
     SCHAAKBOND      OVERIJSSEL  

    Opgericht 4 juli 1936      Aangesloten bij de KNSB 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 september 2019 

Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden  

Aanwezig zijn: 

Ereleden:    W.S.J, Arns 

           R. Lingeman 

     J.G. Blokhuis   

     E. Mijnheer      

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

             G.A.M. Slotman                                                                                  

SBO-bestuursleden   E. Blom 

                                                                         A. van Akkeren 

     R. Bos  

      B. v. Lenthe 

  `   W. Gesing 

     B. Bishoen 

Commissieleden   E. Kanger 

     Y. Husers 

     G. Bartelink  

   

Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  

22 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 als afgevaardigde van het KNSB-

bestuur bijwoont.  

Voorzitter reikt een flesje wijn uit aan Ewout Kanger en Bob Bishoen, die in de afgelopen 

maanden de website hebben opgefrist. 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 
 

• De volgende personen hebben zich afgemeld: Gerard de Lange. Herman Keizer, Bennie 
Steffens, Henk van den Berg, Gerrit Alberink, Jan en Jolanda Hummel, Marc Schippers, 
Theo Heeregrave. 

• De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: HEC, Vroomshoop en Raalte. 

• Parkstokhorst organiseert een 40-jarig jubileum toernooi op 6 oktober. Peter Goud zal 

hier tijdens de rondvraag zelf nog op terugkomen. 

 



• Het ONJK is dit jaar weer succesvol georganiseerd in Borne met meer dan 250 
jeugdschakers ( zelfs internationaal). Dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, die dit 
mogelijk hebben gemaakt. 

• Almelo is nog steeds gegadigde voor het organiseren van het NK-jeugd. Yannic heeft een 
presentatie gehouden in de gemeenteraad van Almelo. Een tijdens de begroting te 
behandelen bestuursvoorstel zal ingaan op eventuele sponsoring van dit evenement 
door de SBO. Yannic Husers zal ons tijdens de rondvraag meer details vertellen over de 
organisatie. 

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

3.Notulen voorjaarsvergadering 2019 
 

Het voorgestelde reglement van de competitie SOS (blz. 15) is bij handopsteking definitief 
goedgekeurd. 
De notulen van de voorjaarsvergadering van 24 april 2019 worden goedgekeurd. (Na 
correctie van enkele typ- en spellingsfouten). 
 

4.Jaarverslagen 
 
4.a Secretaris  
Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
De daling van het ledental met 29 leden is inclusief de opschoning van het persoonlijke 
ledenaantal ( -5) 
 
4.b Penningmeester 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
De post debiteuren is hoog door het laat versturen van de kwartaalnota’s. 
De post overige kosten (groot € 344,00) bestaat uit vergaderkosten SGS/OSBO/SBO (€ 
120,25) en een vergaderdiner van het bestuur (€ 223.75) 
 
 
4.c verslag Kascommissie 
De kascontrolecommissie bestaande uit Evert Bartelink en Gerard Harbers 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 2018/2019. 
In een begeleidend rapport heeft de kascommissie enkele aanbevelingen gedaan, die door 
het bestuur besproken zullen worden. (Eventuele aanpassing procedure incasso 
verenigingsnota’s, opnemen inventaris op de balans, ook al heeft deze waarde nihil, 
samenvoegen spaarrekeningen, uitgebreider inzicht in de kostenposten in het jaarverslag) 
Deze aanbevelingen zullen tijdens de voorjaars ALV ter sprake worden gebracht. 
 
4.d Competitieleider 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 
4.e Wedstrijdleider 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Voorzitter bedankt de organisatie van het pk-veteranen. Theo Heeregrave heeft een mooi 
team om zich heen gevormd en een uitgebreid draaiboek waarborgt het succesvolle toernooi 
in de toekomst. Dit jaar is de uitnodiging ook gestuurd naar OSBO en SGS leden. 
 



4.f. Training en ledenwerving 
Het verslag van Bob Bishoen wordt goedgekeurd door de ALV. 
 
4.g Jeugdleider 
Het verslag wordt goedgekeurd door de ALV. (Enkele tekstuele aanpassingen zullen daarbij 
meegenomen worden, met dank aan Jan en Jolanda Hummel voor hun ingezonden brief). 
Afscheid wordt genomen van Arno van Akkeren. Hij is vanaf 2015 jeugdleider geweest. 
Voorzitter dankt hem (met een waardebon), namens het bestuur voor de prettige 
samenwerking. 
 

5. Benoeming commissieleden en functionarissen (blz. 2 bijlage 1) 
 
-Bestuur 
Yannic Husers wordt voorgedragen als nieuwe jeugdleider en onder goedkeuring van de 
vergadering treedt hij toe tot het bestuur. 
Erik Blom wordt gekozen tot nieuwe voorzitter. Na drie jaren a.i. voorzitter te zijn geweest, 
is bestuur van mening dat het beter is een gekozen voorzitter te hebben. Erik zal als a.i. de 
secretariswerkzaamheden ook blijven verrichten. Er is nu dus een vacature voor deze 
functie. 

 
- Commissie kascontrole 
 Gerard Harbers (2e jaar) en Mark Dunnewind (1e jaar) volgens voorstel.  Tom Engberink 
meldt zich aan als nieuw reserve 
 
- Commissie van beroepsgeschillen. 
Binnenkort zal overleg plaatsvinden met de aangewezen leden van de SGS en de OSBO 
 
- Jeugdcommissie 
Halverwege afgelopen seizoen dreigde er leegloop in de commissie, maar een aantal nieuwe 
leden heeft zich aangemeld en er staat toch weer een volledige commissie. 
De aftredende commissieleden worden met een waardebon bedankt voor hun inzet. 
 
-Overige commissies 
Onveranderd volgens voorstel in de notitie 
 

6.KNSB-zaken vanuit de bondsraad 
 
Erik Mijnheer neemt het woord. KNSB staat er financieel goed voor, mede door 
bezuinigingen op het bondsbureau (minder Fte’s).  
Centraal innen van contributies is in bondsraad besproken, maar er is nog geen besluit 
over genomen. Met name ontspon zich een discussie over het debiteurenrisico en wie de 
kosten hiervan op zich zouden moeten nemen. 
Er is door de bondsraad een commissie ingesteld die de taakverdeling tussen KNSB en de 
regio’s zal bestuderen. Erik Mijnheer namens de KNSB en Erik Blom namens de SBO 
hebben zitting in deze commissie. 
Erik Mijnheer geeft een presentatie over Preventie Seksuele Intimidatie (deze 
PowerPoint is ook op de website geplaatst). De Bondsraad heeft in juni 2019 een 
tuchtreglement besproken met als belangrijkste punt daarin dat er een meldplicht is 
voor bestuurders en begeleiders in de sport bij seksuele intimidatie. Er worden 
cursussen voor bestuursleden georganiseerd door het NOC-NSF. Belangrijke taken van 
verenigingen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. (Dit kan ook via de KNSB 
worden geregeld) en het aanvragen van een VOG (gratis) voor vrijwilligers die te maken 
hebben met jeugdleden. 
 



7. Begroting 
 
De begroting wordt goedgekeurd.  
Voorzitter merkt op dat de kosten van een te organiseren slotronde in de competitie 
beperkt zal blijven tot € 150,00 per slotronde. Dit zal betekenen, dat er indien er kosten 
zijn voor zaalhuur, er waarschijnlijk geen ruimte meer zal zijn voor een gratis 
consumptie. 
Van het fonds groot onderhoud website wordt € 750,00 overgeheveld naar een nieuw 
fonds ten behoeve van het door Stichting Almelo jeugdschaak te organiseren NJK -ABC.   
3 jaar lang zal  vanuit dit fonds door de SBO € 250,00 ter beschikking worden gesteld aan 
de organisatie. 

 
8.Competitie 
 

-Prijsborden worden uitgereikt. WSG heeft middels een ingezonden brief een vraag 
gesteld over de kosten van deze borden. Bijna alle verenigingen hebben ondertussen een 
prijsbord gewonnen en de kosten voor graveren van de kampioensplaatjes zijn beperkt. 
Wel graag nogmaals het verzoek aan de verenigingen om de borden bij kampioenschap  
in te leveren bij de voorjaarsvergadering. 
-Er wordt gestemd over het voorstel om tijdens de tiebreak van een SBO-cupwedstrijd de 
tijdslimiet te veranderen naar 3 minuten met 2 sec increment per zet. Dit voorstel wordt 
aangenomen.  (22 voor en 12 tegen) 
-Het gewijzigde jeugdreglement (zie bijlage 3 notities) is behandeld tijdens de 
jeugdleidersvergadering en wordt formeel goedgekeurd door de ALV. 
-De SOS-competitie wordt zoals afgesproken na aankomend seizoen geëvalueerd. Het 
tijdspad van deze evaluatie (zie notitie in bijlage 2) wordt doorgenomen en goedgekeurd. 

 
9.Resultaat enquête PK 
 

Het resultaat van de enquête wordt besproken (bijlage 2 notities).  Omdat de uitslag niet 
echt duidelijkheid geeft over twee variaties (pk op 2 of 4 zaterdagen), wordt gekozen 
voor een compromis van 3 zaterdagen (6 rondes).  
De overige voorstellen van het bestuur worden goedgekeurd, waarbij wordt opgemerkt, 
dat het bedrag, dat door de SBO beschikbaar wordt gesteld, niet aan prijzengeld zal 
worden besteed, maar voornamelijk gebruikt zal worden voor de kosten van zaalhuur, 
organisatie en nevenactiviteiten. 
 

10. Kalender  
De kalender wordt op enkele punten aangepast en goedgekeurd. De data zullen worden 
gepubliceerd op de SBO-website. 

 
11Rondvraag en sluiting 
 

-Wim Arns bedankt het bestuur voor de inzet van afgelopen seizoen en vraag naar de status 
van de samenwerking SBO/SBS/OSBO. Voorzitter merkt op dat de nadruk nu ligt op de een 
goed verloop van de competitie en dat pas daarna verder stappen genomen zullen worden. 
-Peter Goud maakt van de gelegenheid gebruik nog eens extra aandacht te vragen voor het 
Jubileumtoernooi van Park Stokhorst. Iedereen is van harte uitgenodigd 
-Yannic Husers vraagt de vergadering nogmaals applaus voor Arno van Akkeren, die de 
jeugdcommissie 4 jaar heeft geleid. 
Hij meldt dat Stichting Jeugdschaak Almelo nog de enige gegadigde is voor het organiseren 
van het Jeugd NK ABC. De financiën zijn echter nog niet rond en hij meldt dat iedere bijdrage 
welkom is 
-De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur. 



Presentielijst 11/09/19 
 

SV Almelo dhr. Y. Husers, T. van Manen 

SV Borne  dhr. W. Arns 

Drienerlo  - 

EDS   dhr. E. Bartelink 

SG Max Euwe  dhr. F. Kroeze dhr.  D. Postma 

ENO   dhr. D. Poffers, dhr.  H. Doctor 

Hardenberg  dhr. E. Spanjers, dhr. R. Hesselink 

Holten   dhr. G. Luggenhorst 

Minerva  dhr. E. Kanger  

Raalte   Afg. 

Rijssen   dhr. J. Brinkman, dhr. J. Smit 

VriMOT  dhr. H. Kleinjan, dhr. H. Schoenmaker 

 

Vroomshoop  Afg. 

WSG   dhr. M. Krosenbrink, dhr. H. Brinks 

Het Zwarte Paard dhr.  M. Dunnewind 

Park-Stokhorst dhr. R. de Wolf, dhr. L. Willigen 

Mat-Ador   

Lonneker  dhr. T. Engberink 

HSC-Stork    

HEC   Afg. 


