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Bijlage 1 

 

Aan : de Algemene Leden Vergadering 

Van :  het bestuur 

Datum:   augustus  2021 

Betreft:  Benoeming commissieleden en functionarissen 2021-2022 

ALV :  Instemming vragen 
 

 
Benoeming bestuursleden 

 
Werner Gesing en Erik Blom  zijn beiden 12 jaar bestuurslid en treden af. 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. 

Voorstel is om Robin Bos  voorlopig als voorzitter (A.I) te benoemen. De  secretariële taken van 

het bestuur worden voorlopig als volgt verdeeld. 

Robin Bos leidt de vergaderingen en is contact persoon  van de KNSB en de SBO-verenigingen. 

Bernard van Lenthe zal de  binnengekomen emailberichten verspreiden naar de juiste personen.  

Evert Bartelink ( EDS) wordt gevraagd  de notulen van deze  ALV te maken  

Peter Levink heeft zich aangemeld als vrijwilliger, voor het organiseren van de PK- senioren. Hij 

zal zich tevens bezighouden met de SBO-toernooi agenda. 

 

De volgende werkzaamheden worden voorlopig niet uitgevoerd: 

-doorgeven uitslagen voor ratingverwerking  

-Grandprix-resultaten jeugtoernooien, en jeugdratingverwerking 

-vertegenwoordiging bestuur in bondsraad 

- jaarverslag volgend seizoen, 

-SBO agenda bijwerken,  

-controle OLA en email-forwarders. 

. 

Commissie Kascontrole  

Tom Engberkink (2ejaar) 
Dinant van Beek (1ejaar) 
Vacature (reserve) Te kiezen tijdens vergadering 
 
Commissie van beroepsgeschillen  
Peter Goud (voorzitter) 
Gerard de Lange  
Anne Veltman 
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Commissie Jeugdschaak  

Yannic Husers (Voorzitter) 
Anja Campmans (Secretaris)   
Vacature (Schoolschaak) 
Ewout Kanger (PK) 
Vacature  (GP-berekening en Ratingverwerking) 
Vacature (Huttontoernooi)  
Matthias Kruimer (Jeugdcompetitie) 
Bernard van Lenthe (Algemeen lid commissie) 
 
 
Jeugdtaken buiten de commissie Jeugdschaak 

Marc Schippers (Diplomaconsul) 
 

 

Comissie SBO-archief  

Peter Goud 
Gerrit Luggenhorst 
Erik Mijnheer 
 

Bondsraadvertegenwoordiging  

Vacature , namens het SBO-bestuur 
Peter Goud, namens de verenigingen  
Robin Bos , plaatsvervangend namens het bestuur 
Ewout Kanger, plaatsvervangend namens de verenigingen 
 
Web team  

Ewout Kanger 
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Bijlage 2 

 

 

Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 1 augustus 2021 
Betreft : Procedure contributie inning 
ALV : Instemming vragen 
 

 

Voorstel KNSB 
( zie ook uitgebreid pdf-document in de bijlage)  
 
1. De uitvoering van de contributieheffing aan de verenigingen wordt met ingang van 1 januari 
2022 verplaatst van de regionale bonden naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de 
regionale bonden zelf in rekening brengen. 
2. De KNSB vraagt een bijdrage in de uitvoeringskosten: € 0,50 per volwassen hoofdlid en € 0,25 
per jeugdlid. Bij 10.000 volwassen clubleden en 4.000 jeugdclubleden komt dit neer op € 6.000 
per jaar. 
3. Twee mogelijkheden m.b.t. debiteurenrisico: 
a. Het debiteurenrisico blijft bij de regionale bonden. Er zijn dan geen directe kosten voor de 
bonden. Daartegenover staat dat de bonden in hun jaarrekening dienen te rapporteren over 
het risico en dat zij relatief hoge reserves dienen aan te houden. 
b. Het debiteurenrisico wordt overgeheveld naar de KNSB. De KNSB stelt hiervoor een 
voorziening in, die wordt gevuld door de regionale bonden. Dit is eenmalig € 0,50 per 
volwassen hoofdlid en € 0,25 per jeugdlid. Dit komt neer op € 6.000. Er is geen 
rapportageplicht en de reserves van de bonden kunnen substantieel verlaagd worden. 
4. Doordat de contributie-inning niet meer via de regionale bonden loopt, kunnen de meeste 
bonden (indien gewenst) gebruik gaan maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) om 
BTWvrijstelling te krijgen c.q. te behouden. 
5. Voor de rechtstreekse contributie-inning zal de KNSB gebruik gaan maken van automatische 
incasso. Daarvoor is een aanpassing in OLA nodig. De investeringskosten zal de KNSB voor haar 
rekening nemen.  
 
 
Bestuur adviseert de vergadering akkoord te gaan met het voorstel van de KNSB en heeft een 
voorkeur voor mogelijkheid 3b.  De penningmeester wordt ontlast en de SBO en ook zijn 
aangesloten verenigingen kunnen gebruik maken van KOR ( kleine ondernemers regeling), 
waardoor geen BTW administratie hoeft te worden ingericht per 1/1/2022. 
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Bijlage 3 

 

 

Aan : de Algemene Leden Vergadering 
Van : het bestuur 
Datum : 1 september 2021 
Betreft : Competitiereglement 4-tallen SBO 
ALV : Goedkeuring vragen 
 
 
 
In het voorjaar is tijdens de 3 ALV’s van de SBO, OSBO, SGS besloten aankomend seizoen door te 
gaan met de SOS-competitie in de vorm van één grote promotie-degradatie-competitie met 8- en 
6 tallen. 
Bij de besluitvorming heeft de SBO geclaimd wel een eigen SBO-viertallencompetitie te mogen 
opzetten. 
Deze zal vanaf eind oktober van start gaan. Het online inschrijfformulier hiervoor zal een dezer 
dagen gepubliceerd worden. Verenigingen hebben tot 15 september de tijd hun teams aan te 
melden. 
Bij deze 4-tallen competitie hoort natuurlijk ook een nieuw reglement.  We hebben onze oude 4-
tallen reglement wat ‘afgestoft’ en op enkele kleine punten aangepast. 
 
U vindt een pdf van het nieuwe reglement in een aparte bijlage.  
 
Tijdens deze ALV zal dit document goedgekeurd dienen te worden. 
 
 


