SCHAAKBOND
Opgericht 4 juli 1936

OVERIJSSEL

Aangesloten bij de KNSB

Notulen Algemene Ledenvergadering van 5 september 2018

Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden
Aanwezig zijn:
Ereleden:

Leden van verdienste:

SBO-bestuursleden

`
Commissieleden

T. Heeregrave
R. Lingeman
E. Mijnheer
P.H.A.J. Goud
G.A.M. Slotman
J.Hummel-Grob
J.Hummel
E. Blom
A. van Akkeren
R. Algera
B. v. Lenthe
W. Gesing
E. Kanger

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:
21 afgevaardigden van 14 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 6 verenigingen. De
namen van de afgevaardigden zijn als bijlage bij de notulen opgenomen.

1. Opening
Voorzitter ai Erik Blom opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte
welkom, met name Erik Mijnheer die deze vergadering voor het eerst als officiële
afgevaardigde van het KNSB-bestuur bijwoont.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
• De volgende personen hebben zich afgemeld: Regobert Eijkelkamp, Wim Arns, Johan
Blokhuis, Herman Keizer, Henk van de Berg, Henk Asbroek, Albert Vasse, Rienk van de
Werff, Gerard de Lange en Gerrit Alberink.
• De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: Borne, Hardenberg en Raalte
• Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de in het
verenigingsjaar overleden leden
• In september en oktober 2018 staan voor de verenigingen weer leuke ledenwerfacties
op de planning. Een overzicht:
De Nationale Sportweek (15-29 september)

De AH Sport Actie (15-30 september)
Het Global Chess Festival, oftewel de wereldschaakdag (13 oktober)
3. Notulen voorjaarsvergadering 2018
Er is nog geen verder nieuws over de eventuele btw-vrijstelling (agendapunt 4)
De notulen van de voorjaarsvergadering van 16 mei 2018 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslagen
4.a Secretaris
Jaarverslag wordt goedgekeurd.
Het is goed om te zien, dat de daling van het aantal leden sinds 3 jaar is gestopt en daar er
zelfs sprake is van een lichte stijging.
4.b Penningmeester
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Er komen vragen over de mogelijke financiële consequenties van een fusie met de OSBO en
SGS. De fusie zal nog niet op korte termijn plaatsvinden. Eventuele positieve verschillen
tussen de eigenvermogens van de drie bonden zullen aan de leden wordt uitgekeerd.
4.c verslag Kascommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Regobert Eijkelkamp en Evert Bartelink 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 2017/2018.
4.d Competitieleider
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De stand van klasse v4 wordt aangepast op de digitale
versie van het jaarverslag.
Remko Algera treedt af als competitieleider. Voorzitter dankt hem onder overhandiging van
een bos bloemen en een attentie voor zijn inzet en prettige samenwerking.
4.e Wedstrijdleider
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Het pk-senioren zal de komende jaren ook in de nieuwe locatie in Borne plaatsvinden
Complimenten voor Theo Heeregrave die door goed onderhandelen een goede prijs voor de
huur heeft weten af te spreken.
4.f Jeugdleider
Het verslag wordt goedgekeurd door de ALV.
De ratingverwerking van het slottoernooi en de JCC zal in de volgende ratingperiode alsnog
worden verwerkt.
5. Benoeming commissieleden en functionarissen (blz. 3 bijlage 1)
Robin Bos wordt voorgedragen als nieuwe competitieleider en onder goedkeuring van de
vergadering treedt hij toe tot het bestuur.
Bob Bishoen wordt voorgedragen als Algemeen Bestuurslid. Bob zal als bestuurslid een
aantal taken oppakken. Het bestuurheeft afgesproken dat zijn kerntaken voor de komende
periode Trainingen en Ledenwerving zullen zijn. Daarnaast willen Ewout en Bob kijken naar

de mogelijkheid om de functionaliteit van de website te verbeteren, zeker met het oog op de
nieuwe competities. Bob treedt onder goedkeuring van de vergadering toe tot het bestuur.
- Commissie kascontrole: Evert Bartelink (2e jaar) en Gerard Habers (1e jaar) volgens
voorstel. Mark Dunnewind meldt zich aan als nieuw reserve
- Commissie van beroepsgeschillen.
Een nieuw reglement, dat louter betrekking heeft op de SOS-competitie wordt uitgereikt en
goedgekeurd. Het oude reglement blijft ongewijzigd en geldt voor de jeugd- en
bekercompetitie. Peter Goud, Anne Veltman en Gerard de Lange zijn kandidaten om SOS CvB
te vertegenwoordigen. Er zal nog besproken worden hoe deze commissie er uiteindelijk uit
komt te zien. Henk van de Berg, Kees Kranenburg en Han van der Laar verlaten de CvB van
de SBO.
- Tom Engberink wordt nieuw commissie lid schoolschaak Mariska de Mie gaat hem op de
achtergrond assisteren.
-Bondsraadvertegenwoordiging;
Erik Blom namens het bestuur (Werner Gesing plaatsvervangend)
Peter Goud namens de verenigingen (Ewout Kanger heeft zich in de pauze aangemeld als
vervanger)
6. SOS-competitie
Aanmelding 4-tallen gaat half september van start met dezelfde procedure als bij de
achttallen.
Er hebben zich 16 SBO-teams voor de achttallen aangemeld dat zijn er 3 meer dan in
2017/2018. De indeling in concept is gepubliceerd. De opstellingen moeten voor 1 oktober
opgegeven worden via Netstand. Uitleg van de procedure van Netstand wordt via de website
gecommuniceerd. Via netstand kan men eenvoudig klikken naar de website van de
verenigingen. Graag daar relevante informatie over speelzaal/aanvangstijd/ teamleiders nog
eens extra vermelden onder info externe competitie.
Bij de indeling is als richtlijn aangehouden dat de maximale reistijd een uur bedraagt.
Een gezamenlijk slotronde op een doordeweekse dag wordt georganiseerd als dat
organisatorisch haalbaar is. HZP meldt zich aan als mogelijke kandidaat.
Park Stokhorst wil graag dat competitiezaken rechtstreeks naar de teamleiders of externe
competitieleiders gemaild worden. Secretaris Erik Blom geeft aan dat dit organisatorisch
lastig is omdat de lijst met deze mensen steeds verandert. Hij stuurt deze berichten dan ook
naar de secretaris van de vereniging, die voor de distributie zorg moet dragen. De vereniging
kan wellicht zelf via een forwarder regelen dat de berichten bij de juiste mensen terecht
komen.

7. KNSB
De bondsraad is unaniem akkoord gegaan met de in de voorjaarsvergadering gememoreerde
notitie ingebracht door SGS/OSBO/SBO.
Dit betekend dat gekeken zal worden naar centralisatie van de volgende zaken:
Financiën 2019 (centraal innen van contributiegelden)
Website 2020
Bestuurlijke inrichting jeugd 2021
De reiskostenregeling van de KNSB zal worden afgeschaft vanaf seizoen 2021-2022
Nog 3 seizoenen zal er 0,10 per persoon per enkele afstand worden vergoed voor de derde
klasse en hoger.

Mededelingen KNSB-bestuur vertegenwoordiger Erik Mijnheer
-De KNSB zoekt een kadertrainer voor de cursus Schaaktrainer
-KNSB heeft het cursusmateriaal voor schaaktrainers weer bijgewerkt
-Op 8 december vindt de Bondsraad plaats met vele parallel-activiteiten
-Er heeft een scheidsrechtercursus heeft in Wierden plaatsgevonden. Vier van de zeven
deelnemers zijn geslaagd.
-Er lopen drie pilots voor de cursus schoolschaaktrainer
- De FIDE gaat een nieuwe voorzitter kiezen
- Het KNSB-bestuur wil een impuls geven aan de communicatie: berichten in de
schaakwereld moeten sneller door de KNSB worden gecommuniceerd.
Twee websites wordt door veel onhandig gevonden
-Ola krijgt een aanpassing. Er komt een check dat leden niet twee keer als hoofdlid
opgegeven kunnen worden.
-Zoals gezegd zal aankomend seizoen gestart worden met pilot aanpassing afdracht
contributie

8. Begroting
De begroting wordt goedgekeurd.
De vergadering stemt in met het voorstel om het website fonds aan te spreken ter
verbetering van de SBO-website. Een deel van het fonds zal besteed worden om de huidige
site om te zetten naar WordPress-formaat.
9. Reglementswijzigingen cup reglement
Marcel Krosenbrink wordt bedankt voor zijn inzet bij het opstellen van de
competitiereglementen van de SOS Hij was aanwezig bij de commissievergaderingen en
heeft de reglementen ge-edit.
Door de scheiding KNSB-SOS is een aanpassing van het reglement noodzakelijk. De strekking
van het reglement is dat spelers van de cup-teams, spelers zijn die ook in de
avondcompetitie spelen. Het is niet de bedoeling, sterke KNSB-spelers, die niet door de week
spelen als invallers in te laten vliegen.
Het is lastig om dit tekstueel in een reglement te omschrijven. Ondanks wat
onduidelijkheden keurt de vergadering het reglement goed. Wel wordt geadviseerd om bij
vragen en onduidelijkheden over de opstelling de competitieleider vooraf te consulteren.
10. Competitie
De bekers en prijsborden worden aan de winnaars uitgereikt.
SV Minerva ontvangt de digitale klok als snelst groeiende vereniging
11. Notitie pk-senioren
Het voorstel wordt aangenomen. Als het aantal aanmeldingen dit toelaat, zal in meerdere
groepen gespeeld gaan worden.
Partijen van jeugdleden die mee spelen kunnen eventueel wel meetellen voor het bepalen
van de jeugdrating.

12. Kalender
Toevoegingen: SamSam 13 oktober, Raalte 27 oktober, JGP Almelo 27 oktober, Hardenberg
16 februari, Max Euwe 10 juni

13. Ledenwerving
Waarom stijgen ledenaantallen bij verenigingen. Een aantal voorbeelden:
Minerva: Er wordt in Hengelo fanatiek op school geschaakt. Niet alleen aandacht schenken
aan de komst van nieuwe leden Ook het vasthouden van leden is erg belangrijk.
Park Stokhorst: nieuwe website, artikelen in kranten en huis aan huis bladen.
Rapidavonden zijn opengesteld voor huisschakers. Website wordpress is handig voor de
mobiel.
WSG stijging in leden is ook voor een deel toeval. Acht Duitsers spelen wekelijks intern. In
Duitsland is het ongebruikelijk een interne competitie te hebben. Doorstroom jeugdleden
naar de senioren zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk binden.
Yannick speelt schaak tegen eenzame ouderen Ze kunnen ook meekijken als ze niet kunnen
schaken.
Bob neemt contact op met alle verenigingen om te inventariseren wat er aan ledenwerving
gedaan kan worden.
14. Rondvraag
Yannick bedankt het bestuur en met name Remko voor hun inzet het afgelopen seizoen
Bob moedigt iedereen aan nog snel het promotiepakket van de KNSB te bestellen.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Presentielijst 05/09/18
SV Almelo

dhr. Y. Husers, T. van Manen

SV Borne

Afg.

Drienerlo

-

EDS

dhr. E. Bartelink

SG Max Euwe

dhr. F. Kroeze dhr. D. Postma

ENO

dhr. D. Poffers, dhr. H. Doctor

Hardenberg

Afg.

Holten

dhr. G. Luggenhorst

Minerva

dhr. E. Kanger

Raalte

Afg.

Rijssen

dhr. D van de Poppen

VriMOT

dhr. J. van Vliet, dhr. H. Burer

Vroomshoop
WSG

dhr. M. Krosenbrink, dhr. G. Harbers

Het Zwarte Paard

dhr. H. Gaasbeek, dhr. M. Dunnewind

Park-Stokhorst

dhr. R. de Wolf, dhr. P. Goud

Mat-Ador
Lonneker

dhr. R. Bos

HSC-Stork

dhr. H Dekker

HEC

dhr. T Aalbers

