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Bijlage 1 
 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 september 2014 

 

Locatie: Hervormde Kapel Wierden 

 

Aanwezig zijn: 

Ereleden:    J.G. Blokhuis 

     W.S.J. Arns 

     B.H. M. Steffens      

Leden van verdienste:   P.H.A.J..A. Goud 

     G.A.M. Slotman 

SBO-bestuursleden   E. Mijnheer 

     E. Blom 

     G. de Lange 

B. v. Lenthe 

  `   W. Gesing 

     H. Pees 

Vertegenwoordiger KNSB  Dhr. J. Stomphorst      

St. Schaakpromotie Hengelo  H. Kroeze           

St. Caissa    P. Hoogendoorn 

Commissieleden   Jan Hummel 

     H. van de Laar 

     T. Heeregrave 

Overige genodigden   A. Vasse 

      

 

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  

24 afgevaardigden van 13 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 9 verenigingen. 

De namen van de afgevaardigden zijn als bijlage bij de notulen opgenomen. 
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1. Opening  
Voorzitter Erik Mijnheer opent de vergadering om 19.35 uur. Hij heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder dhr. J. Stomphorst, bestuurslid van de van de KNSB. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De volgende personen hebben zich afgemeld: ereleden H. Keizer en H. v.d. Berg; lid van 
verdienste G. Alberink; commissieleden M. Schippers en Jolanda Hummel. 
De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: Vroomshoop, DS ’72, EDS, Het Zwarte 
Paard, Rijssen en Raalte 
 

-DS’72 en Kijk Uit hebben helaas het lidmaatschap ingetrokken. Het is erg jammer dat deze 

verenigingen dit besluit hebben genomen. Maar ook weer niet onverwacht, want wij roepen 

in herinnering de analyse die de SBO heeft gemaakt over de ledendaling. De kenmerken van 

verenigingen die zich terugtrekken zijn de volgende: 

- geen jeugdafdeling (meer). Als er al een jeugdafdeling was, dan is men daar ooit mee 

gestopt vanwege gebrek aan kader; 

- een vergrijzend ledental, treffend door iemand verwoord tijdens een ALV: "Tien jaar 

geleden was ik het jongste lid, nu tien jaar later ben ik dat nog steeds"; 

- een afnemend ledental, door verhuizing, overlijden, ...; 

- met moeite nog een 8-tal op de been kunnen brengen, als dat niet meer lukt, een 4-tal, en 

daar uiteindelijk ook moeite meer hebben dat team gevuld te krijgen; 

- technisch bestuur (intern gericht, geen promotieactiviteiten meer, geen toernooi, etc.) 

- vaak verouderd spelmateriaal. 

De SBO kan daar niet veel aan doen, het zijn uiteindelijk de clubs die daar zelf iets aan zullen 

moeten doen. 

-Gerard de Lange is sinds juli 2014 Nationaal Arbiter 

 

-Bennie Steffens en Gerard Grotenhuis hebben in 2014 een Koninklijke onderscheiding 

mogen ontvangen. 

 

-De SBO organiseert op 24 september in Wierden een Thema-avond Schoolschaak. 

Uitgebreide gegevens worden op de website geplaatst. 

 

-Het SBO bestuur heeft de NOSBO en de OSBO adviezen verstrekt over de 4-tallen 

competitie. Beide bonden gaan binnenkort hier ook mee van start. Naast de OSBO kunnen nu 

ook NOSBO 4-tallen meedoen met de SBO viertallen competitie.  
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-Vanwege gezondheidsproblemen moet lid van de website-commissie Pieter Breedijk 

stoppen met zijn werkzaamheden. De voorzitter laat een bedankkaart rondgaan in de 

vergadering, die door iedereen ondertekend wordt. In een persoonlijk bezoek zal Pieter 

namens de hele vergadering bedankt worden voor zijn inspanningen. 

 

-Voorzitter vraagt de vergadering of er belangstelling is voor een nog te organiseren Thema-

avond Sportrecht. 3 personen geven aan geïnteresseerd te zijn. 

 

-Het bestuur organiseert een Thema avond ‘SBO komt naar je toe’ in Ommen. 

Buurgemeenten uit de NOSBO zullen hierbij ook uitgenodigd worden. Datum nog nader te 

bepalen. 

 

-Het Max Euwe Centrum ontwikkelt ook activiteiten in het land. Verenigingen kunnen dit zelf 

aanvragen via hun website. 

 

-Het ONJK in Borne is weer succesvol verlopen. Voorzitter raad een ieder aan mee te helpen 

met de organisatie. Het ONJK is al jaren een kweekvijver voor schakers en kaderleden. 

 

-Voorzitter maakt de vergadering attent op de uitgedeelde flyers: Schaaktrainer Stap 1 in 

Deventer en mogelijk Stap 1 en 2 in Lonneker. 

 

-In de KNSB nieuwsbrief wordt onder meer gesproken over internettrainingen, 

verzekeringen en verenigingsondersteuning. 

 

-Gerrit Luggenhorst is druk bezig met het digitaliseren van het SBO-archief. Er zullen ook 

foto’s van de besturen van de afgelopen jaren op geplaatst worden. 

 

-door miscommunicatie is in het jeugdverslag, bij reglementen onder Jeugd PK ook artikel 

6.1 opgenomen. Dit artikel zal in zijn geheel worden geschrapt. 

 

-Het Klooster in Hengelo, waar het SBO archief om niet is opgeslagen, staat te koop. Het 

bestuur gaat op zoek naar een nieuwe ruimte. 

-Tijdens de match Carlsen-Anand kunnen verenigingen wellicht promotionele activiteiten 

ontplooien. 

 

-De vordering op een oud bestuurslid is op een lijst met concurrerende crediteuren 

geplaatst. 
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-Het voorstel voor het benoemen van nieuwe ereleden wordt door de ledenvergadering 

goedgekeurd. Rein Lingeman, Theo Heeregrave, Albert Vasse en Gerard de Lange worden 

onder luid applaus benoemd. Een uitgebreide omschrijving van de motivatie van de 

benoeming is te vinden op de website. 

 

-De overleden leden (Henk Hengstman, Frans Baak, Jos Haarmeijer, Anton Landeweer, 

Gerard Hemmen, Gerrit van Schuppen, Joop Kuit en Goke Bal) worden herdacht met een 

minuut stilte. 

 

3.  Notulen voorjaarsvergadering 
De notulen van de voorjaarsvergadering van 9 april 2014 worden goedgekeurd. Als 
opmerking dient vermeld te worden dat dhr. J. Stomphorst als afgevaardigde van de KNSB 
aanwezig was. Op de presentie lijst moet dhr. Heijman vervangen worden door dhr. Klifman. 
Bestuur is niet ingegaan op het voorstel van Jan Hummel in de rondvraag. 
 

4. Jaarverslag 
4a secretaris 
Niet dhr. Stomphorst, maar dhr. Bosboom was namens de KNSB aanwezig. 
Verslag goedgekeurd 
4b penningmeester 
Verzendkosten zijn hoger dan het jaar daarvoor, omdat deze kosten toen onder een andere 
post opgenomen waren. 
Er zitten een paar kleine foutjes in de opstelling van de Jeugdcijfers/begroting 
(diplomafonds). De cijfers Totaal zijn volgens de werkelijkheid. 
4c kascommissie 
De kascontrolecommissie bestaande uit Remko Algera en Ton Droste trof een verzorgde 
administratie aan. De eindstanden van de rekeningen kwamen overeen met de genoemde 
bedragen in het jaarverslag. Als aanbeveling raad de kascommissie aan te kijken naar de 
verzekering van de materialen. Ook ziet de kascommissie graag een inventarisatielijst van de 
materialen als bijlage bij de jaarcijfers Als laatste beveelt de kascommissie een nadere 
specificatie van de wat grotere posten aan. 
De kosten van het SBO-archief zijn niet verder begroot in 2014/2015. 
De vergadering stemt in met het door de secretaris voorgelezen verslag en verleent het 
bestuur/penningmeester decharge voor het seizoen 2013/2014. 
4d competitieleider 
Verslag goedgekeurd. 
De oorkondes en bekers worden uitgereikt aan de kampioenen. 
4e wedstrijdleider 
Verslag goedgekeurd. 
4f jeugdleider 
Het verslag is al in de jeugdleidersvergadering behandeld. Formeel moet de ALV nog de 
goedkeuring geven over een aantal reglementswijzigingen. De ALV keurt de wijzigingen 
goed en deze worden vastgesteld. 
Naar aanleiding van de ingezonden brief van Minerva, wordt artikel 4.3 met betrekking tot 
het schoolschaak tekstueel aangepast. 

5. Bestuursverkiezing  
Gerard de Lange treedt af per 10 september 2014 als competitieleider. Remko Algera wordt 
voorgedragen als nieuwe jeugdleider. Remko wordt unaniem door de vergadering gekozen. 
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6. Benoeming commissieleden 
Peter Goud is contactpersoon en géén voorzitter van de Commissie van beroepsgeschillen. 
Gerard de Lange is toegevoegd aan deze commissie. 
Kristianne Tempelman is de nieuwe jeugdcompetitieleider. 
Menne Bredewold is de nieuwe redacteur van de jeugdgids. 
Henk Zomer en Gijs Gerritsen vormen de kascontrole commissie van 2014-2015. Als reserve 
heeft Goswin Zeeman van Almelo zich aangemeld. 
Er is nog steeds dringend behoefte aan versterking van het Web team. Alleen Ewout Kanger 
doet op dit moment nog werkzaamheden voor de website. 
Er zijn een aantal commissieleden al vele jaren lid. In de statuten en het huishoudelijke 
reglement zijn hiervoor geen termijnen opgenomen. 

7. Bestuursvoorstellen 
7a.Statusbericht promotie open schaaktrainingen 
Er worden wel trainingen gegeven, maar er is geen beroep gedaan op het potje. Wel hebben 
twee SBO verenigingen subsidie aangevraagd bij de KNSB. 
Fonds wordt afgeschaft. Notitie goedgekeurd. 
7b.Statusbericht promotie activiteiten voor vrouwen/meisjes 
Er is geen beroep gedaan op dit fonds. Fonds wordt afgeschaft. Notitie goedgekeurd. 

8. Begroting 2014-2015 
De ingekomen brief van Park Stokhorst wordt behandeld. Park Stokhorst vraagt om 
opheldering over de € 3,00 naheffing per lid op de contributie en eventuele 
schadeloosstelling voor een deel van het bedrag. De naheffing is het gevolg van een besluit 
genomen tijdens de ALV van 11 september 2013. (doorberekening van de verhoging van de 
KNSB afdracht). De penningmeester van de SBO heeft verzuimd deze door te berekenen in 
de reguliere nota’s aan de verenigingen. Bij de behandeling van de cijfers tijdens de laatste 
bestuursvergadering kwam dit aan het licht. Het bestuur betreurt de gang van zaken, maar 
heeft gehandeld volgens afspraak. De verenigingen hadden dit kunnen zien aankomen. Bij 
handopsteking wordt het verzoek van Park Stokhorst om schadeloosstelling verworpen. 
Bestuur stelt als compensatie een extra subsidie potje van € 500,00 ter beschikking voor een 
vereniging met een nieuw idee of structureel verbeterplan.  

9. SBO competitie 2014-2015 
Het SBO-talententeam wordt toegevoegd aan de deelnemers van de promotieklasse. 
Oproep aan allen om zich op te geven als senior begeleider/speler voor dit team. Per 
wedstrijd zullen 2 senior begeleiders nodig zijn. 
In de derde Klasse heeft SG Max Euwe 8 zich terug getrokken. 
De aanmelding van de 4-tallen is nog niet rond. Bestuur maakt op 1 oktober hiervoor de 
indeling. 

10. Reglementswijzigingen 
-Fide reglement. Peter Goud maakt vergadering attent op twee specifieke gewijzigde 
artikelen: -5 x de zelfde zet is remise- en 3 x de zelfde stelling is remise. De genoemde 
reglementen zijn te vinden in het Fide regelement op de website. 
-Notitie ( bijlage 4) over herziening betreffende jeugdcommissie wordt goedgekeurd 
-Wijziging artikelen 4, 8.2, 9.1, 12, 15.3, 15.4, 16 en 26 worden goedgekeurd. 
-Over artikel 17.1 is enige discussie. Competitieleider wil in ieder geval aan het eind van het 
seizoen de beschikking hebben over alle ondertekende wedstrijdformulieren. In principe 
volgens de procedure aangegeven in het artikel, maar in overleg met de competitieleider is 
een andere methode van aanleveren mogelijk. 
-artikel 15.9 ( mobiele telefoon) volgt de KNSB –regeling. Deze is inmiddels ook al gewijzigd 
en de SBO zal de gewijzigde versie opnemen in het reglement. Voorafgaande aan de 
wedstrijd kunnen in overleg en met goedkeuring van de wedstrijdleider aangepaste 
afspraken gemaakt worden. 
 -artikel 26.5. Vraag van Bram Klapwijk: waarom kan het talententeam niet promoveren.  
Deze afspraak is in de voorjaarsvergadering gemaakt en bestuur wenst hier (nog) niet van af 
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te wijken. 
-promotie/ degradatie regeling 2014/2015 wordt goedgekeurd 

11. Kalender 
Na een aantal wijzigingen wordt de agenda goedgekeurd. 
( SG Max Euwe op 18 oktober 2014, Weekend toernooi SG Max Euwe 8-10 mei 2015) 

12. Prijs sterkst groeiende vereniging 
SG Max Euwe krijgt de jaarlijkse aanmoedigingsprijs ( een DGT-klok) uitgereikt. De 
vereniging groeide afgelopen seizoen met 12 jeugdleden en 7 senioren. 

13. Rondvraag 
-Jan v. Vliet stelt voor om ook een wisselbeker beschikbaar te stellen voor de vereniging met 
de grootste ledendaling. 
-Bram Klapwijk merkt op dat de laatste wedstrijden van de competitie niet zijn verwerkt in 
de ratingverwerking. Deze worden met terugwerkende kracht nog verwerkt in de rating van 
november. 
-Dhr. Stomphorst complimenteert Lonneker met het geweldige initiatief, dat zij ontwikkeld 
hebben ter promotie van het school schaken. Ook geeft hij een pluim aan het bestuur over de 
wijze waarop het bestuur van de SBO de vergadering voorbereidt en leidt. 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur en vraagt nogmaals aandacht voor de 

vacature bij de website commissie. 
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Presentielijst 10/9/14 
 

SV Almelo  dhr. G. Zeeman, mevr. H. Elgersma 

SV Borne  dhr. A. Griffioen, dhr N. Hilderink 

DS 72   afg. 

Drienerlo  - 

EDS   afg. 

Dr Max Euwe  dhr. O. van Teijens 

ENO   dhr. R. Lingeman, dhr. D. Poffers 

Hardenberg  dhr. E Spanjers, dhr. B. Klapwijk 

Holten   dhr. T. van Oijen, dhr. G. Luggenhorst 

Minerva  dhr. E. Kanger, dhr. T. Hummel 

Raalte   afg. 

Rijssen   afg. 

Vrimot   dhr. J. van Vliet, dhr. J. Keus 

Vroomshoop  afg. 

WSG   dhr. H. Van de Laar, dhr. G. Luimes 

Olster SV  - 

Het ZwartePaard afg.  

Park-Stokhorst dhr. C. Bos, dhr. F. van Goor 

Mat-Ador  dhr. L. van Schooten 

Lonneker  dhr. T. Engberink, dhr. G. Gerritsen 

HSC-Stork  dhr. P. Hoogendoorn, dhr J. Winters 

HEC   - 
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Bijlage 2 
 
 

Discussiestuk beleid zaterdagcompetitie en avondcompetitie 
 

Voorgeschiedenis 

Om een zo eerlijk mogelijke competitie te organiseren heeft de SBO de afgelopen jaren gestreefd 

naar een competitie met zoveel mogelijk gelijke omstandigheden. Het aantal speelborden, het 

speeltempo en de speeldag waren hierin bepalende factoren. Om die reden is de piramide met 

achttallen, zestallen en viertallen aangepast naar een volledige achttallencompetitie. 

Op een aantal punten is het ons niet gelukt om die gelijke omstandigheden te realiseren. Dat 

heeft vooral te maken met de overgang naar de KNSB-competitie. Om de overstap van SBO naar 

KNSB-competitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, speelt de SBO promotieklasse al geruime 

tijd op zaterdag, terwijl alle lagere klassen op de avond door de week spelen. Dat heeft ook een 

verschillend speeltempo tot gevolg. 

Situatieschets en probleemstelling 

Momenteel is de SBO competitie onderdeel van de KNSB competitie en kan via de SBO 

competitie een plek verworven worden in de KNSB competitie. Doorlopende lijn vanuit 

Promotieklasse SBO naar KNSB competitie loopt relatief soepel, maar er zit een “knik” in de 

doorlopende lijn tussen Promotieklasse SBO en Eerste Klasse SBO. Promotieklasse SBO speelt op 

zaterdag (net als KNSB) en de lagere klassen spelen op doordeweekse avonden. Hierdoor is er 

nauwelijks doorstroming vanuit de lagere klassen naar de Promotieklasse en degradatie naar de 

Eerste Klasse vanuit de Promotieklasse zorgt - als het gebeurt - meestal tot het uiteenvallen van 

een team. 

Zaterdag of avondcompetitie? 

Er is een aantal keer over gesproken om de promotieklasse, zoals vroeger, op de avond te laten 

spelen. Ook is - als reactie daarop - gevraagd om de andere klassen naar de zaterdag te doen. Uit 

de gevoerde discussies blijkt: beide opties bieden geen oplossing. Er zijn spelers die alleen door 

de week willen spelen en spelers die alleen op zaterdag willen spelen. Als de Promotieklasse 

door de week speelt dan verplaatst de knik alleen naar een andere plek, en het probleem blijft 

bestaan. Andere klassen op zaterdag organiseren is in het verleden geen succes gebleken. 

Loskoppelen? 

Een mogelijkheid om wel definitief van die “knik” af te komen is het loskoppelen van de 

promotieklasse. Door de promotie naar de KNSB-competitie los te koppelen van de andere 

klassen krijgen we een eerlijkere competitie, want dan we kunnen dan ons beleid van zoveel 

mogelijk gelijke omstandigheden beter realiseren.  Er ontstaat dan wel een ongebruikelijke 

situatie voor de promotieklasse, en het zal nodig zijn om te onderzoeken welke mogelijkheden 

er precies zijn om dit te organiseren. 
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Avondcompetitie na loskoppelen 

De avondcompetitie is na het loskoppelen niet meer de toegang tot de promotieklasse maar een 

op zichzelf staande competitie om het kampioenschap van de SBO. Omdat het daarmee een 

losstaande competitie is geworden biedt dat - als wij dat willen toestaan - spelers de gelegenheid 

om op zaterdag en ook door de week te spelen. Bijvoorbeeld door de week voor hun eigen 

vereniging (die te klein is om promotieklasse te kunnen spelen, niet genoeg zaterdagspelers) en 

op zaterdag voor een samenwerkingsteam (waarin spelers bijeen zijn gebracht van meer dan 

één vereniging die wel op zaterdag willen spelen). Een dergelijk regel kan wel weer leiden tot 

ongelijke kansen, dus er moet onderzocht worden hoe dit eerlijk gereguleerd kan worden. Doel 

moet zijn om zoveel mogelijk gelegenheid te bieden voor spelers om te spelen en voor kleinere 

verenigingen om ook een achttal te realiseren, en niet om grote verenigingen kans te bieden (te) 

sterke spelers naar de avondcompetitie te brengen. 

Consequenties voor de promotieklasse van het loskoppelen 

Als de promotieklasse los staat van de rest van de competitie dan kunnen verenigingen zich 

aanmelden voor deze competitie zonder zich vooraf te plaatsen. Met open inschrijving kun je 

niet het maximum van tien teams bewaken zoals we dat nu doen. Uit het verleden is de ervaring 

dat een tweede zaterdagklasse niet loopt en geen goede oplossing biedt. 

Een mogelijkheid zou kunnen zijn het hanteren van een Zwitsers systeem voor het indelen. De 

uitdaging daarbij is het tijdig regelen van zalen (omdat kort in het voren pas de indeling bekend 

is) en ook moet bewaakt worden dat er een eerlijke kampioen uitkomt. Er kunnen grote 

niveauverschillen tussen teams komen waardoor de indeling niet gelijkmatig kan zijn. Een play-

off zou dan uitkomst kunnen bieden.  

Daarnaast moet er ook buiten de SBO navraag gedaan worden: hoe kijkt de KNSB aan tegen een 

promotieklasse op deze manier georganiseerd? Zijn er andere regionale bonden ook 

geïnteresseerd in een dergelijke promotieklasse? Is het misschien zelfs op termijn mogelijk om 

hierin de krachten te bundelen en zo een nog meer competitieve promotieklasse neer te kunnen 

zetten? 

Dit laatste is nog verre toekomstmuziek als het er ooit van zal komen.  

 

Het bestuur vraagt van de ALV: 

1. Reacties op de gedachten beschreven in dit discussiestuk 

2. Toestemming om het komende seizoen deze gedachten verder te verkennen en toe te 

werken naar een concreet voorstel voor het seizoen na het volgende seizoen 
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Bijlage 3 
 
 
 
Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 10 maart 2015 
Betreft : Zittingsduur commissies  
ALV : Ter instemming 
 

 
Inleiding 
 
Voor bestuursleden van de Schaakbond Overijssel geldt dat zij maximaal 12 jaar onafgebroken 
in functie mogen zijn. Dat is vastgelegd in artikel 8.3 van de Statuten van de Schaakbond 
Overijssel. 
 
Dat artikel is niet van toepassing op commissieleden.  
 
Het bestuur heeft zich afgevraagd of artikel 8.3 ook van toepassing is voor commissieleden. Voor 
commissieleden stelt het bestuur de volgende richtlijn te hanteren: 

 Er zijn goede redenen om die onafgebroken zittingsduur te maximeren, daarmee een 
nieuwe generatie een kans geven er vorm en inhoud aan te geven; 

 Er zijn ook goede redenen om die onafgebroken zittingsduur niet te maximeren, omwille 
van de continuïteit, bijvoorbeeld het diplomaconsulaat. 

 
Daarom: 

 Commissieleden worden jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering in september 
gekozen; 

 Telkens voor de duur van 1 jaar; 
 Er wordt geen maximale onafgebroken zittingsduur vastgelegd. 
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Bijlage 4 
 

Voorstel reglement SBO jeugd 
 
Reglement betreffende de SBO jeugdcommissie en de SBO jeugdleidersvergadering 

 

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. 

 

Daar waar in dit reglement ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan ook gelezen worden ‘zij’ of ‘haar’. 

 

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 STER-

trainingen van de KNSB; 

- Heeft oog voor voldoende aantal actieve schaaktrainers binnen de Schaakbond 

Overijssel, stimuleert deelname aan kadertrainingen Schaaktrainer 1 en 2.  

 

3. Taken en verantwoordelijkheden van Jeugdcommissie 

 

3.1 Benoeming en zittingsduur 

 

De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf 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. 
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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; 

- Een brugfunctie zijn naar de achterban om commitment en draagvlak te 

bewerkstelligen;  

- Organiseren Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen; 

- Organiseren Jeugdclubcompetitie; 

- Organiseren regionaal Schoolschaaktoernooi; 

- Organiseren van Jeugdtrainingen; 

- 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. 

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. 
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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  = geen stemrecht 

- 1-5 jeugdleden  = 1 stem 

- 6-10 jeugdleden  = 2 stemmen 

- 11-15 jeugdleden  = 3 stemmen 

- 16-20 jeugdleden  = 4 stemmen 

- meer dan 20 jeugdleden = 5 stemmen 

 

5. Reglement 

 

Voorstellen tot wijziging van dit reglement worden te allen tijde voorgelegd aan de 

algemene vergadering van de SBO. 
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Bijlage 5 
 

Aanvulling HR , reglement Ereleden en Leden van Verdienste 
 

1. Inleiding 

 

Een bijzondere manier om de waardering voor een natuurlijk persoon, aangesloten bij 

een gewoon lid (bij de SBO aangesloten schaakvereniging) of buitengewoon lid 

(persoonlijk lid), die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft 

gemaakt, tot uitdrukking te brengen is: 

-  Het verlenen van het erelidmaatschap of 

-  Het verlenen van het lid van verdienste. 

De statuten en huishoudelijk reglement bieden daar waar het gaat om de procedure die 

leidt tot de toekenning c.q. benoeming van ereleden en leden van verdienste voldoende 

houvast, maar geven geen richtlijnen aan de hand van welke criteria de algemene 

vergadering moet besluiten een lid al dan niet voor te dragen. Dit document biedt 

houvast in de vorm van voorwaarden. 

 

2. Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 

Dit reglement is een nadere toelichting op: 

-  Statuten Schaakbond Overijssel d.d. 8 september 2010 

-  Huishoudelijk reglement d.d. 8 september 2010 

 

3. Voorwaarden 

 

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of 

benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:  

-  De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd; 

-  De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd; 

-  Het belang van de activiteiten voor de vereniging; 

-  Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten; 

-  De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had. 

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. De 

bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven 

die prestatie uit te stijgen. Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijnen worden 

gezien: 

 

 

 

Ereleden 

-  Is lid en  

-  Heeft alle rechten als lid en  

-  Heeft geen geldelijke verplichting meer en 
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-  Heeft als bestuurslid/commissielid/natuurlijk persoon langdurig (uitgevoerd over een 

periode van 10 jaar of meer) met bijzondere verdienste, zich verdienstelijk gemaakt voor 

de vereniging  

 

Leden van Verdienste 

-  Is lid en 

-  Heeft alle rechten als lid en 

-  Heeft geen geldelijke verplichting meer en 

-  Heeft als commissielid/natuurlijk persoon, langdurig (uitgevoerd over een periode van 

10 

jaar of meer) met bijzondere verdienste, zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. 

 

4. Procedure 

 

Voor de verlening wordt verwezen naar artikel 16 van het huishoudelijk reglement.  

Een voorstel vanuit het bestuur (HR 16.2) komt als volgt tot stand: 

 Het bestuur schrijft een voordracht uit. Deze voordracht wordt gemotiveerd; 

 Het bestuur legt deze voordracht voor aan een aantal ereleden, deze ereleden 
geven feedback hierop; 

 Het bestuur legt deze voordracht voor aan de voorzitters van de 

schaakverenigingen die zijn aangesloten bij de SBO, deze voorzitters geven 

feedback hierop; 

 De voordracht wordt vervolgens in de Algemene Leden Vergadering behandeld 

zoals dit is beschreven in artikel 16. 

 

5. Onderscheiding 

 

Ereleden en leden van verdienste ontvangen bij benoeming een oorkonde. 

Ereleden en leden van verdienste worden vermeld op de website en in de SBO-jaargids. 

Ereleden en leden van verdienste ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor algemene 

vergaderingen van de SBO. 

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. 

 

Wierden, 8 april 2015 
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Bijlage 6 
 

Reglement commissie van beroep competitiegeschillen 

Art. 1  
 

De commissie van beroep bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De leden van de 

commissie worden jaarlijks benoemd door de Algemene Ledenvergadering 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.  

Per seizoen wijst de commissie uit haar midden een commissielid aan als aanspreekpunt. Dit is 

de voorzitter van de commissie.  

 

Art. 2  
 

De commissie van beroep kan worden ingeschakeld bij geschillen met betrekking tot 

interpretatie van de reglementen voor zover de reglementen de mogelijkheid daartoe 

vermelden. Een beroep moet schriftelijk of per email, met redenen omkleed, door de secretaris 

van de vereniging, binnen 7 dagen nadat de beslissing van de competitieleider de vereniging(en) 

heeft bereikt, bij de secretaris van de SBO worden ingediend. (herhaling competitiereglement 

art. 3). 

 

Art. 3  
 

a. De secretaris van de SBO geeft het beroep direct na ontvangst door aan de voorzitter van 

de commissie van beroep en de betrokken vereniging(en). Tevens plaatst de secretaris 

van de SBO een afschrift van het beroep op de website van de SBO.  

b. De voorzitter van de commissie selecteert uit haar midden drie of vijf of zeven 

commissieleden niet behorend tot de direct betrokkenen in het geschil c.q. de betrokken 

vereniging(en) die het beroep gaan behandelen. 

c. De commissie zal de partijen in het geschil horen, indien de aangeleverde stukken niet 

toereikend zijn voor een beslissing. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.  

d. Binnen 30 dagen, na ontvangst van het beroepschrift bij de voorzitter van de commissie, 

doet de commissie van beroep uitspraak. 

e. De uitspraak van de commissie geldt als een bindende beslissing voor de betrokken 

partijen. De commissie doet hiervan schriftelijk of per email mededeling aan de 

secretaris van de SBO. De mededeling schetst het geschil, haar overwegingen, haar 

besluit en eventueel een advies ter verbetering van de bestaande reglementen.  

f. De uitspraak wordt door het SBO-bestuur gecommuniceerd naar de betrokken partijen 

en gepubliceerd in de gebruikelijke SBO-publicaties. 

 

 

 

 



18 

 

 

Art. 4  
 

De commissie van beroep is bevoegd zich bij de uitoefening van haar taak te laten bijstaan door 

adviseurs, niet behorend tot de direct betrokkenen in het geschil c.q. de betrokken 

vereniging(en).  

 

Art. 5 
 

Een beroepsschrift dient vergezeld te gaan met een storting van een bedrag van 20 Euro. Dit 

bedrag wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het beroep niet 

gegrond wordt verklaard beslist de commissie of het bedrag, of een deel daarvan, wordt 

terugbetaald.  

 

Aldus vastgesteld in de ALV van de SBO op 8 april 2015, doch de inwerkingtreding is bij de start 

van het seizoen 2015-2016. 
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Bijlage 7 
 
Veiling 
Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 10 maart 2015 
Betreft : Verkoop materiaal   
ALV : Veiling 
 

 
Inleiding 
 
Sinds 2010 heeft het bestuur de beschikking over een opslagruimte in het Klooster in Hengelo. 
Daar wordt het archief en speelmateriaal van de SBO opgeslagen. 
De gemeente Hengelo heeft besloten het Klooster te verkopen. Het bestuur is daarom 
genoodzaakt alternatieven te onderzoeken voor de opslag. 
 
In 2010 heeft het bestuur in een materiaalreglement aangegeven, dat door verenigingen gratis 
borden en stukken geleend kunnen worden. Tot op heden is van deze regeling geen gebruik 
gemaakt. Het bestuur heeft besloten het materiaal te verkopen. 
 
Tijdens de ALV van 8 april 2015 zal het materiaal in 5 partijen van 5 tot 6 sets ( bord en een 
kistje stukken) per afslag worden verkocht.  
De startprijs per set is € 40,00. De veilingmeester (Werner Gesing) laat deze steeds zakken 
totdat iemand akkoord gaat. Wanneer de prijs van een set onder de € 15,00 daalt, komt er geen 
transactie tot stand. 
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Opklapbaar geplastificeerd schaakbord; velden van 55 mm, met coördinaten. Nieuw, nog 

ongebruikt Sterke kwaliteit.  Luchtdicht verlijmd op het karton waardoor bobbelen vrijwel 

onmogelijk is 
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Bijlage 8 
 

Evaluatie SBO talenten team      januari 2015 
 
In het schaakseizoen 2014-2015 is het talenten team van start gegaan in de promotieklasse van 
de SBO. Het doel van dit SBO talenten team was en is om talentvolle jeugdspelers van 
Overijsselse schaakclubs de kans te geven zich te ontwikkelen op het hoogste niveau binnen de 
SBO. Deze ontwikkeling zou bevorderd worden door middel van wedstrijden in de 
promotieklasse en door middel van training. Deze tussentijdse evaluatie is bedoeld om te kijken 
naar wat er momenteel goed gaat, en waar mogelijke punten van verbetering zitten. 
 

Spelers 
De vaste jeugdspelers van het talenten team die zijn opgegeven aan het begin van het seizoen 
zijn: Yorick Postema, Reinier Luiten, Lars van Schooten, Martijn Kanger, Lisanne Waardenburg 
en Feline Waardenburg. Vaste seniorspeler: Hans Pees 
Invallende jeugdspelers tijdens het seizoen: Stijn Klapwijk (vaste invaller) en Thomas Kanger 
Invallende senioren tijdens het seizoen: Erik Blom en Gerard de Lange 
 
Aanwezigheid jeugdspelers tijdens wedstrijden 
De aanwezigheid van de jeugdspelers tijdens de wedstrijden is goed. Van de vaste jeugdspelers 
heeft niemand een wedstrijd gemist. Slechts een keer gaf Reinier Luiten vlak voor de wedstrijd 
aan dat hij niet mee kon spelen, waarop Hans als teamleider hem meldde dat hij te laat was met 
doorgeven en geacht werd mee te spelen. Verder zijn er geen problemen geweest met de 
aanwezigheid. 
 
Invallers 
Omdat er maar zeven vaste spelers waren opgesteld, is er een vaste seniorspeler en een vaste 
jeugdspeler aangesteld. De seniorspeler die invalt per wedstrijd kan verschillen, tot nu toe heeft 
alleen Erik Blom één keer meegespeeld. Stijn Klapwijk is inmiddels drie keer ingevallen, Thomas 
Kanger één keer. Het heeft tot nog toe niet veel moeite gekost een invaller te zoeken. Wellicht is 
het wel handig voor volgend seizoen een vaste 8e speler te regelen (jeugd of senior), zodat er 
niet elke wedstrijd een invaller hoeft mee te spelen. 
 
Resultaten team & jeugdspelers 
De resultaten van het team zijn tot nu toe boven verwachting. Met een gemiddelde teamrating 
van ongeveer 1550 zit het team toch vaak 150 tot 200 ratingpunten lager dan de gemiddelde 
teamrating van de tegenstander. Met 4 matchpunten (2 keer winst, 2 keer verlies) doet het team 
het dus goed. Er is wel een verschil te zien in punten per bord. De hoogste bordspelers scoren 
duidelijk beter dan de lagere bordspelers. Zo staat Yorick Postema (bord 1, score 2 uit 4) op een 
W-WE van +0.95, Lisanne Waardenburg (bord 2-3, score 2.5 uit 4) op +1.47 en Lars van 
Schooten (bord 4, score 3.5 uit 4) op +2.5. Reinier Luiten (bord 4-5, score 0.5 uit 3) en Feline 
Waardenburg (Bord 6-7 score 1.5 uit 4) scoren naar hun rating. 
De laagste spelers: Martijn Kanger, Stijn Klapwijk en Thomas Kanger hebben samen 1 uit 8, 
waarvan het ene punt reglementair was. Hun W-WE opgeteld samen is -0.5. Dit geeft aan dat het 
niveau voor deze spelers waarschijnlijk te hoog is, omdat ze qua rating gewoon een hoge kans 
hebben om te verliezen tegen deze tegenstanders. Uit de partijen komt echter wel naar voren dat 
ze vaak dichtbij een resultaat zitten, maar nog net dat ene missen om dat dan te pakken. Voor 
volgend seizoen moet afgewogen worden of spelers van dit niveau mee moeten spelen. 
Voorargument is dat ze leren van deze partijen, zeker omdat er geanalyseerd wordt. 
Tegenargument is dat ze nog niet klaar zijn voor het niveau. Het seizoen is echter nog niet 
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afgelopen, er zijn nog genoeg punten te pakken. Op basis van hun ratings zou 1 punt per speler al 
genoeg zijn voor een positieve W-WE. 
 
Aanwezigheid senioren 
Vooraf aan het seizoen is bepaald dat er 2 senioren mee zouden speler per wedstrijd. Hans Pees 
werd aangesteld als teamleider. De 2e senior wisselt per wedstrijd. Een teamleider is belangrijk 
voor het team. Tijdens het seizoen bleek het af en toe moeilijk een tweede meespelende senior te 
vinden en in enkele gevallen was ook Hans Pees verhinderd. 
Hans en Bram Klapwijk kwamen tot de conclusie dat hoewel het wenselijk is dat er tenminste 
één seniorspeler aanwezig is tijdens de wedstrijden, het geen al te groot probleem is om een 
enkele wedstrijd met 8 jeugdspelers te spelen. De jeugdspelers die meespelen hebben over het 
algemeen ervaring met het spelen van serieuzere wedstrijden, en de kans is niet zo groot dat ze 
zich ongehoord (druk) gedragen tijdens de wedstrijden. Ook spelen ze tegen senioren, waardoor 
de ‘’controle’’ automatisch al aanwezig is. 
 
De andere reden dat er senioren aanwezig zouden zijn is voor de analyse ter plekke na de 
wedstrijd. Dit is wel belangrijk, maar is geen probleem als het er niet is. Analyseren kunnen ze 
ook met elkaar en met de tegenstander, daarnaast zijn er trainers om later de partij met ze te 
analyseren. Bovendien kan het gebeuren dat de meespelende senioren niet beschikbaar zijn 
voor analyse achteraf omdat hun eigen partij tot het eind duurt. Ook hier kan over nagedacht 
worden voor volgend seizoen. 
 

Trainingen 
De trainingen worden verzorgd door: Paul ten Vergert, Hendrik de Groot, Robin Bos en Bram 
Klapwijk. Alle trainingen zijn tot nu toe online gehouden, met playchess en skype. Paul ten 
Vergert is de coördinator van de trainingen. Het afgesproken uurloon voor de trainers is 
vastgesteld op €15 per uur. 
De jeugdspelers zijn onderverdeeld in 2 groepen: Groep 1 bestaat uit de hogere spelers: Yorick 
Postema, Lisanne Waardenburg, Lars van Schooten en Reinier Luiten. Groep 2 bestaat uit de 
lagere spelers: Feline Waardenburg, Martijn Kanger en Stijn Klapwijk. 
Er wordt gestreefd naar 2 trainingen per groep per competitieronde. Dit houdt in dat er na elke 
wedstrijd één training wordt besteed aan het analyseren van de partijen en één training wordt 
besteed aan iets extra’s, de thema’s hiervoor wisselen per training en groep. Elke training duurt 
1.5 uur, dus elke groep krijgt 3 uur training per competitieronde. De jeugdspelers moeten na hun 
wedstrijden de partijen opsturen naar de trainers, zodat die de partijen kunnen bestuderen voor 
de training. De trainers wisselen af per training, over het algemeen geven Paul en Bram groep 1 
les en Robin en Hendrik groep 2. 
 
Evaluatie Playchess & aanwezigheid per les 
Het voordeel van training geven via playchess is dat je de trainingen op elk moment kan doen in 
de week. Op deze manier kunnen de trainings momenten uitkiezen met hun leerlingen, zodat er 
zoveel mogelijk aanwezig zijn elke les. Tot nu toe is het training geven met playchess (en het 
praten via skype op hetzelfde moment) erg nuttig gebleken. Het is makkelijk te gebuiken en de 
reacties zijn positief van de trainers en leerlingen. 
De aanwezigheid tijdens deze trainingen is wisselend. Om te communiceren met de jeugdspelers 
is er een whatsappgroep aangemaakt, omdat ze die berichten meestal het eerste lezen. Over het 
algemeen leest ook iedereen deze berichten, maar misschien moeten we aankondigingen van 
trainingen ook via de mail blijven doen. 
Omdat niet iedereen op dezelfde dag kan, komt het soms voor dat één speler niet aanwezig is. 
Dit wordt over het algemeen aangegeven van te voren door de jeugdspeler zelf. Als meerdere 
jeugdspelers aangeven dat ze niet kunnen wordt de training verschoven. Recent kwam voor dat 
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twee spelers afwezig waren zonder aan te geven, hierover worden ze nog aangesproken, omdat 
we niet willen dat trainers voor niks tijd vrijmaken. 
 
Huiswerk 
Er wordt nog niet veel huiswerk opgegeven. De vraag van de jeugdspelers naar huiswerk is ook 
niet hoog, maar hier ligt wel een punt van verbetering. Het vraagt meer voorbereiding van de 
trainers en ook meer inspanning van de jeugdspelers. Motivatie en tijd verschilt per jeugdspeler, 
dus het is de vraag of iedereen het ook zal doen als het opgegeven wordt. 
 

Overige 
Vervoer per wedstrijd 
Tot nu toe zijn er geen grote problemen geweest met het vervoer. Als Hans spelers niet kan 
meenemen vallen ouders in om het te doen. Dit gaat prima tot nu toe. 
 
Speellocatie 
Het talenten team speelt dit seizoen 2 thuiswedstrijden in Hardenberg en 2 thuiswedstrijden in 
Wierden. Voor deze speellocaties is gekozen door naar de spelers te kijken. Lisanne en Feline 
Waardenburg en Stijn Klapwijk spelen bij Hardenberg. De overige spelers spelen in regio 
Wierden. Daarnaast zijn Hans en Bram lid van Wierden en Hardenberg, waardoor deze locaties 
makkelijk geregeld konden worden. Het is geen probleem gebleken dat er geen vaste 
speellocatie is. Maar als er volgend jaar een vaste thuislocatie gevonden kan worden is dat 
misschien wel handiger. Voor thuiswedstrijden in Wierden is Jan Hummel bereid gevonden als 
arbiter aanwezig te zijn. 
 
SBO Cup 
Al kort aangekaart tijdens een SBO vergadering. De vraag kwam of het SBO talenten team ook 
mee kon spelen in de SBO cup, maar ook hoe het zat als spelers van dit team mee zouden spelen 
bij hun oorspronkelijke club terwijl ze voor het SBO talenten team uitkwamen in de 
promotieklasse. De SBO cup is gewoon een extra mogelijkheid voor jeugdspelers om meer 
partijen te spelen. Hierover kan misschien nog gesproken worden op een volgende vergadering. 
 
Sponsor 
Er is geen sponsor geregeld voor dit seizoen. Financieel heeft dit niet tot problemen geleid, 
omdat het bedrag dat de SBO beschikbaar heeft gesteld genoeg is voor dit aantal trainingen. 
Willen we het aanbod in trainingen of toernooibegeleiding echter vergroten, dan zal een sponsor 
wel welkom zijn om de trainers te kunnen betalen. Ook zou er misschien is een IM of GM 
ingehuurd kunnen worden die een zaterdagtraining kan geven. Het zou mooi zijn om de sponsor 
te benaderen aan het eind van dit seizoen en deze sponsor dan de resultaten van het 1e seizoen 
te presenteren. 
 
Toernooibegeleiding 
In de toekomst zou het een idee kunnen zijn om toernooibegeleiding aan te bieden. Bijvoorbeeld 
tijdens het Univé schaaktoernooi in de herfstvakantie of tijdens een toernooi in de zomer (om 
het seizoen af te sluiten bijvoorbeeld). 
 
Promotie 
Promotie is nu niet mogelijk voor het talenten team. Het talenten team zou ook gezien de stand 
hiervoor niet in aanmerking komen, maar ook hierover kan wellicht gesproken worden op een 
volgende vergadering. 
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Spelers zoeken voor volgend seizoen 
Dit moet gedaan worden voor de zomervakantie. Het liefst zouden de brieven in mei 2015 de 
deur uit gaan, zodat er voor de zomervakantie helderheid over de spelers van het seizoen er na. 
Dit geeft de mogelijkheid om in de zomervakantie onverwachte zaken te regelen. 
Ook moeten de senioren op tijd geregeld worden. 
 
 
Bram Klapwijk 
 


