
     SCHAAKBOND      OVERIJSSEL  

    Opgericht 4 juli 1936      Aangesloten bij de KNSB 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 09 september 2020 

Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden  

Aanwezig zijn: 

Ereleden:    W.S.J, Arns 

           R. Lingeman 

     G. de Lange  

     E. Mijnheer      

Leden van verdienste:   G.A.M. Slotman                                                                                  

SBO-bestuursleden   E. Blom 

                                                                         Y. Husers 

     R. Bos  

      B. v. Lenthe 

     B. Bishoen 

Commissieleden   A. Campmans 

      

   

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  

15 afgevaardigden van 14 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 5 verenigingen. De 

namen van de afgevaardigden zijn als bijlage bij de notulen opgenomen. 

1.Opening  

Voorzitter Erik Blom opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom, 

met name Erik Mijnheer, die deze vergadering als afgevaardigde van het KNSB-bestuur 

bijwoont.  EB merkt op, dat de Coronacrisis als extra agenda punt is opgenomen. 

Hij biedt namens de beheerder van  het ontmoetingscentrum excuus aan voor verhuizing naar 

de kleine zaal. Er zal geen huur doorberekend worden. 

 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 
 

• De volgende personen hebben zich afgemeld: Blokhuis, Keizer, van den Berg, Goud, 
Schippers, Kanger, Eykelkamp, Heeregrave, Hummel en Hummel. 

• De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: Raalte en het Zwarte Paard. 

• Matador heeft gemeld, dat de jeugdafdeling als gevolg van gebrek aan jeugdtrainers is 

opgeheven 

• De KNSB heeft meegedeeld, dat de regering heeft besloten, dat denksporten vanaf 

1/1/2022 btw plichtig zullen zijn. Details over de procedure en het daadwerkelijke 

wetsartikel volgen nog. 

 



• Het bestuur heeft besloten het Hutton toernooi, dat in oktober door de SBO 
georganiseerd zou worden, te annuleren als gevolg van de Coronacrisis. Volgend jaar zal 
de SBO de organisatie opnieuw op zich nemen. 

• De KNSB heeft een nieuw coronaprotocol opgesteld, waarbij tóch geadviseerd wordt de 
1,5 meter tijdens een partij in acht te nemen 

• Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de in het 
verenigingsjaar overleden leden 
 

3.Notulen najaarsvergadering 2020 
 
De notulen van de ledenvergadering van 11 september 2019 worden goedgekeurd. 
Het overleg tussen de leden van de beroepscommissie SOS heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
4.Jaarverslagen 

 
4.a Secretaris  
Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Park Stokhorst ontvangt de prijs voor sterkst groeiende vereniging. (+ 3 leden). 
Voorzitter stelt voor in de toekomst een minimaal aantal te gaan hanteren om voor deze 
prijs in aanmerking te komen. Een voorstel hiervoor zal tijdens de voorjaarsvergadering in 
2021 op de agenda gezet worden. 
 
4.b Penningmeester 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
4.c verslag Kascommissie 
De kascontrolecommissie bestaande uit Mark Dunnewind en Gerard Harbers hebben via 
Zoom een controle uitgevoerd. Zij troffen 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 2019/2020. 
Gerard Harbers licht toe, dat online controle niet ideaal was, maar in verband met lichte 
verkoudheid klachten van de penningmeester onoverkomelijk. Hij complimenteert het 
bestuur voor het oplossen van de aandachtspunten van de kascommissie van vorig jaar. 
 
4.d Competitieleider 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 
4.e Wedstrijdleider 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
4.f. Training en ledenwerving 
Het verslag van Bob Bishoen wordt goedgekeurd door de ALV. 
in verband met verhuizing naar Apeldoorn, is Bob helaas genoodzaakt te stoppen als 
bestuurslid. Voorzitter dankt hem voor de prettige samenwerking en Bob neemt het applaus 
én een cadeaubon in ontvangst. 
 
4.g Jeugdleider 
Het verslag wordt goedgekeurd door de ALV.  
Het JCC-reglement heeft enkele tekstuele aanpassing ondergaan. Het reglement is te vinden 
op de website. 
Het NK D+E vindt dit jaar plaats in Almelo 
 
 



 
5. Benoeming commissieleden en functionarissen (blz. 2 bijlage 1) 
 
-Bestuur 
Werner Gesing en Bernard van Lenthe worden herbenoemd voor een volgende termijn van 4 
jaar. 
September volgend jaar hebben Erik Blom en Werner Gesing 12 jaar in het bestuur gezeten 
en zullen dan volgens de statuten moeten aftreden. 
Het bestuur heeft dus op korte termijn aanvulling nodig. Het heeft de voorkeur nieuwe 
bestuursleden op tijd in te werken. Volgend jaar zijn er 3 vacatures. Voorzitter, Secretaris en 
Wedstrijdleider. EB vraagt de vergadering dringend om kandidaten. Als zich eind december 
nog niemand heeft aangemeld, zal het bestuur een speciale voorzittersvergadering 
inplannen om een oplossing te vinden voor het dan dringende probleem. 
 
- Commissie kascontrole 
 Mark Dunnewind (2e jaar) en Tom Engberink (1e jaar) volgens voorstel.  Dinant van Beek 
meldt zich aan als nieuw reserve 
 
- Jeugdcommissie 
Vacature commissie Schoolschaak. Tom Engberink is in de loop van het seizoen om 
persoonlijke redenen afgetreden 
 
-Overige commissies 
Onveranderd volgens voorstel in de notitie 
 

6.KNSB-zaken vanuit de bondsraad 
Erik Mijnheer neemt het woord. 
Er wordt een nieuwe voorzitter gezocht. Wegens ziekte is Marleen van Amerongen  helaas 
afgetreden.  
KNSB polst de gevolgen van de corona voor verenigingen door per bond een aantal verenigingen 
te interviewen. 
Op 9 september is het plan van aanpak opstarten clubavond bijgewerkt. Op 7 september is het 
Protocol Veilig Schaken bijgewerkt, spelers moeten aan het bord 1,5 meter afstand houden. 
Ook de KNSB verwacht een daling van het ledenaantal. Ook de KNSB-competitie zal aankomend 
seizoen flink gekrompen zijn. 
 
7. Begroting 
 
De begroting wordt goedgekeurd.  
Wel worden er vragen gesteld of het mogelijk is een deel van het overschot van 2019/2020 
terug te geven aan de leden. Door de Coronacrisis zijn er minder kosten gemaakt en is er geld 
overgebleven, terwijl sommige verenigingen het juist financieel moeilijker hebben door een 
dalend ledenaantal. 
Penningmeester merkt op, dat er een tekort is begroot in aankomend seizoen. Verdere daling 
van het ledenaantal vergroot dit tekort met nog eens ongeveer € 10,00 per afgemeld lid. Bestuur 
geeft er dan ook de voorkeur aan het overschot van 2019/2020 toe te voegen aan de algemene 
reserve als buffer voor moeilijke tijden. 
Wel zal het bestuur de ledendaling dit najaar in kaart brengen en tijdens de 
voorjaarsvergadering een tussenbalans over de cijfers maken. Er zal dan besloten worden of 
eventuele overschotten in de begroting van 2021/2022 uitgekeerd kunnen worden, 
bijvoorbeeld door middel van contributiedaling. 

 
8.Competitie 
De inschrijving van de 8-tallen is voltooid. Het aantal teams is fors lager dan vorig jaar (77 t.o.v. 



120 vorig jaar). Het inschrijfformulier voor de 4-tallen staat ook online. Inschrijftermijn sluit op 
30 september. De verwachting is ,dat het aantal 4-tallen teams procentueel minder zal dalen dan 
de 8-tallen. Er is (nog) geen aangepast reglement met betrekking tot het corona-protocol. 
Belangrijk is dat thuisspelende teams de bezoekers goed inlichten als er met specifieke corona-
regels rekening gehouden moet worden. 
 
9.Resultaat enquête PK 
De notitie wordt aangenomen en het bestuur zal 20 maart een eendaags PK organiseren. 
  
10.. Notitie reservering Denksportcentrum 
De procedure wordt ter kennisneming aangenomen. 
 
11. Kalender  
De kalender wordt goedgekeurd.  Door de onduidelijkheden in verband met de coronacrisis zijn 
er van veel toernooien nog geen data bekend. Verzocht wordt info over toernooien tijdelijk door 
te geven aan de secretaris. 
 
12.Coronacrisis en de SBO 
De aanwezige verenigingen wordt gevraagd naar de ervaringen met de Corona-crisis.  
Een samenvatting hiervan is te vinden in de bijlage. 
 
12.Rondvraag en sluiting 
 

-Wim Arns bedankt het bestuur voor de inzet van afgelopen seizoen 
-Yannic Husers meldt dat Stichting Jeugdschaak Almelo de financiën van het nog te 
organiseren Jeugd NK ABC  nog niet  helemaal rond heeft en hij meldt dat iedere bijdrage 
welkom is. 
-Voorzitter zal tijdens de voorjaarsvergadering een voorstel indienen om het jaarverslag 
alleen digitaal rond te sturen. 
-De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur. 
 

  



 
 

Presentielijst 09/09/20 
 

SV Almelo T. van Manen 

SV Borne  dhr. W. Arns 

Drienerlo   

EDS   dhr. E. Bartelink 

SG Max Euwe  dhr. F. Kroeze 

ENO   dhr. D. Poffers, 

Hardenberg  dhr. E. Spanjers 

Holten   dhr. D. van Beek 

Minerva    

Raalte    

Rijssen   dhr. R. Lingeman 

VriMOT  dhr. H. Kleinjan 

 

WSG   dhr. G. Habers 

Het Zwarte Paard Afg. 

Park-Stokhorst dhr. L. Willigen 

Mat-Ador  dhr. J. de Boer 

Lonneker   

HSC-Stork  mevr. A. Campmans  

HEC   dhr. G. de Lange 

 

  



Naam  Ledenaantal Financieel Locatie/coronamaatregelen 
Almelo Constant Positief Genoeg ruimte, gebruik van 

schermen 
Borne Geen jeugd meer, iets 

afname, kleinere interne 
competitie 

Positief Veel eisen van verhuurder. 
Spelen met 2 borden 
Online toernooien 

EDS Geen jeugd meer Stabiel Afstand houden geen 
probleem 

Max Euwe Constant Positief Volgens protocol KNSB 
ENO Senioren lichte stijging, 

jeugd daling 
Stabiel 55+ op andere locatie. 

Volgens KNSB protocol 
Lonneker Stabiel Stabiel Te klein voor extern. KNSB 

protocol 
HSC-Stork Daling Stabiel Minder intern. Ruimte is 

klein. Intern met inschrijving. 
( max 4 tafels) 

HEC Stabiel Positief 6 interne partijen max.. Geen 
externe teams. 

Hardenberg Stabiel Stabiel Eigen ruimte voldoet. 
Ventilatie voldoet, KNSB 
protocol 

Holten 7 spelers minder Stabiel Gebruik van spatschermen. 
Geen achttal extern meer 

Raalte Stabiel Stabiel 2 leden die intern niet willen 
spelen, spelen nu online mee 
KNSB Protocol 
Extern op andere speelavond 

Minerva 1/3 daling Negatief Terug naar één avond? 
Rijssen Stabiel Positief resultaat 

teruggestort naar 
leden 

Strenge regels. Placeren met 
tafelnummers. Ontsmetting 
stukken na apartij 

Vrimot Stabiel Teren in op 
reserve 

KNSB protocol. 1 speler 
speelt met mondkapje, 1 
speler komt niet. Extern evt 
verdelen over 2 avonden 

WSG Lichte daling Positief, wel in 
toekomst 
huurstijging ivm 
gebruik extra zaal 

2 zalen. KNSB protocol 

Park 
stokhorst 

5 spelers in de wacht Stabiel Protocol uitgeprint en 
uitgedeeld. Max 13 tafels. 
Extra luchtventilatie 
ingehuurd 

Matador Jeugdafdeling gestopt. 
Minder senioren door 
hoog aantal overledenen 

Structureel 
minder 
inkomsten. Teren 
in op reserve 

Dubbele borden. Ventilatie 
vergroot door openzetten 
schuifwanden. Extern niet 
meer (leden zijn voorzichtig). 

 


