
Noordelijke Schaakbond
het bestuur nodigt u uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 2 mei 2018 Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Denksportcentrum Jannes van der Wal, 
Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen, 050-3110375

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen, ingekomen stukken
- korte toelichting AVG  (verzonden aan alle clubs? door Bondsbureau op 13-3 j.l.)

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 2017

4. KNSB-zaken

5. Jaarrekening 2017
presentatie door de penningmeester, 
verslag van de Kascommissie,
benoeming nieuwe Kascommissie

6. Competitie

7. Rondvraag

8. Sluiting

Bijlagen: 
- Verslag ALV 22-9-2017
- Jaarrekening 2017 (wordt spoedig apart toegestuurd door de penningmeester)
- Discussiestuk Competitie (bestuur)
- Ingezonden reacties competitie (J. Hollander, J. ten Velde)
- link AVG: 
https://www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bestuur/avg/avg-bond.zip
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Noordelijke Schaakbond

Verslag algemene ledenvergadering  
22 september 2017, 
Denksportcentrum Jannes van der Wal

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, F. van Amerongen. E.J. Walinga; 
Verenigingen: Assen (S. Homminga), Bedum (S. Schuit), DAC (W. Vos),  
ESG, (E. Hondema), Haren (A. Tasma), Staunton (E. van Pelt, J. Groot), Leek
(F. Huisman), Lewenborg (J. Schut), Roden (L. Boskma), SISSA (E. Oude
Brunink, D. Wigboldus), Ter Apel, (J. van der Meijden), Oostermoer (S. Oosting, B. Dröge), 
Groninger Combinatie (W. Krijnen) Matadoren (H. Zuiderweg).

1. Opening. 
De voorzitter opent om 19.45 uur de vergadering.

2. Mededelingen, 
Vandaag bestaat de NOSBO precies 89 jaar.
De NOSBO is trots op de prestaties van 4 van onze jongelingen op het vorige week geëindigde
jeugd EK in Roemenië. Eelke de Boer en Lucas van Foreest werden vijfde in hun categorie 
De NOSBO heeft sinds deze week weer een nieuwe club. Hiddo Zuiderweg zit hier vanavond 
namens De Matadoren. De jeugdclub die hij een paar jaar geleden is begonnen heeft 
voldoende continuïteit om als volwaardige club verder te gaan. Applaus van de vergadering.

Ingekomen stukken
Bericht van verhindering van bestuursleden Hoytingh en Veldhuijzen van Zanten, KNSB, 
Hoogeveen, Kruit, Rochade, Spassky's, Valthermond, Kasteel.
Van Stichting JeugdSchaak Noord ontvingen we een evaluatie van het NK-jeugd in Assen van
mei dit jaar.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017
Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

4. KNSB-zaken.
- Op de Bondsraad van 17 juni is tot scheiding van de competities besloten voor een 
proefperiode van twee jaar. Er komt een evaluatie waarmee de Bondsraad in juni 2019 kan 
beslissen over doorgaan of niet. De verwachting is dat de afkalving van de regionale 
competities zo gestopt kan worden, het gaat bij ons wel hard achteruit.
- Vos (DAC) komt nog eens terug op de al anderhalf jaar lopende zaak van conrtibutieheffing 
van een dubbellid waarvoor bij opzegging bij de andere club nog een kwartaal in rekening is 
gebracht bij DAC. Stomphorst heeft in mei beloofd dat hij er meteen achteraan zou gaan, bij 
de Bondsraad is het nog eens aangekaart bij hem en de penningmeester, maar tot heden nog 
geen reactie. Er spelen een paar dingen: als iemand zich als hoofdlid afmeldt die bij een 
andere club dubbellid is, wordt hij daar automatisch hoofdlid gemaakt in OLA. De 
contributienota's worden elk kwartaal verstuurd op basis van de per 1e dag van het kwartaal 
geregistreerde hoofdleden. maar de leden zelf hebben meestal al aan het begin van het seizoen
hun hele contributie betaald aan de eerste club. Principieel blijft er dus een fout in de KNSB-
administratie: de contributie zou het hele jaar (1 sept-31aug) geheven moeten worden bij de 
club van 1e aanmelding dat jaar. 
Praktisch, als het geld het probleem is: neem contact op met de eerste club om een deel van de
contributie v/h dubbellid te claimen.
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5. Jaarverslagen seizoen 2016-2017
- Secretaris: Zuiderweg merkt op dat de bewering dat het Talententeam "bedoeld (is) om 
talenten van kleinere clubs ...", in de praktijk volgens hem niet wordt waargemaakt. Maar als 
die zin uit de aangeleverde informatie komt, is daarmee het verslag niet onjuist.
De juni-Bondsraad was verplaatst van 10 naar 17 juni. Verder geen opmerkingen, verslag 
vastgesteld. 
- Jeugdzaken: Kroezen merkt nog op dat het een succesvol jaar is geweest voor de NOSBO-
jeugd. Verder geen opmerkingen, verslag vastgesteld. 
- Competitie: Geen opmerkingen, verslag vastgesteld. 
- Wedstrijden: Geen opmerkingen, verslag vastgesteld. 
- Diplomaconsul: Voor het eerst heeft een jeugdlid een stap 6 examen gehaald, Machteld van 
Foreest. Verder geen opmerkingen, verslag vastgesteld. 

6. Bestuur en commissies
Evert Hondema treedt af als penningmeester, Kroezen bedankt hem hartelijk voor zijn inzet 
en zegt dat  een passend prestentje nog zal worden overhandigd bij het ete=ntje met de 
vrijwilligers dat komende maanden gaat plaatsvinden. Evert bedankt het bestuur en de 
vergadering voor het geschonken vertrouwen en zegt het in het algemeen met plezier te 
hebben gedaan.

- Commissie van Beroep: Eric Jan Walinga is bij zijn benoeming reglementair afgetreden.
het bestuur heeft in de meivergadering een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten.  
Evert Hondema en John van der Meijden worden benoemd als nieuwe leden en Job Holtz en 
Gerard Bakker worden herbenoemd voor drie jaar in de Commissie van Beroep.
- Vertegenwoordiging in de Bondsraad: Evert Hondema treedt ook af als Bondsraadslid.  
Frans van Amerongen wordt benoemd als 2e bondsraadslid en Eric Jan Walinga en Jan van 
Os als plaatsvervangend bondsraadslid.

7. Prijsuitreiking: De schaakklok (DGT 2010) wordt verloot onder de vijf klassekampioenen 
(Hoogeveen, SISSA 4, Lewenborg, Roden 2 en Dwingeloo en de bekerwinnaar Haren & 
Oostermoer. De gelukkige winnaar is Roden

8. Begroting 2018
Het fundament is gestort door Hondema; Walinga en Kroezen hebben de details verder 
ingevuld. De kosten voorheen geboekt onder Reis- Verblijfs- en Representatiekosten zijn al 
iets verder uitgewerkt en het is de bedoeling dat in de komende verslaglegging de 
detaillering overeenkomstig de afspraken verder wordt uitgewerkt. De mogelijk herhaalde 
bijdrage aan het NJK in Assen is opgenomen in de begroting, ook al zal deze rechtstreeks uit 
het kapitaal worden betaald. Verder is bij de overdracht van het penningmeesterschap 
geconstateerd dat het aanhouden van de Robeco-rekening geen nut meer had, die is dus 
opgeheven.
Oude Brunink ziet dat de contributie-inkomsten afnemen en vraagt of we verwachten dat de 
ledenaantallen gaan dalen. Inderdaad.
Oosting herinnert aan de afspraken om het eigen vermogen te reduceren maar de liquiditeit 
wel te bewaken. Hoe staat het nu met het vermogen en die liquiditeit? Walinga antwoordt 
dat we dat bekijken als de balans wordt opgemaakt, en dat doen we meestal net na 1 januari. 
Daarop is op dit moment geen exact antwoord te geven.
Boskma vraagt of er nog is nagevraagd of de KNSB-contributie nog omlaag kan. Kroezen 
antwoordt dat de KNSB financieel wel in rustiger vaarwater is beland, maar dat het KNSB-
bestuur geen kans ziet om de contributie te verlagen. Een verhoging wordt overigens ook 
niet verwacht.
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9. Plannen bestuur
Omdat na dit seizoen de hele competitieopzet gewijzigd gaat worden is er geen P/D regeling
geagendeerd. Alleen stellen we vast dat de NOSBO-kampioen van de net begonnen 
competitie volgend seizoen recht heeft om uit te komen in de 3e klasse KNSB. 
Maar het ligt voor de hand dat bij de indeling van de nieuwe competitie de eindstand in de 
lopende competitie een belangrijk criterium is.

Met de scheiding van de competities is het niet alleen mogelijk voor ieder lid om zich met 
een team aan te melden voor de KNSB-competitie (vooralsnog voor de 4e klasse, maar bij 
grote belangstelling ook een 5e ...  klasse, afhankelijk van speelsterkte en reisafstanden), 
maar kunnen dan ook spelers die nu zijn aangemeld voor een team in de KNSB-competitie 
mee gaan spelen in de regionale competities. En het is geen probleem meer (want geen 
competitievervalsing meer) dat een speler in meerdere regionale competities uitkomt.
Dit betekent dat de samenstelling van de competitieklassen sterk kan gaan veranderen. 
Daarmee is de invoering van het nieuwe systeem per 1-9-18 het moment om de opzet van de 
competitie grondig te herzien, als we dat willen. 

De KNSB heeft vandaag met een mail aan alle voorzitters en secretarissen aan de 
verenigingen gevraagd om voor 10 oktober een enquete op de KNSB-site in te vullen met een
eerste schatting van de deelname van de club aan KNSB- en regionale competitie.

Zoals eerder al aangekondigd wil het bestuur de opzet van de nieuwe competitie graag 
verkennen met een werkgroep van belangstellende leden die ook enige bekendheid hebben 
met de opzet van competitie en samenstellen van teams. Voor de werkgroep melden zich 
Oosting, Tasma en Oude Brunink, afwezigen die graag ook hun bijdrage aan de werkgroep willen 
leveren kunnen zich melden bij het bestuur.
Het is de bedoeling dat de werkgroep begin 2018 komt met een voorstel 
Van Pelt maakt zich zorgen over de continuïteit van de competitie, is maart niet te laat om de
besluitvorming te beginnen? Kroezen zegt dat een extra ALV in het voorjaar over de nieuwe 
competitie-opzet wordt overwogen.
De FSB heeft vorige week al besloten om in de hele competitie over te stappen op viertallen. 
Daar zijn bij ons ook voorstanders van, maar anderen mordicus tegen, zij vinden dat meer 
een loterij dan een serieuze competitie.
Het bestuur wil binnenkort weer om de tafel met een delegatie van de FSB, de samen-
werking bij jeugdzaken loopt al enige tijd, en ook bij de competitie zouden er meer kansen 
op samenwerking zijn.
Uit de vergadering komen nog vragen over de reiskosten en het inschrijfgeld in de KNSB-
competitie: als de competitie voor alle leden wordt opengesteld, kunnen de inschrijfkosten 
voor de competitie net zo goed weer uit de contributie betaald worden.

Volgend jaar bestaat de NOSBO 90 jaar. Dat wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Het lijkt ons een leuk idee om de oude competitie uit te luiden met een gezamenlijke 
slotronde met alle klassen. Dat wordt een evenement met ca 350 deelnemers; zoiets is in de 
laatste 25 jaar al eerder gedaan in Uithuizen, Veendam en Hoogeveen (gez. 1e ronde).
We hebben ook al gekeken naar een datum: za. 14 april lijkt het beste, daarna komen een 
KNSB-ronde, meivakantie en dan zitten Hemelvaart en Pinksteren er weer tussen zodat het 
volgende alternatief 26 mei is. En dat blijkt voor een aantal clubs al helemaal niet te doen.
Op de vraag van de voorzitter of we daarvoor voelen is het antwoord JA. 
De penningmeester merkt op dat dat evenement niet in de begroting is verwerkt. De NOSBO
zal in elk geval de zaalhuur (mits binnen redelijke grenzen) voor zijn rekening nemen. De 
vergadering gaat hiermee accoord. 

NOSBO  ALV 2 mei 2018, Agenda&bijlagen 4



Het bestuur heeft ook besloten komend seizoen alle kampioensteams in de competitie een 
klok uit te reiken.
Het bestuur vraagt de verenigingen die deze slotronde wel (mede) willen organiseren om 
zich te melden. Mocht het niet lukken om ditv an de grond te krijgen, vallen we terug op de 
gezamenlijke slotronden per klasse. Assen wil die van de Promotieklasse wel organiseren en 
zal serieus kijken naar de mogelijkheden van de grote slotronde in Assen.

Maar het ligt voor de hand dat bij de indeling van de nieuwe competitie de eindstand in de 
lopende competitie een belangrijk criterium is.

Met de scheiding van de competities is het niet alleen mogelijk voor ieder lid om zich met 
een team aan te melden voor de KNSB-competitie (vooralsnog voor de 4e klasse, maar bij 
grote belangstelling ook een 5e ...  klasse, afhankelijk van speelsterkte en reisafstanden), 
maar kunnen dan ook spelers die nu zijn aangemeld voor een team in de KNSB-competitie 
mee gaan spelen in de regionale competities. En het is geen probleem meer (want geen 
competitievervalsing meer) dat een speler in meerdere regionale competities uitkomt.
Dit betekent dat de samenstelling van de competitieklassen sterk kan gaan veranderen. 
Daarmee is de invoering van het nieuwe systeem per 1-9-18 het moment om de opzet van de 
competitie grondig te herzien, als we dat willen. 

De KNSB heeft vandaag met een mail aan alle voorzitters en secretarissen aan de 
verenigingen gevraagd om voor 10 oktober een enquete op de KNSB-site in te vullen met een
eerste schatting van de deelname van de club aan KNSB- en regionale competitie.

Zoals eerder al aangekondigd wil het bestuur de opzet van de nieuwe competitie graag 
verkennen met een werkgroep van belangstellende leden die ook enige bekendheid hebben 
met de opzet van competitie en samenstellen van teams. Voor de werkgroep melden zich 
Oosting, Tasma en Oude Brunink, afwezigen die graag ook hun bijdrage aan de werkgroep willen 
leveren kunnen zich melden bij het bestuur.
Het is de bedoeling dat de werkgroep begin 2018 komt met een voorstel 
Van Pelt maakt zich zorgen over de continuïteit van de competitie, is maart niet te laat om de
besluitvorming te beginnen? Kroezen zegt dat een extra ALV in het voorjaar over de nieuwe 
competitie-opzet wordt overwogen.
De FSB heeft vorige week al besloten om in de hele competitie over te stappen op viertallen. 
Daar zijn bij ons ook voorstanders van, maar anderen mordicus tegen, zij vinden dat meer 
een loterij dan een serieuze competitie.
Het bestuur wil binnenkort weer om de tafel met een delegatie van de FSB, de samen-
werking bij jeugdzaken loopt al enige tijd, en ook bij de competitie zouden er meer kansen 
op samenwerking zijn.

Uit de vergadering komen nog vragen over de reiskosten en het inschrijfgeld in de KNSB-
competitie: als de competitie voor alle leden wordt opengesteld, kunnen de inschrijfkosten 
voor de competitie net zo goed weer uit de contributie betaald worden.

Volgend jaar bestaat de NOSBO 90 jaar. Dat wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Het lijkt ons een leuk idee om de oude competitie uit te luiden met een gezamenlijke 
slotronde met alle klassen. Dat wordt een evenement met ca 350 deelnemers; zoiets is in de 
laatste 25 jaar al eerder gedaan in Uithuizen, Veendam en Hoogeveen (gez. 1e ronde).

We hebben ook al gekeken naar een datum: za. 14 april lijkt het beste, daarna komen een 
KNSB-ronde, meivakantie en dan zitten Hemelvaart en Pinksteren er weer tussen zodat het
volgende alternatief 26 mei is. En dat blijkt voor een aantal clubs al helemaal niet te doen.
Op de vraag van de voorzitter of we daarvoor voelen is het antwoord JA. 
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De penningmeester merkt op dat dat evenement niet in de begroting is verwerkt. De 
NOSBO zal in elk geval de zaalhuur (mits binnen redelijke grenzen) voor zijn rekening 
nemen. De vergadering gaat hiermee accoord. 
Het bestuur heeft ook besloten komend seizoen alle kampioensteams in de competitie een 
klok uit te reiken.
Het bestuur vraagt de verenigingen die deze slotronde wel (mede) willen organiseren om 
zich te melden. Mocht het niet lukken om ditv an de grond te krijgen, vallen we terug op 
de gezamenlijke slotronden per klasse. Assen wil die van de Promotieklasse wel organi-
seren en zal serieus kijken naar de mogelijkheden van de grote slotronde in Assen.

10. Rondvraag.
- Oosting vraagt om dispensatie voor invallers in H&O 1 voor de NOSBO-competitie. 
En ook voor Loek v/d Hagen die opgesteld staat in GC 3 om doordeweek in een H&O 
team uit te komen. Het bestuur wacht de formele aanvraag af.
- Kroezen meldt in dit verband dat aan Het Kasteel al dispensatie is verleend voor het 
spelen in de NOSBO van de Waardenburg-zusjes, die ook uitkomen in het onverwacht 
naar KNSB-3 gepromoveerde talententeam van de SBO (Hardenberg 2)
- De materiaalcommissaris heeft gemeld dat er nog een tiental oude DGT-2000 klokken in 
de NOSBO-materiaalkist zit. Die kunnen wel voor een zacht prijsje weg. Te vergadering 
melden zich Bedum, Lewenborg en de Matadoren voor een paar exemplaren.
- De secretaris doet weer een oproep om leden op te geven voor een scheidsrechterscursus. 
De nieuwe cursus scheidsrechter-1 duurt maar 2 avonden en biedt een basiskennis van de 
FIDE-regels. Daar zou eigenlijk elke club een aantal leden (zo niet alle!) voor moeten 
opgeven. Wigboldus gaat er bij SISSA werk van maken. 
Het is even zoeken op de KNSB-site, waar er cursussen gegeven worden is makkelijk te 
vinden, maar de inhoud staat op: 
https://www.schaakbond.nl/voor-schakers/opleidingen/arbiter/scheidsrechter-1
- De secretaris doet ook een oproep om de gegevens van de vereniging ook op de 
verenigingspagina van de NOSBO-site up-to-date te houden. Die pagina's horen toch de 
belangrijkste bron te zijn voor speellokaal, bestuursleden, teamleiders etc. En uiteraard ook
de toegekende functies in OLA actueel houden. er is dit kwartaal een record-aantal boetes 
uitgedeeld voor het te laat betalen van de contributie, dat lag mogelijk meer aan de vakan-
tieperiode dan aan de actualiteit van naam en adres van de penningmeester, maar toch...

11. Sluiting om 21.45 uur.
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De nieuwe NOSBO-competitie.
Scheiding KNSB- en regionale competities
Na een lang overlegtraject is in juni 2017 in de KNSB-Bondsraad besloten tot het losmaken van de 
landelijke en de regionale competities. De gevolgen hiervan beginnen onderhand door te dringen 
tot de 'gewone schaker'. Er is geen promotie en degradatie meer tussen de landelijke en regionale 
competitie. Clubs die dat willen kunnen vanaf komende zomer extra teams inschrijven voor 
deelname aan de KNSB-competitie op zaterdag. Daarvoor worden een 4e en naar behoefte ook een
5e en 6e klasse ingesteld. 

Wat valt er te kiezen
Schakers moeten de komende tijd goed gaan bedenken wat ze willen: 
- Meedoen in de zaterdagcompetitie, 
- meedoen in de regionale avondcompetitie 
- of misschien ook beide. 
Het kan / mag allemaal, de eigen beschikbare tijd is de voornaamste beperking. Dat vraagt dus 
overleg met clubgenoten en teamleiders e.d. 

(Besturen van) Verenigingen krijgen het de komende maanden ook erg druk. De wensen van de 
leden moeten gepeild, de teams samengesteld, rekening houdend met de bereidheid van elke 
speler om al dan niet in alle speelronden mee te doen of alleen (als invaller) in een paar ronden etc.
Ook kleinere verenigingen kunnen hieraan meedoen door het vormen van combinatieteams.

Het KNSB-bondsbureau mikt erop om eind april, begin mei de noodzakelijke informatie en de 
inschrijfformulieren op de website te hebben. Voor de nieuwe klassen behalve de vierde zal de 
uiterste inschrijfdatum later zijn dan voor de huidige (Meesterklasse t/m 3e klasse). 
De 5e klasse en lager zullen ook niet 9 maar slechts 7 ronden spelen. 

NOSBO-competitie.
Voor de NOSBO-competitie moeten nog een paar belangrijke keuzes gemaakt worden door de 
verenigingen in een Ledenvergadering op woensdag 2 mei.
Een aantal grote regionale bonden in het midden en westen des lands ziet in de competitiehervor-
ming geen aanleiding om de avondcompetitie op de schop te nemen. Zij hebben zoveel leden, dat 
naar verwachting verschuivingen van teamaantallen en speelsterktes door de huidige reglementen
opgevangen kunnen worden.

Het NOSBO-bestuur vindt dat deze systeemverandering aangegrepen moet worden om de steeds 
verder afkalvende competitie zo te hervormen dat die weer een poosje meekan. 
In de loop van de jaren is het aantal leden van de NOSBO significant gedaald, met als bijkomend 
effect een enorme inkrimping van het aantal teams gevuld met NOSBO spelers. Eind jaren 80 van 
de vorige eeuw speelden er nog 100+ tien-, acht- en zestallen in de diverse competities met 
NOSBO spelers. Anno 2018 is dat gehalveerd naar 49. 
De huidige opzet met achttallen in de promotieklasse en 1e klasse kraakt in zijn voegen. Veel clubs
krijgen alleen met veel moeite nog een achttal vol en vaak zit daar een enorm ratingverschil tussen 
de hoogste en laagste borden.
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Alleen de grote en sterke stadsclubs slagen er nog in om meerdere achttallen op de been te 
brengen.
Het bestuur denkt dat als we vasthouden aan achttallen, er over enkele jaren alleen nog in de 
steden geschaakt zal worden en dat de clubs in de dorpen dreigen te verdwijnen. De externe 
competitie is dan niet meer bereikbaar om nog eens tegen een ander gezicht te spelen. En als een 
club eenmaal verdwijnt, komt daar vrijwel nooit meer iets voor in de plaats.
Het onderstaande heeft betrekking op de nieuwe opzet van de NOSBO-competitie. Dus wat er 
moet komen in de plaats van de huidige Promotieklasse, 1e en 2e klasse. 
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Het lijkt erop dat er geen grote leegloop naar de zaterdagcompetitie zal komen, en door de 
scheiding ontstaat de mogelijkheid voor spelers die nu alleen KNSB-competitie spelen, weer 
mogen meedoen in de avondcompetitie. Ook daarbij verwacht het bestuur geen grote aantallen die
die keuze zullen maken.
Nu de nieuwe competitie voor alle leden toegankelijk wordt, zal de huidige viertallencompetitie 
(topviertallen en regioviertallen) worden opgeheven, er is geen aanleiding meer om de 
speelgelegenheden verder te versplinteren.

Wat zijn de keuzes waar we voor staan:
A. Teamgrootte:  Het bestuur ziet geen toekomst voor een competitie met achttallen.
Alternatieven zijn zestallen en viertallen. 
Viertallen zijn makkelijk, gezien de mogelijkheid om met 1 auto naar een uitwedstrijd te reizen, 
maar we kennen allemaal wel voorbeelden van 4 en 6-tallen die zo'n reis met  3 of meer auto's 
deden, om heel plausibele redenen.
Een ander voordeel van viertallen is dat met dezelfde hoeveelheid spelers een competitie met 50 
tot 100% meer teams gemaakt kan worden t.o.v een zes- of achttallencompetitie. Dat is goed voor 
een gelijkmatige spreiding van speelsterkte binnen teams en binnen poules. En met veel teams 
worden in lagere klassen de reisafstanden weer minder. 
Een veel genoemd nadeel van viertallen is dat wedstrijden bij de eerste winstpartij eigenlijk al 
beslist is, bij een 1-0 of 1½-½ tussenstand kan de voorliggende partij met grote kans op succes  
proberen de resterende partijen naar remise uit te schuiven. Maar dat noemen anderen weer puur 
psychologisch.
Volgens de commissie competitie valt dat het beste te bereiken met een van hoog naar laag doorgevoerde 
viertallencompetitie, de teams zijn evenwichtiger, waardoor de spanning tijdens de wedstrijden toeneemt en 
het aantal teams groter is, waardoor de competitie regionaler kan worden ingedeeld.
Het Bestuur kan zich wel voorstellen dat in de hoogste klassen in zestallen gespeeld zal worden.

B. Speelschema: Met een naar verwachting groter aantal clubs en spelers dat zowel zaterdag- als 
doordeweekse avondcompetitie speelt is het bestuur van mening dat de avondcompetitie in 1 
week per 'maand' gespeeld moet worden, zoveel mogelijk tussen de 'KNSB-weekenden' in. Dus 
niet meer aparte speelweken voor Hoofd-, 1e, 2e etc. klasse. Zo blijft er ruimte voor (NOSBO- 
/KNSB-) bekerwedstrijden en andere activiteiten op de clubavond.
In alle klassen 7 speelronden. 

C. Teamsamenstelling, klasse-indeling:
In alle klassen 7 speelronden. Omdat het mogelijk is dat een flink aantal spelers dat nu alleen 
KNSB-competitie speelt, het komend seizoen ook in de avondcompetitie gaat meedoen, moet de 
hele indeling opnieuw gebeuren.
Omdat je in het eerste seizoen niet meteen kunt verwachten dat enerzijds alle potentiële 
liefhebbers meteen van alle mogelijkheden gebruik gaan maken en anderzijds anderen er na een 
jaar achterkomen dat ze teveel hooi op hun vork hadden geladen, verwachten we dat de 
continuïteit van de teams in opeenvolgende competitieseizoenen minder zal zijn dan nu. 
Dan is er een goede reden om via ruimere promotie en degradatie snel in te spelen op de nieuwe 
verhoudingen.

NOSBO  ALV 2 mei 2018, Agenda&bijlagen 9



Het bestuur stelt voor het eerste seizoen de hoofdklasse te laten bestaan uit 2 poules van 6 teams, die na hun 
5 ronden in 3 groepen van nrs 1 en 2; van nrs 3 en 4  en van nrs 5 en 6 de volgorde van de top 12 gaan 
bepalen. Dat kan als een vierkamp (dus 5+3=8 speelronden) maar ook als kruis-/halve finales met in de 
slotronde de winnaars en verliezers tegen elkaar. [ronde 6: X=A1-B2 en  Y=B1-A2, ronde 7: winnaar X-
winnaar Y, verl. X - verl.Y; en dito voor A,B 3 en 4 etc.) 

D: Invalregels: 
Regels over basisopstelling, opgave van teams in volgorde van gemiddelde rating, regels over "het 
team waarin een invallende speler thuishoort" 

E: Aanmelding teams:
De aanmelding en indeling van teams gebeurt dit jaar inclusief een zo nauwkeurig mogelijke 
schatting van de gemiddelde rating. De gemiddelde (augustus-)rating van de beoogde basisspelers
is in grote mate bepalend voor de plaatsing in de klassen en poules van de nieuwe competitie.

F:  Competitiereglement
De precieze tekst van het competitiereglement zal naar aanleiding van de op 2 mei gemaakte 
keuzes worden aangepast tijdens de ALV van september. 

Bestuur NOSBO, april 2018

Reacties

[Hieronder] een betoog dat mij en veel leden van Staunton uit het hart gegrepen is. Ik zou zeggen 
neem er kennis van en doe er je voordeel mee.
Met vriendelijke groet, Erwin van Pelt, voorzitter SG Staunton

De nieuwe competteopzet.
April 2018, door Jan Hollander  ( oud KNSB bestuurder/ oud voorzitter Nosbo / oud voorzitter SC 
van der Linde/ oud voorzitter SG Staunton en nu nog actief clubschaker) 
In het najaar van 1996 werd ik door de Bondsraad van de KNSB benoemd tot bestuurslid met als 
portefeuille : Verenigingsondersteuning. Minze bij de Weg plaatste in december 1996 een interview
met mij in het Schaakmagazine met als kop:

In 2015 kun je de clubavond op het platteland schudden. 
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Na een uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Hogeschool in Zwolle presenteerde ik een 
plan van aanpakbij het bestuur. Daarin werd de KNSB structuur opgedeeld in een organisatie voor 
de breedte sport en een organisatie voor de schaaksport beoefening. Dit voorstel werd in de 
vergadering van het bestuur met 6 tegen 1 verworpen. Enige jaren later (het ledenaantal en de 
financiele middelen waren al drastisch gedaald) heb ik de Bondsraad een memo toegestuurd 
waarin ik mijn grote zorgen over de toekomst van het schaken en de aanpak van de KNSB 
weergaf. De Bondsraad concludeerde dat ik een pessimist was en zij waren optimisten. Mijn 
repliek luidde dat ik een realist was en zij iets anders. 
De huidige voorstellen van zowel de KNSB als de Nosbo getuigen van dezelfde onkunde als 20 
jaar geleden. Schakers zijn intelligente personen maar met beperkte sociale inzichten De aanpak 
van de echte problemen wordt vermeden en men is alleen bezig met achterhoede gevechten. De 
neerwaartse spiraal is dusdanig dat ik vrees dat er ook geen oplossingen meer voorhanden zijn. 
Het geld is op, de clubs zijn te klein en de leden te oud (vergrijzing). En dat terwijl de huidige 
maatschappij bijna functioneertals een schaakspel. Het creatief omgaan met de voor iedereen 
beschikbare data bepaalt het persoonlijke succes. Dit zal de basis moeten zijn voor een nieuwe 
start. Daarbij zijn de oude structuren van onmisbaar belang. Immers als in een plaats de 
schaakclub haar deuren sluit kan een kind dat wil gaan schaken nergens meer terecht en zal zich 
op een andere sport richten. 
Om sluiting te voorkomen van de nog bestaande clubs moet primair worden gekeken wat de 
clubschaker wil. Dat zal het uitgangspunt moeten zijn en niet het uitstellen van de ondergang van 
de schaakcompetitie. Wat willen de clubschakers!!! Ervaring leert dat een 4 tallen competitie geen 
groot succes is. Reden daarvoor is dat het geen team vorming te weeg brengt. Een viertal is te vrij 
blijvend. Ach een keertje een wedstrijd spelen. De echte schaker wil echte wedstrijden spelen 
waarbijiets op spel staat. Dat schept saamhorigheidsgevoel. Je laat je team niet in de steek.Vele 
schakers die niet willen/kunnen spelen op zaterdag zullen bij de huidige voorstellen afhaken. 
Daarom is mijn voorstel zoveel mogelijk de huidige Nosbo competitie in stand houden en een 
ledenwerfactie te starten gericht op de breedtesport voor schaken.

***********

Reactie Jeffrey ten Velde:
Het lijkt mijn onwenselijk om gelijk over te gaan naar een viertallen competitie in de hogere 
klassen. Het is nog helemaal niet duidelijk wat de gevolgen van de zaterdagcompetitie zal zijn. 
Mogelijk blijven er genoeg teams bestaan, komen er zelfs extra sterkere spelers bij of zijn er 
genoeg teams om de doordeweekse competitie te handhaven.
Het lijkt mij dan ook erg onlogisch om al vooraf over te gaan op een doordeweekse competitie van 
viertallen voordat je het effect gezien hebt. Niemand kan de toekomst voorspellen (hetzelfde geldt 
voor zestallen).

Reactie bestuur SC Leek

Geacht NOSBO-bestuur,
Gisteravond hebben wij de NOSBO-voorstellen voor de nieuwe competitie in ons bestuur 
besproken. Wij vinden dat het voor de "kleinere" clubs mogelijk moet blijven om mee te kunnen 
doen. De schaakclub Leek kan zich derhalve vinden in een nieuwe opzet in de vorm van een 
volledige viertallencompetitie. Dit sluit dacht ik ook mooi aan bij wat er bij de FSB en OSBO 
gebeurt, toch?
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Eventueel zouden we een voorstel voor een zestal in één Hoofdklasse kunnen steunen, maar dan 
is het probleem dat er geen (viertalllen)teams naar kunnen promoveren (alleen met twee extra).
Bij een gehele viertallencompetitie is promotie/degradatie mogelijk. Daar gaat wat ons betreft de 
voorkeur dan naar uit, en zeker niet het jaarlijks opnieuw indelen naar rating. Wij stellen ook voor 
om als startsituatie van de NOSBO-competitie uit te gaan van de huidige teams in de 
Promotieklasse met de kampioenen van de Eerste klassen. Dan zijn er dan twaalf en dus twee 
maal zes. De verwachting is dat er bij het NOSBO-voorstel de eerste jaren sterke wisselingen 
kunnen optreden, en daarom kunnen we net zo goed (lees: beter) beginnen met de huidige teams 
van de clubs die op het hoogste niveau schaken. Helemaal als het zestallen worden, want dan 
vallen alleen de onderste twee borden af, en komen er misschien (?) enkele sterkere bij vanuit de 
KNSB-teams.

Het na een wedstrijd spelen van snelschaakpartijen bij een 2 - 2 stand, vinden wij een slecht idee. 
Na een partij schaken wil je graag ontspannen en eventueel een pilsje drinken. Anderen willen 
graag (eerder) naar huis. Het is dan niet leuk om verplicht te worden tot het om middernacht 
spelen van snelschaakpartijen. Een alternatief is om met bordpunten te tellen i.p.v. met 
matchpunten. Maar volgens mij zag ik dit ook niet meer in de ALV-stukken staan.

Verder kunnen wij ons behoorlijk goed vinden in de NOSBO-voorstellen en we hopen dat in dit 
geval de "grote" clubs en "stads" clubs, voldoende solidair met de andere verenigingen willen zijn. 
Het belangrijkste is dat iedere schaker en club op het eigen niveau aan wedstrijden deel kan 
nemen en in hun sport - plezier staat voorop - ook het competitie-element intensief mogen 
beleven.

Met vriendelijke groet,

Frans Huisman
voorzitter schaakclub Leek 
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Noordelijke schaakbond
Concept-speelwekenschema 2018-2019

NOSBO NOSBO
wk ma. zo schoolvak. KNSB Grote trn Compet. Beker Kamp.
36 03-sep 9 sep 2018
37 10-sep 16 sep 2018 15-sep
38 17-sep 23 sep 2018
39 24-sep 30 sep 2018
40 01-okt 7 okt 2018 06-okt
41 08-okt 14 okt 2018
42 15-okt 21 okt 2018 1
43 22-okt 28 okt 2018 herfstvak.N Hgv
44 29-okt 4 nov 2018 03-nov (x)
45 05-nov 11 nov 2018 2
46 12-nov 18 nov 2018
47 19-nov 25 nov 2018 24-nov
48 26-nov 2 dec 2018 x
49 03-dec 9 dec 2018 3
50 10-dec 16 dec 2018 15-dec
51 17-dec 23 dec 2018 Gron
52 24-dec 30 dec 2018 Kerstvak Gron
1 31-dec 6 jan 2019 Kerstvak
2 07-jan 13 jan 2019 x
3 14-jan 20 jan 2019 (Tata)
4 21-jan 27 jan 2019 4
5 28-jan 3 feb 2019
6 04-feb 10 feb 2019 09-feb
7 11-feb 17 feb 2019 x
8 18-feb 24 feb 2019 Voorjaarsvak. PJK
9 25-feb 3 mrt 2019 5
10 04-mrt 10 mrt 2019
11 11-mrt 17 mrt 2019 16-mrt
12 18-mrt 24 mrt 2019 x
13 25-mrt 31 mrt 2019 6
14 01-apr 7 apr 2019
15 08-apr 14 apr 2019 13-apr
16 15-apr 21 apr 2019 7
17 22-apr 28 apr 2019 21,Pasen (x)
18 29-apr 5 mei 2019 Meivak. Nk-j
19 06-mei 12 mei 2019 11-mei
20 13-mei 19 mei 2019
21 20-mei 26 mei 2019
22 27-mei 2 jun 2019 30, Hemelvaart PK sen.
23 03-jun 9 jun 2019 5, Suikerfeest
24 10-jun 16 jun 2019 9, Pinksteren
25 17-jun 23 jun 2019
26 24-jun 30 jun 2019
27 01-jul 7 jul 2019
28 08-jul 14 jul 2019
29 15-jul 21 jul 2019 zomervakantie Noord



Ledenaantallen en stemrecht in ALV NOSBO 2 mei 2018

Ver.
Code

Vereniging Dub*
Hoofd-
Leden

Leden
voor 

Stemr.

Stemmen
In ALV

Afw A B C D

20000Pers. lid NOSBO 12 12 1
20001Assen 59 59 3
20003Bedum 12 12 1
20007DAC 18 18 2
20008ESG 41 41 3
20009Eelde/Paterswolde 8 8 1
20011Het Schaakkwartier 2 2 1
20012Haren 1 49 50 3
20013Staunton 50 50 3
20014Hoogeveen 58 58 3
20015H.S.P. 1 25 26 2
20016J.H.Kruit 8 8 1
20021Leek 33 33 2
20022Lewenborg 2 28 30 2
20023Van der Linde 34 34 2
20024Middelstum 16 16 2
20025Rochade 8 8 1
20026Roden 1 40 41 4
20027SISSA 4 73 77 4
20029Ter Apel 16 16 2
20031Ten Boer 31 31 2
20032Spassky's 1 11 12 1
20034Valthermond 9 9 1
20035Veendam 14 14 1
20041Oostermoer 19 19 2
20046Het Kasteel 1 23 24 2
20051Dwingeloo 17 17 2
20052De Paardensprong 34 34 2
20053En Passant Usquert 11 11 1
20054Groninger Combinatie 2 83 85 4
20055Talententeam JSN 0 0 1
20056De Matadoren 19 19 2

Totalen 13 861 874 64

Ledenaantallen uit OLA per 1 mei 2018
Dub* Dubbelleden die niet hoofdlid zijn bij NOSBO-club
Stemrecht volgens HR: 1: 0-15 leden, 2: 16-35, 3: 36-60, 4: 61-90 leden
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Totale ledenaantallen (ter info: totalen hoofd- en dubbelleden, en af- en toename leden)

Ver.
Code Vereniging HL DT Leden Jun. Sen. J- S- J+ S+

20000 Pers. lid NOSBO 12 12 1 11 1
20001 Assen 59 4 63 22 41 1 1
20003 Bedum 12 1 13 0 13 1
20007 DAC 18 18 0 18
20008 ESG 41 41 19 22 1 7 1
20009 Eelde/Paterswolde 8 8 0 8
20011 Het Schaakkwartier 2 2 2 0 1
20012 Haren 49 19 68 32 36 3 1
20013 Staunton 50 6 56 16 40 1 3 3 1
20014 Hoogeveen 58 2 60 12 48 4 6
20015 H.S.P. 25 15 40 6 34 1
20016 J.H.Kruit 8 8 0 8
20021 Leek 33 33 20 13 4 11 2
20022 Lewenborg 28 4 32 0 32 1 1
20023 Van der Linde 34 1 35 13 22 6
20024 Middelstum 16 16 0 16 1
20025 Rochade 8 8 0 8 1
20026 Roden 40 1 41 7 34 3
20027 SISSA 73 9 82 3 79 3 3
20029 Ter Apel 16 16 0 16 2 3
20031 Ten Boer 31 31 31 0 1 8
20032 Spassky's 11 1 12 0 12
20034 Valthermond 9 9 0 9 1
20035 Veendam 14 20 34 2 32 1
20041 Oostermoer 19 15 34 2 32
20046 Het Kasteel 23 1 24 5 19 1
20051 Dwingeloo 17 17 0 17 1
20052 De Paardensprong 34 34 25 9 8
20053 En Passant Usquert 11 2 13 2 11
20054 Groninger Combinatie 83 13 96 15 81 3 1
20055 Talententeam JSN 0 23 23 23 0 23 11
20056 De Matadoren 19 19 19 0 1 19

Totalen 861 137 998 277 721 40 11 80 30

HL Hoofdleden
DT alle dubbelleden
Leden Alle leden op de ledenlijst 
Jun. Juniorleden
Sen. Seniorleden
J-,S-,J+,S+ Afgemeld jun/sen, aangemeld jun/sen sinds 1-10-2017
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Toelichting Balans

Het boekjaar 2017 is, net als voorgaande jaren, vanuit operationeel resultaat gezien met 
een positief resultaat afgesloten. Het resultaat is in eerste instantie toegevoegd aan het 
kapitaal.

Uw nieuwe penningmeester ziet af van het gebruik van transitorische overgangsposten. 
Anders geformuleerd zal ik prijzen uitgedeeld in het ene jaar, betaald in het volgende jaar,
boeken in het jaar van de uitgave. Het gaat om relatief kleine bedragen. Ook de nota 
zaalhuur van het DSC komt in een ander jaar, dan het gebruik van de zaaldelen.

Langlopende verplichtingen en tegoeden worden uiteraard wel op de balans opgenomen.

De Robecorekening is opgeheven wegens de te lage te ontvangen rente. Het saldo is aan 
de zakelijke spaarrekening van de ING toegevoegd. 

Verder wordt verwezen naar de bijlagen balans en specificaties.

Toelichting Exploitatierekening

Het operationeel overschot over 2017 bedraagt 1.806,- euro. Daar kan de reservering 
ad € 1.500,- voor het NK Jeugdschaak 2017-2019 af. 

De inkomsten zijn redelijk conform de begroting. De uitgaven waren lager dan in de 
begroting aangenomen. 

De administratie tot de ALV van september 2017 werd verzorgd door Evert Hondema. De 
periode daarna was Eric Jan Walinga uw penningmeester.

Zoals door de ALV geadviseerd zijn de reis-verblijfs-en representatiekosten in uitgesplitst 
in 
4 onderverdelingen.

Toekomst

Gezien de voorgenomen financiële ondersteuning van het NK-jeugd en het Yvonne van 
Gennip Europees jeugdfonds verdient het aanbeveling de contributies de komende jaren
te handhaven op het huidige niveau. Dit strookt met het voornemen het vrij besteedbare 
vermogen (kapitaal) langzaam te verlagen.

De verwachting is dat de KNSB de afdracht geleidelijk blijft verhogen. Recent werd 
bekend dat, op grond van Europees recht, het door de bond te gebruiken BTW-tarief van 6
% wordt verhoogd naar 19 %.
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