 
had kunnen worden. 
Remco Algera legt er nogmaals de nadruk op, dat het voor een eerlijk verloop van de 
competitie, belangrijk is, dat de samenstelling van het team constant is. 
Jan Hummel vraagt zich af hoe het geregeld gaat worden met het Minerva Jeugdteam, 
dat onder de vlag van de SBO gaat spelen. Bestuur geeft aan, dat dit nog bekeken 
moet worden. 
 

5. Discussienota competitie 
Competitieleider Remco Algera geeft toelichting op zijn discussienota. De situatie van 
de 8-tallen competitie is zorgwekkend. Geen/weinig doorstroming van 1e klasse naar 
promotieklasse en bij de laagste teams laten vaak de onderste borden leeg. Remco 
stelt in de nota voor, de promotieklasse los te koppelen van de reguliere 8-tallen 
competitie en te gaan werken met een open inschrijving. Samenwerking met andere 
onderbonden wordt overwogen. 
Volgende opmerkingen worden naar aanleiding van de nota door de vergadering 
gemaakt 
-Jan Stomphorst: SBO heeft erg lage gemiddelde rating in promotieklasse. 
Loskoppelen lijkt hem geen oplossing 
-Regobert Eijkelkamp is het met Jan Stomphorst eens, dat het gat tussen KNSB en de 
promotieklasse te groot is 
-Thomas Hummel vindt het eventueel verplaatsen van de promotieklasse naar de 
avond een verschuiving van het probleem 
-Marcel Krosenbrink pleit voor het afschaffen van verplichte degradatie in de 
promotieklasse. Hij vindt dat de discussie van het verplaatsen naar de avond niet 
opnieuw gehouden hoeft te worden. Vorig jaar is hier nog een enquête 
overgehouden. 
-Remco Algera is bang voor vlucht van spelers naar andere bonden, die in verband 
met de lage gemiddelde rating, niet in de promotieklasse willen spelen. 
-Mogelijkheid is de promotieklasse open te stellen voor belangstellende teams, 
waarbij de gemiddelde rating het selectiecriterium is. Gerard de Lange en Harrie 
Kroeze merken op, dat dan wel de inschrijving dan vroeg moet zijn geregeld. (volgens 
KNSB-systeem). 

6. Voorstel zittingsduur commissies. 

Voorstel wordt aangenomen. Wel moet de zittingsduur worden bijgehouden ( bij 

voorkeur in het jaarverslag van de SBO. 
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7. Aanpassing reglement SBO jeugdcommissie.  
Het reglement gaat eerst naar de JLV en wordt vervolgens in september ter 
goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de ALV. 

 Een aantal opmerkingen van de vergaderingen zullen verwerkt worden: 
 Art 4.1- 4.4 hebben enige overlapping en kunnen eventueel samengevoegd worden 
 Art 1. Opmerking ‘hij’ en ‘zij’ moet boven aan staan 
 Art 4.1 Stukken gaan ook naar verenigingen zonder jeugdafdeling. 

8. Aanpassing reglement Ereleden en Leden van Verdienste. 
Notitie wordt goedgekeurd. Paul Hoogendoorn vraagt zich af of het nodig is, dat 
Ereleden en Leden van Verdienste vrijgesteld worden van contributie. Voorzitter 
merkt op dat dit bij de meeste verenigingen gebruikelijk is, dus ook bij de SBO 

9. Aanpassing reglement CVB-geschillen 
 Notitie wordt goedgekeurd na verwerking onderstaande opmerkingen. 
 Ewout Kanger merkt op, dat het bedrag dat in art.5 genoemd wordt thuishoort in art 
 IX Tarieven en boetes, van het competitiereglement. 
 Jan Hummel merkt op, dat in Art. 2 niet duidelijk is omschreven om welke 
 reglementen het gaat. 

10. KNSB-Bondsraad 
15 april wordt door de KNSB een competitieleiders overleg georganiseerd 
Begin mei vindt het voorzittersoverleg plaats, waarbij de Agenda van de bondsraad 
voor besproken wordt. 

  Nieuwsbrief februari 2015  
  In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
 -Nationale Sportweek (18 - 25 april 2015)  

 - Verenigingen, ledenwerving en enquête  

 - Extra lokale organisatoren gezocht voor Scholierentoernooi voor groepen 3, 4 en 5  

 - Vertrouwenspunt Sport en nieuwe VOG regeling  

 - ChessQueens – website van Nederlandse topschaaksters  

 - Verenigingscode in KNSB-ledenadministratie gaat van 4 naar 6 cijfers  

 - Aanbieding digitale klok DGT 2010 met korting  

 - Kaderopleidingen en cursuskalender eerste helft 2015  

 - Verlaging BTW tarief zaalhuur  

 - Penningmeester van het jaar 
11. Veiling 

Regobert Eijkelkamp doet bod op alle stukken en borden á € 120,00. Niemand gaat 
over dit bod heen. 
Nico Hilderink koopt een serie boeken voor € 30,00 
 
 

12. Rondvraag 
-Peter Goud vraag hoe het met OLA gaat. Voorzitter legt uit, dat het externe bedrijf 
bezig is met een verbetertraject van 5 sprints, waarbij de 1e sprint is opgeleverd. 
-Bram Klapwijk vraagt of het reglement t.a.v. het talententeam nog wordt aangepast. 
( deelname beker, en promotie naar KNSB). Voorzitter zegt toe hier tijdens de najaars 
ALV op terug te komen. 
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13. . Sluiting Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering, 
 
 
 
 
Raalte, 19 april 2015 
 
Erik Blom 
Secretaris SBO 
 
 
  



6 
 

Bijlage 1 

 

Presentielijst 8 april 2015 
 
SV Almelo  dhr. G. Zeeman, mvr. H. Elgersma 
SV Borne  dhr. N. Hilderink, dhr. A. Griffioen 
DS 72    
Drienerlo 
EDS    
Dr. Max Euwe  dhr. W. de Haas 
ENO   dhr. D. Poffers 
Hardenberg  dhr. B Klapwijk,.Dhr. H. Klifman 
Holten   dhr. G. Luggenhorst,    
Minerva  dhr. J. Hummel, dhr. T. Hummel 
Raalte 
Rijssen   dhr. J.W. Brinkman 
Vrimot   dhr. J.van Vliet,  dhr. H. Kleinjan 
Vroomshoop 
WSG   dhr. M. Krosenbrink 
Olster Schaakver. 
Het ZwartePaard  
Park-Stokhorst dhr. C. Bos 
Mat-Ador  dhr. L. van Schooten  
Lonneker  dhr. T, Engberink 
HSC-Stork  dhr. J. Winters, dhr. P.J. Hoogendoorn 
HEC   dhr. G. de Lange 
   Dhr. L. Vis 


