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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Hierbij mijn  laatste voorwoord als voorzitter in het jaarverslag van de SBO. 
 
De coronacrisis heeft ook op het schaken grote invloed gehad. 
Vorig jaar september hadden we nog de hoop het gewone schaken weer op te kunnen 
pakken. De interne competities waren overal weer gestart en ook de externe competities 
leken een start te gaan maken. Begin oktober vorig jaar ging de stekker er weer uit en alle 
competities en wedstrijden konden voor de rest van het seizoen geen doorgang vinden. 
 
De coronacrisis heeft een negatieve invloed gehad op het ledenbestand. Vooral het aantal 
jeugdleden is zorgelijk gedaald al is dat te verklaren uit een normaal natuurlijk verloop. Aan 
de bovenkant vallen  altijd jeugdleden af, maar door de Coronacrisis is er nauwelijks aanwas 
geweest aan de onderkant. Relatief gezien valt de daling bij de senioren in vergelijking met 
het landelijk beeld mee. Dat heeft denk ik te maken met het feit, dat veel verenigingen 
online competities hebben opgezet om de band met de leden te behouden. Complimenten 
hiervoor!!!  
We vertrouwen erop dat in september nieuwe ( en oude) leden de weg weer vinden naar 
het clublokaal. 
 
 
In september ben ik 12 jaar bestuurslid geweest en zal in overeenstemming met de statuten 
moeten aftreden.  In 2016 nam ik het stokje over van Erik Mijnheer. Eerst als Ad Interim en 
vanaf 2019 officieel als  SBO-voorzitter. Dank aan Erik, van wie ik het klappen van de zweep 
heb geleerd, maar natuurlijk ook aan de overige (oud-) bestuursleden en commissieleden, 
waarmee ik 12 jaar zo prettig heb mogen samenwerken.  
 
Helaas is het nog steeds niet gelukt een opvolger te vinden en staat er ook nog steeds een 
vacature  open voor de functie secretaris.  
Het bestuur zal vanaf september, zoals het er nu uit ziet,  nog maar uit drie personen 
bestaan. Dat is een zorgelijke situatie en dit zal ook consequenties hebben voor de uit te 
voeren bestuurstaken. Een aantal werkzaamheden zullen blijven liggen of helemaal niet 
uitgevoerd meer kunnen worden.  Hopelijk staan er gauw schakers op om de openliggende 
vacatures op te vullen. Het zou erg jammer zijn als de organisatie structuur, die we sinds de 
bestuurscrisis in 2009 hebben opgebouwd zou instorten door een tekort aan bestuursleden. 
 
Ik wil u allen veel sterkte wensen in het komende seizoen. Laten we positief blijven en de 
schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat het Corona-virus onze mooie schaaksport er 
niet onder krijgt. 
 
 
Erik Blom 
Voorzitter SBO 
13 augustus 2021 
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UITNODIGING 
 
 
Aan de besturen van bij de SBO aangesloten verenigingen 
Aan de Ereleden en Leden van Verdienste van de SBO 
Aan de bondsraadsleden SBO 
Aan de commissieleden van de SBO 
Aan overige genodigden 
 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
(najaarsvergadering) van de Schaakbond Overijssel op 
 
Woensdag 8 september 2021  
Aanvang 19.30 uur 
 
Plaats: 
Ontmoetingscentrum gereformeerde Kerk 
Spoorstraat 5 (schuin tegenover het station) 
7641 BJ WIERDEN 
Tel: 0546-571813 
 
In verband met de Coronamaatregelen willen wij u vragen met maximaal 2 personen per 
vereniging aanwezig te zijn. Wij kunnen dan de 1,5 meter afstand voor iedereen garanderen. 
 
 
 
Namens het SBO-bestuur 
 
Erik Blom, Secretaris A.I. 
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Agenda voor de najaarsvergadering van 8 september 2021 
 
1. Opening   
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Jaarverslag 
    a. secretaris (inclusief uitreiking prijs sterkst groeiende vereniging) 
    b. penningmeester 
    c. verslag kascommissie 
    d. competitieleider  
    e. wedstrijdleider 
    f. jeugdleider (zie jaarverslag jeugdcommissie)  
4. Benoeming bestuursleden, commissieleden en functionarissen (zie notitie 1) 
     Verdeling bestuurstaken  
 
PAUZE 
 
 5. KNSB-zaken vanuit de bondsraad 
 6. Begroting 2021- 2022 
 7. Competitie regelementen ( zie notitie 2) 
 8. Contributie inning via KNSB/ BTW plicht (zie notitie 3)  
 9. Kalender 2021-2022 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 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 
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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 
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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 
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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.  
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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 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2021 
 
 
 
Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden  
Aanwezig zijn: 
Ereleden:    T. Heeregrave 
           E. Mijnheer      
Leden van verdienste:  P.H.A.J. Goud 
SBO-bestuursleden   E. Blom 
                                                                 Y. Husers 
     R. Bos  
      B. v. Lenthe 
     W, Gesing 
   
 
 
Namens de leden van de aangesloten verenigingen:  
10 afgevaardigden van 10 verenigingen. Niet vertegenwoordigd waren 9 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.   
 
 
2.Mededelingen en ingekomen stukken 

 De volgende personen hebben zich afgemeld: v.d. Berg, Asbroek, de Lange, Lingeman 
 De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: Raalte, Borne, Hec, Rijssen 
 Normaal gesproken worden overleden leden tijdens de najaars-ALV herdacht met 

een minuut stilte.  Voor de drie onderstaande leden is  hierop een uitzondering 
gemaakt en zijn tijdens deze ALV al herdacht, omdat zij zich op buitengewone wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de SBO.  
Anjo Anjewierden: lid jeugdcommissie en ratingfunctionaris. Ook diverse jaren 
werkzaam geweest bij diverse commissies van de KNSB; 
Pelle Mug: oud bestuurslid van de SBO; 
Henk Gaasbeek: Voorzitter Het Zwarte Paard.  
 

3.Notulen najaarsvergadering 2020 

De notulen van de ledenvergadering van 9 september 2020 worden goedgekeurd. 
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4.Voorstel SOS-competitie 
De toelichting met de reden waarom de sos-competitieleiding voor scenario 2 heeft gekozen 
wordt doorgenomen. 
Vanuit de zaal worden verschillende meningen gegeven en vragen gesteld. Uiteindelijk 
wordt het voorstel unaniem aangenomen. ( met uitzondering van 1 blanco stem) 
Belangrijk bij dit besluit is dat de 4-tallen competitie voor de SBO behouden blijft.  
De  ALV’s  van de twee andere bonden (OSBO en SGS) zullen ook nog groen licht moeten 
geven voordat de SOS-competitie 2021/2022 een feit is. Via mail en de SOS website zullen 
de verenigingen op de hoogte gehouden worden over de procedure van inschrijven en 
speeldata. 
Het (deels-) gewijzigde nieuwe competitiereglement wordt formeel goedgekeurd door de 
vergadering. Eventueel zullen tijden de ALV in september nog tekstuele wijzigingen worden 
doorgegeven. 

Tijdens de discussie over de competitie kwam ook de status van de samenwerking tussen de 
twee andere bonden ter sprake. Voorzitter gaf aan dat het proces ( mede door het stilliggen 
van de competitie tijdens de Coronatijd) moeizaam verliep. Er moeten nog steeds plooien 
gladgestreken worden. In juli ( na definitieve zekerheid of de SOS-competitie doorgang 
vindt) zullen de besprekingen weer opgepakt worden. 

5.Bestuursvoorstellen 
*Prijs sterkst-groeiende vereniging 

Voorstel wordt deels aangenomen. Bij het bepalen van de winnaar wordt geen drempel 
gehanteerd. De vereniging met de hoogste percentuele ledengroei krijgt vanaf dit seizoen 
(2020/2021)  de DGT-klok uitgereikt. 

*Jaarverslag in digitale vorm 
 
Voorstel wordt aangenomen. Het jaarverslag zal vanaf nu alleen nog in digitale vorm 
beschikbaat zijn.  Op  speciaal verzoek zullen nog een aantal kopieën uitgeprint worden. 

6. Status begroting en ledental 
Tijdens de najaarsvergadering van 2020 is afgesproken dat het bestuur tijdens deze 
vergadering de ledendaling in kaart zou brengen en een tussenbalans zou maken van  de 
begroting.  
Vergeleken met peildatum 30/6/2020 is het aantal jeugdleden gedaald met 52 leden ( -24%) 
en  is het aantal seniorleden met 16 leden gedaald ( -3%). Ondanks deze ledendaling is er 
een positief  financieel resultaat over dit seizoen geprognotiseerd. 
Doordat veel activiteiten in dit seizoen geen doorgang hebben kunnen vinden heeft de SBO 
minder uitgegeven dan begroot.  

Bestuur stelt voor om een deel van dit overschot uit te keren aan de verenigingen. In de SBO 
nota van het aankomende kwartaal zal de SBO-bijdrage niet in rekening gebracht worden. 
( € 2,69 per senior lid en € 1,34 per jeugdlid). 

Bij de behandeling van de begroting tijdens de ALV in september zal bekeken worden of het 
mogelijk is nog meer te compenseren richting  de verenigingen. 
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7.Vacatures bestuur 
Al jaren is het bestuur op zoek naar gegadigden voor de diverse vacatures. Hieronder de 
tekst van de brandbrief die de voorzitter naar alle leden heeft gestuurd. 
 
Aan alle leden van de SBO, 
Raalte 28 mei 2021 
Onderwerp: Vacatures bestuur en jeugdcommissie 
Beste leden, 
Al jaren kampt het SBO-bestuur met een tekort aan vrijwilligers voor het vervullen van 
bestuurs- en/of commissietaken. 
Dit probleem wordt in september 2021 groter, omdat volgens de statuten  wedstrijdleider 
Werner Gesing  en ikzelf af moeten treden, omdat wij dan  de wettelijke 12 jaar volgemaakt 
hebben. 
We zijn op dit moment opzoek naar de volgende functionarissen: 
Bestuur: 
Voorzitter 
Secretaris 
Wedstrijdleider 
Jeugdcommissie 
Commissielid Schoolschaak 
Jeugdrating- en GP-stand-functionaris 
Webteam medecommissielid 
 
 
Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert, dat bepaalde zaken vanaf september niet 
meer uitgevoerd worden als er zich geen nieuwe mensen aanmelden. 
Het functioneren van een schaakbond staat of valt met vrijwilligers, die bepaalde essentiële 
taken uitvoeren. Om een nieuwe voorzitter, secretaris of commissielid te ontlasten, bieden 
wij je  nu als lid ook de mogelijkheid, je alleen voor een bepaalde taak aan te melden Wellicht 
wordt de drempel  voor het aanmelden als nieuwe voorzitter  of  secretaris  hierdoor 
verlaagd. 
Hieronder een opsomming van taken, die zonder nieuwe vrijwilligers vanaf september 
wellicht niet, of niet optimaal  meer uitgevoerd zullen worden: 

 Maken notulen jaarvergaderingen ( 2 x per jaar); 
 Samenstellen jaarverslag SBO en zorgen voor verspreiding  ( 1 x per jaar in 

september); 
 SBO- agenda;  verzamelen data toernooien, competities en overige SBO-gerelateerde 

data en deze plaatsen op de agenda op de website. Goedkeuren toernooien voor het 
plaatsen op de KNSB-agenda;       

 Doorgeven competitie- en toernooiuitslagen aan KNSB  in verband met de 
ratingverwerking.;  

 Controle competitie-uitslagen  in Netstand, goedkeuren en controle 
wedstrijdopstellingen; 

 (mede-)  Organiseren PK-senioren;  
 (mede-) Organiseren Schoolschaaktoernooi;  
 (mede-) Organiseren Huttontoernooi;   
 Ratingfunctionaris jeugd ( bijhouden jeugdrating en GP-resultaten);  
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 Lid webteam: plaatsen nieuwsberichten en up-to-date houden website;   
 Controleren OLA: controle emailadressen  en NAW-gegevens van diverse 

functionarissen binnen de SBO (voorzitters, secretarissen, penningmeesters, 
jeugdleiders). 

 
 
In de bijlage de huidige functiebeschrijvingen van Voorzitter en Secretaris. Je zult zien, dat als 
bovenstaande taken door derden worden verricht, het takenpakket aanzienlijk wordt 
verminderd. 
Hierbij dus het dringende verzoek om je  op korte termijn aan te melden voor een van 
bovenstaande taken of nog beter als voorzitter of secretaris.  
Als er nog vragen zijn over bepaalde functies of werkzaamheden kun je altijd telefonisch 
contact met mij opnemen. 
Voor aanmelding graag een email naar secretaris@sboschaak.net Ik verwacht een groot 
aantal reacties!! 
 
Helaas is er maar één reactie binnengekomen.  Eén persoon heeft zich aangemeld als 
wedstrijdleider. 
Zoals het er nu uitziet worden bovengenoemde taken na 8 september niet meer uitgevoerd. 
Om de SBO toch draaiende toe houden  stelt de voorzitter  voor om deze taken te verdelen 
over de verenigingen.  Er zal bij de uitnodiging van de ALV van 8 september een lijst 
toegevoegd worden waarop per vereniging aangegeven zal worden welke taak zij krijgt 
toegewezen. 
 
8.Status jeugdcommissie 
Zowel schoolschaak als Huttontoernooi zijn vanwege Corona geannuleerd. Ook de 
jeugdgrandprixtoernooien  en de jeugdclubcompetitie hebben om deze reden niet 
plaatsgevonden.  Ewout Kanger heeft nog wel de PK’s kunnen organiseren met behulp van 
het platform Tornelo. Het open NJK in Borne gaat deze zomer ook niet door. Wel wordt in 
Almelo in augustus het NJSK georganiseerd. 
 
9.KNSB/Bondsraad 
Erik Mijnheer, afgevaardigde van het KNSB-bestuur neemt het woord. 
KNSB komt in de zomer met een voorstel om de contributie rechtstreeks via de bond  te 
innen. Hiermee zullen de meeste verenigingen en ook de SBO zelf, onder de kleine 
ondernemersregeling voor de BTW vallen en hoeven zij geen BTW administratie op te tuigen 
bij het vervallen van de btw-vrijstelling per 1/1/2022. KNSB zal verenigingen op de hoogte 
houden over de te nemen stappen en verenigingen hoeven zelf nog geen initiatief te nemen. 
KNSB heeft naar aanleiding van de samenwerking tussen OSBO, SGS en SBO een commissie 
in het leven geroepen, die de gehele organisatie van de bondsraad versus KNSB onder de 
loep neemt. Op dit moment is hoogleraar sportrecht Marjan Olfers bezig met een 
adviesrapport, die in de bondsraad van november behandeld zal worden.  
Het NK krijgt een andere opzet. Er komen ook 4 plaatsen vrij voor schaker uit de 
onderbonden. In de zomer zal de procedure van plaatsen kenbaar gemaakt worden. Omdat 
veel onderbonden afgelopen jaar geen PK hebben georganiseerd kunnen onderbonden zelf 
bepalen welke speler aangewezen wordt voor het kwalificatietoernooi. Vanaf volgend 
seizoen zal de winnaar van het PK aangewezen worden. 
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10.Rondvraag 
Theo Heeregrave kondigt het pk-veteranen aan, dat in oktober weer van start zal gaan. Hij 
dankt het bestuur voor hun inzet. 
Yannic Husers brengt nogmaals het NJSK onder de aandacht. De stichting, die het NJSK 
organiseert heeft nog een gat in de begroting. Financiële steun is nog steeds welkom. 
SV Almelo bestaat in augustus 90 jaar  Tijdens een schaakweek tussen 14 en 21 augustus 
zullen tal van schaakactiviteiten plaatsvinden. Meer info vindt u op de website van SV 
Almelo 
 
Voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 

Presentielijst 09/06/21 
 
SV Almelo T. van Manen 
SV Borne  Afg. 
Drienerlo   
EDS   dhr. E. Bartelink 
SG Max Euwe  dhr. F. Kroeze 
ENO   dhr. D. Poffers, 
Hardenberg   
Holten   dhr. D. van Beek 
Minerva    
Raalte   Afg. 
Rijssen   Afg. 
VriMOT  dhr. H. Kleinjan 
 
WSG   dhr. G. Habers 
Het Zwarte Paard  
Park-Stokhorst dhr. R. v.d. Werrff 
Mat-Ador  dhr. J. de Boer 
Lonneker   
HSC-Stork  dhr. R. Eijkelkamp 
HEC   Afg. 
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Jaarverslag secretaris 
 
Bestuur 
 
Voorzitter Erik Blom (SC Raalte) vanaf 2019 (sinds 2009 bestuurslid) – 

aftredend 2021 
Secretaris Erik Blom (SC Raalte) gekozen 2009- herkozen 2016- A.I. sinds 

2019- aftredend 2021 
Penningmeester Bernard van Lenthe (SV Hardenberg) gekozen 2012-herkozen 

2020 - aftredend 2024 
Wedstrijdleider Werner Gesing (SV HEC) gekozen 2009- herkozen 2020 –

aftredend 2021 
Competitieleider  Robin Bos (SV Lonneker) gekozen 2018- aftredend 2022 
Jeugdleider Yannic Husers (SV Almelo gekozen 2019- aftredend 2023 
Training en ledenwerving Vacature 
 
 
Vergaderingen en werkzaamheden van het bestuur 
Het bestuur vergaderde, 3 x fysiek en verschillende keren via Teams  
Belangrijkste bespreekpunten waren de gevolgen van de Coronamaatregelen en de 
voortgang van de SOS-competitie 
 
Algemene Ledenvergadering  
De najaarsvergadering van de Schaakbond Overijssel vond plaats op 9 september 2020. 
Naast Ereleden (4), Leden van Verdienste (1), bestuursleden (5). Commissieleden (1) en Erik 
Mijnheer (afgevaardigde van de KNSB) bezochten 15  afgevaardigden van 14 verenigingen de 
vergadering. 
 
De voorjaarsvergadering vond plaats op 9 juni  2021. Naast Ereleden (2), Leden van 
Verdienste (0), bestuursleden (5). Commissieleden (0) en Erik Mijnheer (afgevaardigde van 
de KNSB) bezochten 10 afgevaardigden van 10 verenigingen de vergadering. 
 
Bondsraad  
In het verslagjaar was de afvaardiging naar de KNSB als volgt samengesteld: 
Namens het SBO-bestuur: Erik Blom  
Namens de verenigingen: Peter Goud (SV Park Stokhorst)  
Plaatsvervangend:  Werner Gesing (competitieleider SBO)  
 Ewout Kanger (SV Minerva) 
 
Kascommissie 
In het verslagjaar was de kascommissie als volgt samengesteld: 
Mark Dunnewind (2e jaar) 
Tom Engberink (1e jaar) 
Dinant van Beek ( reserve) 
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Commissie van beroepsgeschillen 
In het verslagjaar was de commissie van beroepsgeschillen als volgt samengesteld: 
Peter Goud (voorzitter), Anne Veltman en Gerard de Lange. 
 
 
Ledenverloop:  
            30/6/2020       30/6/2021 
 
Aantal jeugdleden    217    160   -57 
Aantal senioren    496    470   -26 
Aantal persoonlijke leden       8        9     +1  
Aantal dubbelleden      63      59                  -4 
 
Totaal      784   698   -86 
 
 
Vereniging met de hoogste (percentuele)  leden groei is HEC .  HEC is de enige vereniging 
geweest zonder ledendaling heeft gehad in het leden aantal, maar een toename van 2 leden  
( 7% op het totale ledenaantal) (Dubbelleden niet meegeteld) 
  
Ledenverloop (alleen hoofdleden) 
 
    Index 
2008  1014  =100 (peildatum)  
2009   991  = 97 
2010   903  = 89 
2011   892  = 88  
2012   844  = 83 
2013   834   =82 
2014   844   =83  
2015   818   =81 
2016   778   =77 
2017   782   =77 
2018   790   =78 
2019   762   =75 
2020   721   =71 
2021   639   =63  
 
De Coronacrisis blijkt een grote negatieve invloed op het leden bestand te hebben. Met 
name de afname van het aantal jeugdleden is zorgwekkend. Verwachting is wel dat dit 
aantal bij afname van de coronamaatregelen weer zal toenemen.  
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STEMFORMULIER VERENIGINGEN  
(Alleen hoofdleden tellen mee) PEILDATUM 30/6/2021 
 

VERENIGING LEDEN STEMMEN VOOR TEGEN BLANCO 
SV ALMELO  71 4    
SV BORNE 30 2    
SV DRIENERLO  9 1    
EDS    11 2    
SG MAX EUWE 72 4    
ENO    38 3    
SV HARDENBERG  35 3    
SV HOLTEN   12 2    
MINERVA   29 2    
SV RAALTE   16 2    
SC RIJSSEN   37 3    
VRIMOT   11 2    
WSG    63 4    
HET ZWARTE PAARD 32 3    
SV PARK STOKHORST 40 3    
MAT-ADOR   22 2    
SV LONNEKER   51 3    
HSC-STORK   18 2    
SV HEC   30 2    
      

   
Aantal leden tot en met 10   één stem 
Aantal leden 11 tot en met 30  twee stemmen 
Aantal leden 31 tot en met 60  drie stemmen 
Aantal leden 61 tot en met 100  vier stemmen 
Aantal leden 101 tot en met 150  vijf stemmen 
Aantal leden 151 tot en met 210  zes stemmen 
Aantal leden 211 tot en met 280  zeven stemmen 
Aantal leden boven 280   acht stemmen 
 
Besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de 
wet of de statuten anders bepalen.  
Besluiten tot wijziging van statuten, ontbinding van de SBO of ontzetting zoals bedoeld in 
artikel 7, lid 1 kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin 
tenminste de helft van het totale aantal gewone leden vertegenwoordigd is, met een 
meerderheid van tenminste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het 
voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is vermeld.  
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Helaas zijn er dit seizoen ook weer leden overleden: 
Onderstaand de  (wellicht onvolledig)  lijst met namen, die bij het secretariaat begin 
augustus bekend waren gemaakt. 
 
Anjewierden, A.A. (Anjo) Lonneker 
Berg, G. van den (G) EDS 
Diepenhorst, L.E.B. (Leo) Almelo 
Goede, F.J. de (Freek) ENO 
Vije, P.W.M. (Paul) HEC 
Gaasbeek H.M. (Henk) Zwarte Paard 
Mug, P (Pelle) Matador 

 
 
 
 
 
 
Ik wens iedereen voor het komende seizoen een prettig en goed schaakjaar toe. 
 
Augustus 2021 
 
Erik Blom 
Secretaris SBO A.I. 
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Jaarverslag penningmeester 
 
Jaarverslag penningmeester 
 
 
 
Algemeen 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van het seizoen 2020-2021. Door het coronavirus is dit 
opnieuw een bijzonder seizoen gebleken. Door het virus zijn bijna alle, door de SBO, 
georganiseerde evenementen niet doorgegaan en zijn de competities niet gespeeld. 
Zodoende zijn er veel minder kosten gemaakt en hierdoor heeft een begroting met een 
tekort van € 1.143 uiteindelijk geleid tot een realisatie met een positief resultaat van € 
1.663,54. In de realisatie is een contributievermindering opgenomen, welke is goedgekeurd 
in de voorjaars ALV en wordt toegepast bij de nota van het 3e kwartaal. De totstandkoming 
van dit resultaat wordt in dit verslag verder toegelicht. 
 
De SBO heeft ereleden en leden van verdienste. De penningmeester zal de lidmaatschappen 
van de bijzondere leden beheren. 
 
Balans 
 

Bezittingen 01-07-20 30-06-21  Schulden 01-07-20 30-06-21 
ING zakelijke 
rek. 

6.647,70 4.886,95  Crediteuren 750,00 1.931,34 

ING zakelijke 
spaarrek 

14.758,00 15.758,00  Fonds Jubileum 1.000,00 1.000,00 

ING rek PK 
Veteranen 

0,00 1.310,00  Fonds 
Huttontoern. ‘20 

750,00 825,00 

Debiteuren 850,25 3.813,77  Fonds Website 
gr onder 

750,00 750,00 

Voorr. 
Diplomafonds 

613,63 580,74  Fonds 
Sponsoring NJK 

750,00 0,00 

Inventaris 0,00 0,00  Fonds PK 
Veteranen 

0,00 1.310,00 

    Algemene 
reserve 

18.869,58 20.533,12 

       
Totaal 22.869,58 26.349,46  Totaal 22.869,58 26.349,46 

 
 
 
 
 
 



23 
 

 
Toelichting op de balans 
 
Debiteuren 
De debiteuren per 30-06-2021 bestaan uit nog niet betaalde contributienota’s. Deze nota’s 
zijn door de verenigingen nog niet betaald. De nota’s zijn voldaan in het begin van boekjaar 
2021-2022. 
 
Voorraad 
De beginbalans bestond uit waardering van de voorraad van het diplomafonds (€ 613,63). 
De eindbalans bestaat uit de waardering van de voorraad van het diplomafonds (€ 580,74). 
De mutatie heeft betrekking op in- en verkoop van diploma’s en examens. 
 
Inventaris 
De inventaris bestaat uit het grote schaakspel en het archief. Hieraan is geen waarde 
toegekend. 
 
Crediteuren 
De crediteuren per 30-06-2021 bestaan uit facturen en declaraties juni 2021 die in het 
boekjaar 2021-2022 zijn uitbetaald. In deze post is ook de contributievermindering als gevolg 
van corona voor de nota van het 3e kwartaal opgenomen (deze vermindering is goedgekeurd 
in de voorjaars ALV en verwerkt in het huidige boekjaar). 
 
Fonds Jubileum 
Tijdens de voorjaarsvergadering (april 2016) is besloten om de reserve voor het jubileum (4-
7-2011) om te zetten in een algemene jubileumreserve en deze af te romen op € 1.000. 
 
Fonds Huttontoernooi 2020 
Eén keer in de 10 jaar wordt het Huttontoernooi door de SBO georganiseerd. Hiervoor wordt 
jaarlijks een bedrag van € 75 gereserveerd. Het maximumbedrag voor dit fonds bedraagt € 
750. Doordat het toernooi in 2020 niet is doorgegaan en de reservering wel is opgenomen, is 
het bedrag meer dan het maximum. 
 
Fonds Groot onderhoud website 
Voor toekomstig groot onderhoud van de website werd jaarlijks € 300 gereserveerd. Het 
maximum voor dit fonds bedraagt € 1.500. Het maximum is per 30 juni 2016 bereikt en zal 
daarna niet meer verhoogd worden. Dit bedrag zal gereserveerd blijven, maar niet worden 
gebruikt op korte termijn. Dit is besloten tijdens de voorjaarsvergadering van 2017. In de 
ALV van september 2019 is het voorstel gedaan om een deel van dit fonds aan te wenden 
voor de sponsoring van het NJSK. Dit is tijdens de ALV goedgekeurd en derhalve is dat deel (€ 
750) overgeboekt naar een apart fonds. 
 
Fonds Sponsoring NJSK 
Het NJSK wordt voor de periode 2021 t/m 2023 georganiseerd in het SBO gebied (opgepakt 
door leden van S.V. Almelo). Tijdens de ALV van september 2019 is het voorstel gedaan om 
dit toernooi te sponsoren vanuit de SBO voor een bedrag van € 250 per jaar. Dit voorstel is 
aangenomen en zal aangewend worden vanuit het Fonds Groot onderhoud website. Het 
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bedrag nu in de balans overgeboekt naar een apart fonds. Doordat het NJSK in 2020 niet 
door is gegaan vanwege de coronacrisis, is het fonds nog niet verlaagd. In 2021 heeft het 
NJSK wel plaatsgevonden en derhalve besloten om het gehele bedrag in één keer over te 
maken. 
 
Fonds PK Veteranen 
Door de coronacrisis heeft in het boekjaar 2020-2021 alleen de eerste ronde van het PK 
veteranen plaatsgevonden. De deelnemers hebben het inschrijfgeld betaald, maar de kosten 
waren miniem. Het betaalde inschrijfgeld opgenomen als fonds, zodat dit gebruikt kan 
worden voor het toernooi in het seizoen 2021-2022 en de deelnemers hierdoor voor dat 
toernooi geen inschrijfgeld hoeven te voldoen. 
 
Algemene reserve 
Het eigen vermogen van de SBO is dit jaar gestegen met: € 1.663,54. 
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Begroting en realisatie 2020-2021 (Totaal) 
 

Inkomsten Realisatie Begroting Realisatie Begroting   Uitgaven Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022    2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022 
 Contributie       Bestuur 1.217,31 1.200,00 321,81 1.200,00 
 Ontvangen contr senioren 27.979,65 26.084,00 26.537,84 25.700,00   Jaarvergadering 510,75 650,00 530,22 350,00 

 Afdracht KNSB senioren -22.338,72 -20.844,00 -21.309,04 -20.643,00   Homepage 192,30 200,00 214,21 200,00 

 Ereleden en Leden v Verd -1.014,22 -1.018,00 -1.033,60 -1.039,00  Netstand 211,75 250,00 211,75 250,00 

 Bijdrage MEC senioren -314,55 -292,00 -293,10 -282,00  Bestuursvoorstellen 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Vermindering inz. corona 0,00 0,00 -1.533,76 -1.473,00  Bedrijfssnelschaak 150,00 150,00 0,00 150,00 

 Marge contr. senioren 4.312,16 3.930,00 2.368,34 2.263,00  Senioren competitie 41,65 400.00 0,00 400,00 
        PK Senioren 140,00 600,00 0,00 400,00 
 Ontvangen contr jeugd * 5.964,24 5.780,00 5.062,28 4.262,00   PK Veteranen 482,50 500,00 0,00 500,00 
 Afdracht KNSB jeugd * -4.764,94 -4.623,00 -4.002,25 -3.429,00       
 Bijdrage MEC jeugd * -134,25 -130,00 -110,25 -94,00       
 Marge contr jeugd * 1.065,05 -1.027,00 949,78 739,00       
            
 MARGE CONTRIBUTIE 5.377,21 4.957,00 3.318,12 3.002,00       
            
 Rente 5,40 0,00 0,00 0,00  Jeugdcommissie * 26,40 150,00 0,00 150,00 
 Boetes 0,00 0,00 0,00 0,00  Jeugdleidersvergadering* 0,00 100,00 0,00 100,00 
 Beroep 0,00 0,00 0,00 0,00  Inkoop diplomafonds * 110,21 150,00 80,47 150,00 
       Jeugdtraining * 350,00 350,00 0,00 350,00 
 Diplomafonds * 113,21 200,00 13,46 200,00   Jeugdactiviteiten * 797,13 2.175,00 163,70 2.175,00 
 Jeugdactiviteiten * 105,00 700,00 0,00 700,00   Bankkosten 155,99 125,00 145,48 200,00 
             
 Bijzondere baten 0,00 0,00 0,00 0,00  Bijzondere lasten 13,50 0,00 0,40 0,00 
 Exploitatietekort 0,00 1.143,00 0,00 2.673,00  Exploitatieoverschot 1.201,33 0,00 1.663,54 0,00 
            
 Totaal 5.600,82 7.000,00 3.331,58 6.575,00   Totaal 5.600,82 7.000,00 3.331,58 6.575,00 
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Begroting en realisatie 2020-2021 (Jeugd) 
 

Inkomsten Realisatie Begroting Realisatie Begroting   Uitgaven Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022    2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022 
 Contributie            
 Ontvangen contr jeugd 5.964,24 5.780,00 5.062,28 4.262,00  Jeugdcommissie 26,40 150,00 0,00 150,00 
 Afdracht KNSB jeugd -4.764,94 -4.623,00 -4.002,25 -3.429,00  Jeugdleidersvergadering 0,00 100,00 0,00 100,00 
 Bijdrage MEC jeugd -134,25 -130,00 -110,25 -94,00       
 Marge contr jeugd 1.065,05 1.027,00 949,78 739,00       
            
 Diplomafonds 113,21 200,00 13,46 200,00   Inkoop/kstn diplomafonds 110,21 150,00 80,47 150,00 
            
 Jeugdtraining 0,00 0,00 0,00 0,00  Kweekvijvertraining 350,00 350,00 0,00 350,00 
            
 Activiteiten      Activiteiten     
 Jeugdclubcompetitie 0,00 100,00 0,00 100,00  Jeugdclubcompetitie 103,50 150,00 0,00 150,00 
 PK Jeugd 105,00 200,00 0,00 200,00  PK Jeugd 338,10 400,00 88,70 400,00 
            
       Begeleiding NK A t/m D 0,00 200,00 0,00 200,00 
            
 GP Slotronde 0,00 0,00 0,00 0,00  GP Slotronde 101,40 200,00 0,00 200,00 
       GP Cyclus 45,48 200,00 0,00 200,00 
       Huttontoernooi 75,00 425,00 75,00 425,00 
 Schoolschaak 0,00 400,00 0,00 400,00  Schoolschaak 133,65 600,00 0,00 600,00 
 Jeugdactiviteiten 105,00 700,00 0,00 700,00  Jeugdactiviteiten 797,13 2.175,00 163,70 2.175,00 
            
 Exploitatietekort 0,48 998,00 0,00 1.286,00  Exploitatieoverschot 0,00 0,00 719,07 0,00 
            
 Totaal 1.283,74 2.925,00 963,24 2.925,00   Totaal 1.283,74 2.925,00 963,24 2.925,00 
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Toelichting op de resultatenrekening 
 
 
Contributie 
Overzicht van de afdracht van de verenigingen aan de SBO (en de SBO aan de KNSB). De 
ledenaantallen zijn gebaseerd op de ledenaantallen van de vermelde peildatum  
 

SBO  3e kwart 
2020 

4e kwart 
2020 

1e kwart 
2021 

2e kwart 
2021 

Totaal 
 

Peildatum  1-7-2020 1-10-2020 1-1-2021 1-4-2021  
       
Dubbelleden Aantal 73 61 61 61  
Senioren Aantal 521 473 478 482  
 Tarief € 13,39 € 13,67 € 13,67 € 13,67  
 Opbrengst € 6.976 € 6.466 € 6.534 € 6.589 € 26.565 
Jeugd Aantal 235 163 163 174  
 Tarief € 6,69 € 6,83 € 6,83 € 6,83  
 Opbrengst € 1.572 € 1.113 € 1.113 € 1.188 €   4.986 
Totaal  € 8.548 € 7.579 € 7.647 € 7.777 € 31.551 
       
KNSB       
Dubbelleden Aantal 73 61 61 61  
Senioren Aantal 521 473 478 482  
 Tarief € 10,70 € 10,98 € 10,98 € 10,98  
 Kosten € 5.575 € 5.194 € 5.248 € 5.293 € 21.310 
Jeugd Aantal 235 163 163 174  
 Tarief € 5,35 € 5,49 € 5,49 € 5,49  
 Kosten € 1.257 € 895 € 895 € 955 €   4.002 
MEC Heffing Aantal 756 636 641 656  
 Tarief € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15  
 Kosten € 113 € 95 € 96 € 98 €      402 
Totaal  € 6.945 € 6.184 € 6.239 € 6.346 € 25.714 

 
Door afrondingen kunnen kleine afwijkingen ontstaan. 
 
 
Boetes 
Er zijn dit seizoen geen boetes uitgedeeld. 
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Bestuur 
Onderstaand een opsomming van de belangrijkste bestuurskosten in aflopend hoogte van bedrag 
dit boekjaar. 
 

Omschrijving 2019-20 2020-21 
Vaste vergoedingen Bestuur 300,00 0,00 
Representatiekosten 241,20 12,99 
Bestuursvergaderingen 20,20 0,00 
Overleg SBO-SGS-OSBO 79,80 0,00 
Reiskosten bestuursleden 227,46 14,82 
Overig 348,65 294,00 
Totaal 1.217,31 321,81 

 
De bestuurskosten zijn in 2020-2021 gedaald ten opzichte van 2019-2020. Dit komt voornamelijk 
door gemaakte kosten (voornamelijk reiskosten) voor de diverse overleggen (door verschillende 
personen) met betrekking tot overleg SBO-SGS-OSBO. Daarnaast hebben de bestuursleden door 
het bijzondere coronajaar afgezien van de vaste vergoeding. De post overig bestaat uit kosten ad € 
294,00 voor het etentje van het bestuur. 
 
Jaarvergadering 
De kosten voor de jaarvergadering zijn in 2020-2021 hoger dan het seizoen 2019-2020. Dit jaar is 
de voorjaarsjaarvergadering wel doorgegaan. De kosten zijn redelijk gelijk doordat er minder 
aanwezigen waren en bij één vergadering er geen zaalhuur is doorbelast doordat de zaal last 
minute nog gewijzigd was. 
 
Senioren competitie 
De competitie loopt samen met de OSBO en de SGS en is in het boekjaar 2020-2021 door de 
coronacrisis niet doorgegaan. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt. 
 
PK-Senioren 
In het seizoen 2020-2021 heeft het PK niet plaatsgevonden. Voor volgend seizoen wel weer de 
kosten opgenomen in de begroting met daarbij de verwachting dat het PK plaats zal vinden. 
 
Bijzondere lasten en baten 
De bijzondere lasten en baten bestaan uit een aantal kleine afrondingen bij ontvangst en betaling 
van facturen en afroming van reserves. 
 
PK Jeugd 
Het PK Jeugd is dit jaar online gehouden. De gemaakte kosten zien toe op de aangeschafte 
aandenken voor de deelnemers. 
 
Begeleiding jeugd NK A t/m D 
Deze post is gebaseerd op een vergoeding per dag en is qua hoogte het maximum aantal dagen 
dat de NK’s duren. Het NK is in 2021 wel fysiek doorgegaan, maar er is geen begeleiding geweest 
vanuit de SBO voor de deelnemers. 
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Hutton-toernooi 
Naast de jaarlijkse reservering van € 75, betreffen de overige kosten: inschrijfkosten, reiskosten- 
en consumpties voor 25 personen. De kosten zijn dit jaar alleen toe op de jaarlijkse reservering 
doordat het Hutton-toernooi niet is doorgegaan. Voor komend seizoen zijn de kosten normaal 
begroot en zullen deze gebruikt worden voor de organisatie (mits het Hutton-toernooi doorgang 
vind). 
 
Schoolschaak 
Door de coronacrisis is het schoolschaak in het seizoen 2020-2021 niet doorgegaan. De gemaakte 
kosten in 2019-2020 zien toe op de reeds bestelde bekers en aandenken voor de deelnemers. 
Deze kunnen gebruikt worden bij de eerst volgende editie van het schoolschaakkampioenschap. 
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Kengetallen 
 
Tijdens de ALV van 8 september 2010 kwam de vraag uit de vergadering of er afspraken zijn m.b.t. 
een limiet tussen het verschil in inkomsten en uitgaven van de jeugd. Binnen het bestuur en in 
samenspraak met de jeugdcommissie is dit onderwerp uitgediept. 
Hiervoor is een kengetal gedefinieerd. 
 
Daarnaast is tevens voor het eigen vermogen een kengetal gedefinieerd. 
 
Bij elk kengetal hoort een streefwaarde of een maximum waarde. 
Het bestuur stelt nog geen duidelijke streefwaarden voor. Het bestuur stelt voor om eerst een 
aantal jaar de uitkomsten bij te houden. Er worden voorlopige streefwaarden aangehouden. 
 
 
Eigen vermogen 
Definitie:  Verhouding tussen eigen vermogen en 0,5 jaar afdracht aan KNSB 
Minimum waarde: 100% 
 

Omschrijving Realisatie 
Begroting 

‘17-‘18 

Realisatie 
Begroting 

‘18-‘19 

Realisatie 
Begroting 

‘19-‘20 

Realisatie 
Begroting 

‘20-‘21 

Realisatie 
Begroting 

‘21-‘22 
Eigen vermogen einde 
seizoen 

17.858,30 
14.950,07 

17.668,25 
17.193,30 

18.869,58 
17.181,25 

20.533,12 
17.726,58 

 
17.860,12 

Afdracht KNSB gehele 
seizoen 

28.841,97 
27.894,00 

29.143,58 
28.843,00 

28.566,68 
28.256,00 

25.214,48 
26.907,00 

 
25.487,00 

0,5 x afdracht 14.420,99 
13.947,00 

14.571,79 
14.421,50 

14.283,34 
14.128,00 

12.607,24 
13.453,50 

 
12.743,50 

Kengetal 123,8% 
121,5% 

121,2% 
119,2% 

132,1% 
121,6% 

162,9% 
131,8% 

 
140,2% 

 
Door het teruglopende ledenaantal loopt ook de afdracht terug. Bij een dalend vermogen daalt 
derhalve het kengetal. 
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Bijdrage senioren t.b.v. jeugd 
Definitie:  Bijdrage per seniorlid voor een sluitende jeugdbegroting 
Maximum waarde: € 4,00 
 

Omschrijving Realisatie 
Begroting 

‘17-‘18 

Realisatie 
Begroting 

‘18-‘19 

Realisatie 
Begroting 

‘19-‘20 

Realisatie 
Begroting 

‘20-‘21 

Realisatie 
Begroting 

‘21-‘22 
Senioren per 1 oktober 544 

522 
559 
538 

551 
529 

521 
487 

 
470 

Senioren per 1 april 546 
522 

551 
538 

524 
529 

482 
487 

 
470 

Gemiddeld aantal senioren 545 
522 

555 
538 

537,5 
529 

501,5 
487 

 
470 

Tekort jeugdbegroting € 860,44 
€ 557,00 

€ 944,76 
€ 1.063,00 

€ 0,48 
€ 898,00 

-€ 719,07 
€ 998,00 

 
€ 1.286,00 

Contributie per seniorlid € 52,21 
€ 52,12 

€ 52,69 
€ 52,24 

€ 53,38 
€ 52,84 

€ 54,40 
€ 53,56 

 
€ 54,68 

Bijdrage per  
seniorlid / contributie 

3,0% 
2,0% 

3,2% 
3,8% 

0,0% 
3,2% 

-2,6% 
3,8% 

 
5,0% 

Kengetal € 1,58 
€ 1,07 

€ 1,70 
€ 1,98 

€ 0,00 
€ 1,70 

-€ 1,43 
€ 2,05 

 
€ 2,74 
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Begroting 2020-2021 
 
Inkomsten / uitgaven begroting 
Toelichting op een aantal posten: 

 De contributie is gebaseerd op 470 senioren en 156 jeugdleden. Afdracht aan de KNSB 
bedraagt momenteel € 10,98 en € 5,49 per kwartaal. 

 De begroting is opgesteld uitgaande van een normaal verloop van het seizoen. Hierbij is 
dus geen rekening gehouden met nog een eventuele impact van de coronacrisis. 

 
 
Bestuursmededeling 

1. Contributie KNSB-deel: dit aandeel zal niet worden verhoogd. Behoudens de 
inflatieverhoging. 

2. JSV Minerva heeft opnieuw de training voor de ‘betere’ jeugdspelers op zich genomen 
(mede doordat de training vanuit de SBO al 2 jaar niet echt is doorgegaan). Deze training is 
dus niet alleen voor jeugdspelers van JSV Minerva. Omdat het bestuur dit initiatief steunt, 
is er een bedrag van € 350 opgenomen in de begroting voor ondersteuning van de training. 
€ 350 is het maximum wat wordt bijgedragen en dit is te vertalen na € 50 per avond (is per 
avond, dus ook als er bijvoorbeeld 3 groepen zijn) en dan maximaal voor 7 avonden. Door 
het succes is dit voor het seizoen 2021-2022 opnieuw opgenomen in de begroting. 

3. Vanaf het seizoen 2018-2019 is de competitie gezamenlijk met de SGS en de OSBO. 
Gedurende het seizoen 2018-2019 is er in meerdere klassen (achttallen) een gezamenlijke 
slotronde gespeeld. In het seizoen 2018-2019 hebben Borne en Ommen ook een slotronde 
georganiseerd binnen het SBO gebied. Als schaakbond hebben we hier ondersteuning aan 
gegeven in de vorm van een financiële bijdrage (kosten betaald vanuit de SBO). Deze 
stimulans was opgenomen voor het seizoen 2019-2020 en het seizoen 2020-2021 (begroot 
op € 300), maar door de coronacrisis zijn de competities afgebroken en niet opgestart en 
zijn de slotrondes niet georganiseerd. Om dit te blijven stimuleren, mits dit mogelijk is door 
de coronacrisis, is er voor het seizoen 2021-2022 wederom een bedrag van € 300 begroot 
voor het organiseren van een gezamenlijke slotronde. Hierbij wordt er maximaal € 150 
bijgedragen door de SBO per slotronde. In de begroting is hierdoor dus rekening gehouden 
met maximaal 2 slotrondes. 

 
Bestuursvoorstellen 

1. Contributie SBO-deel: het bestuur stelt voor dit aandeel niet te verhogen. 
2. Tijdens de voorjaars ALV (gehouden op 9 juni 2021) was het voorstel gedaan om voor de 

contributie over het 3e kwartaal 2021 een vermindering door te voeren voor het SBO 
gedeelte van de contributie. Dit voorstel is aangenomen en deze vermindering is reeds 
opgenomen in de cijfers over het seizoen 2020-2021. De nota over het 3e kwartaal 2021 zal 
derhalve dus doorbelast worden voor alleen het KNSB deel van de contributie. Na aftrek 
van deze vermindering blijft er voor het seizoen 2020-2021 nog steeds een positief 
resultaat staan (net zoals in het seizoen 2019-2020), welke verklaard kan worden doordat 
door corona de kosten aanzienlijk lager zijn. Als bestuur willen we daarom voorstellen om 
ook voor het 4e kwartaal 2020 een vermindering van de contributie door te voeren. Ook 
dan zal het SBO deel van de contributie niet worden doorbelast. Deze vermindering is 
reeds in de begroting meegenomen. 
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Jaarverslag competitieleider  
 
Vorig jaar augustus en september zijn de competitieleiders van de SGS, OSBO en SBO met volle 
moed begonnen een competitie te starten. Destijds was er goede hoop om weer fysiek achter het 
schaakbord wedstrijden te spelen. Helaas verergerde de corona situatie in het najaar dusdanig dat 
er binnen de SBO geen enkele wedstrijd plaats heeft kunnen vinden. In de hoofdklasse (poules van 
10 teams) is de eerste ronde gespeeld, deze poules waren eerder gestart vanwege de 
poulegrootte. In januari was er geen uitzicht om op korte termijn de competitie alsnog af te 
maken en is de competitie in zijn geheel afgelast voor het seizoen 2020/2021. 
 
Toch was het voor mij als competitieleider geen rustig seizoen. Eigenlijk zou er na het seizoen 
2019/2020 besloten worden of de samenwerking tussen de SGS, OSBO en SBO in de vorm van de 
SOS-competitie voortgezet zou worden, en zo ja in welke vorm. In verband met corona is besloten 
dit besluit een jaar uit te stellen. Dit seizoen is er regelmatig overleg geweest tussen de 
verschillende bonden. Hier zijn 2 voorstellen uit gekomen welke beide in de 3 bonden besproken 
zijn met de competitieleiders van de verenigingen. Aan de hand van deze input is wederom 
overleg geweest tussen de bonden. Hier is geconcludeerd dat scenario 2 de grootste kans van 
slagen heeft voor het continueren van de samenwerking tussen de 3 bonden. Kort scenario 2 
samengevat: er is één competitie in plaats van 2, er wordt gespeeld in poules van 10 teams, in de 
hoofdklasse en eerste klasse wordt gespeeld met achttallen, daaronder met zestallen.  
 
Voor de SBO was dit een tegenvaller, aangezien 95% van de verenigingen voorstander was van 
scenario 1 (2 competities, 1 achttallen competitie en 1 viertallen competitie). Om de verenigingen 
tegemoet te komen is op de voorjaars-ALV in juni naast scenario 2 voorgesteld om als SBO een 
viertallencompetitie te organiseren. De SGS en OSBO staan achter dit idee. Het stemt mij tevreden 
dat op de voorjaars-ALV bijna unaniem dit voorstel is geaccepteerd, ondanks het feit dat scenario 
1 de voorkeur had binnen de SBO. Op deze manier kunnen we de samenwerking voortzetten en in 
de toekomst kijken om op andere vlakken samen te werken (jeugd, financiën, organisatie etc.). Dit 
wordt steeds actueler, binnen de SBO merken we op meerdere vlakken dat het steeds lastiger 
wordt om vrijwilligers te vinden. 
 
Komend seizoen is het voor de verenigingen dus mogelijk om mee te doen aan de SOS-competitie, 
een SBO viertallen competitie (in bekende vorm) en de SBO-cup. Ik ben optimistisch dat de 
competitie “gewoon” plaats kan vinden en ik verheug mij weer op competitiewedstrijden achter 
het bord. 
 
 
Robin Bos 
Competitieleider 
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Jaarverslag wedstrijdleider 2020-2021 
 
 
Veteranenkampioenschap 
Door de coronacrisis is er slechts één ronde gespeeld. Er is  geen SBO-veteranenkampioen 
aangewezen. 
 
 
Persoonlijk Kampioenschap van de Schaakbond Overijssel 
Het algemene Persoonlijk Kampioenschap van de Schaakbond Overijssel heeft ook dit jaar helaas 
niet plaatsgevonden.   
Volgend seizoen zal het toernooi plaats vinden in de vorm van een ééndaags evenement.  
De winnaar plaats zich voor  het kwalificatietoernooi van de NK. 
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SBO-AGENDA 2021-2022 
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Onderstaand een opsomming van toernooien, waar op moment van uitgave van het jaarverslag 
nog geen datum van bekend was. Door de onzekerheid in verband met de mogelijke Corona-
maatregelen zijn organisatoren voorzichtig met het vastleggen van data voor toernooien. 
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