
Noordelijke Schaakbond

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

vrijdag 18 september 2020 Aanvang: 19:30 uur
Denksportcentrum Jannes van der Wal te Groningen

Aanwezig: Verenigingen: Assen: J. Dijkstra; Bedum: S. Schuit; DAC: L.Maas;
ESG: J. van Os; Staunton: E. Zuiderweg; Hoogeveen: M. Berghuis; 
Leek: P. Doller; Lewenborg: D. Elzinga; Roden: A. van der Burgh; 
Westerwolde: H. van Weerdenburg; Ten Boer/ Spassky's/Scepu: R. Kroon; 
Groninger Combinatie: J. Holtz; TJSN: V. Valens; Matadoren: H. Zuiderweg.
Bestuur: R. Kroezen, E.J. Walinga, F. van Amerongen en S.J. de Boer.
KNSB: E. Mijnheer. Toehoorders: M. Hardeman, F. van Hamond.

1. Opening en vaststelling agenda
Opening 19.32 uur, agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
De leden van J.H. Kruit uit Stadskanaal hebben op 14 juli besloten on de vereniging per direct op te 
heffen. Helaas ...
Bericht van aanwezigheid van Schuit, Mijnheer, v.Weerdenburg, Elzinga, Doller, van Os; bericht 
van afwezigheid van Dwingeloo, HSP, Veendam, Valthermond, Oostermoer en van de overige 20 
clubs geen reactie op het verzoek om ivm. corona-regels van tevoren aan te geven wie er komt.

In dit zwaar ontregelde schaakjaar kunnen we toch twee NOSBO-leden noteren als nationale 
online-jeugdkampioenen. In mei werd Loek van der Hagen van Groninger Combinatie en 
Oostermoer kampioen in de B-categorie, en in juni bij het pupillenkampioenschap werd Oliver Chiu
van SC Haren kampioen in de H-categorie.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18-9-2019
Geen vragen of opmerkingen, notulen vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. KNSB-zaken
Erik Mijnheer, bestuurslid KNSB voor clubschaak en competitie.
- Voorzitter: Laatste nieuws over Marleen van Amerongen, die wegens ziekte moest stoppen met 
voorzitterschap van de KNSB. Het bestuur heeft besloten na een interne consultatie om niet te gaan 
schuiven met posten maar een vacature geplaatst voor een nieuwe voorzitter. Er is al gesproken met 
een aantal kandidaten, het ziet ernaar uit dat de komende Bondsraad al een nieuwe kandidaat-
voorzitter gepresenteerd kan worden.
- BTW-plicht voor denksporten per 1 jan. 2022. Er is nog veel onduidelijk, maar daarom ook is de 
invoering pas per 1-1-22. Meeste clubs en regionale bonden zullen wel vallen onder de vrijstelling 
voor kleine organisaties, maar de KNSB zal er niet aan ontkomen. 't Zal gevolgen hebben voor de 
contributie en mogelijk is het verstandig om inning rechtstreeks van club naar KNSB te laten 
verlopen, omdat het doorsluizen van dat geld door de regionale bond zou kunnen betekenen dat die 
daardoor de vrijstelling kwijtraakt.
- Corona, vooral over stopzetten competities, communicatie met verenigingen en over mogelijk-
heden de clubs en competities weer op te starten. Voor de KNSB-competitie zal het een tussenjaar 
zijn, 35% van de teams heeft zich afgemeld. Ook regionaal is het een stuk minder, achttallen nemen
af, viertallen worden populairder.



5. Jaarrekening 2019
Dit onderwerp stond al op de agenda voor de vergadering van 3 juni, die niet is doorgegaan. De 
door de Kascommissie gecontroleerde jaarrekening is op 28 juni wel aan alle clubs gestuurd, zodat 
vragen erover gesteld konden worden. Daar zijn geen reacties op gekomen, het zou dus een 
hamerstuk moeten zijn. Maarrr... daar melden Elzinga (Lewenborg) en Maas (DAC) dat in het 
boekje de balans niet is te vinden, ook niet in het bestand op de website. Ai, pijnlijke misser, maar 
als gezegd, iedereen heeft er eind juni al kennis van kunnen nemen (nagekeken, de balans maakte 
inderdaad deel uit van de verzonden stukken. Mijnheer had een print daarvan ook bij zich.) 
We zetten zsm. een exemplaar (sindsdien ongewijzigd!) van de balans op de website.
Elzinga vraagt ook nog naar beloofde specificaties, o.a. over inleggelden en zaalhuur. Walinga: die 
staan er wel in, maar misschien niet zo duidelijk. 

6. Verslag Kascommissie

Verklaring Kascie 2019, de voorzitter toont een getekende verklaring van de kascommissie (Wubs 
en Bosma, van Middelstum en van der Linde) en leest die kort voor. 
De vergadering gaat accoord met het voorstel van de Kascommissie om het bestuur decharge te 
verlenen voor het boekjaar 2019.
Benoeming Kascie 2020. Volgens roulatieschema is het de beurt van ESG en Roden om elk een lid 
van de kascommissie 2020 te leveren. En als dat echt problemen oplevert, dat dan graag tijdig 
melden bij het bestuur.

7. Jaarverslagen seizoen 2019-2020
Secretaris: geen opmerkingen, vastgesteld.
J  eugdzaken  : 
Van Os maakt complimenten over de verslaglegging op de website over de jeugdactiviteiten. 
H. Zuiderweg vond het een uitstekend verslag, maar is het niet eens met de beschrijving van de 
interland in Bourtange, hij vond de organisatie tekort schieten op het gebied van digitale 
ondersteuning, printers enzo. Dat lag vooral aan de inbreng van de oosterburen. Verder geen 
opmerkingen, vastgesteld.
Competitie: geen opmerkingen, vastgesteld. De voorzitter wil nog wel overleggen met de vier halve
finalisten of de drie resterende wedstrijden om de NOSBO-beker de komende weken nog kunnen 
worden gespeeld.
Wedstrijden: geen opmerkingen, vastgesteld. 
Diplomaconsul: geen opmerkingen, vastgesteld. H. Zuiderweg vraagt of er aanleiding is om te 
vermoeden dat Wout ermee wil stoppen? Nee, hij heeft er nog steeds zin in en wij zijn er blij mee. 

8. Benoemingen
Voorzitter, officieel aftredend dit jaar, nog steeds geen kandidaten gevonden, dus Kroezen is bereid 
nog tot eind dit jaar aan te blijven. Gisteren (17-9) heeft zich een kandidaat gemeld. In overleg heeft
het bestuur besloten om eerst nog met de kandidaat in gesprek te gaan en dan de kandidaat voor te 
stellen en een vergadering bijeen te roepen om de benoeming te laten plaatsvinden. 
Op een vraag uit de zaal antwoordt Kroezen dat als het niet mocht lukken voor het eind van het jaar 
een vergadering uit te schrijven, hij dan per 31-12 definitief geen bestuurslid meer is.
Mogelijk moet de ALV voor de benoeming van de voorzitter een online vergadering worden; dat is 
niet voorzien in de statuten, een statutenwijziging omzeilen met een ad-hoc besluit van deze ALV 
vindt onze huisjurist Holtz onbestaanbaar. Onder de noodwetgeving geldig vanaf maart-april is 
vastgelegd dat besluiten van een online gehouden vergadering wel rechtsgeldig zijn en dit is (bij de 
laatste correctie van dit verslag op 4-11) nog steeds geldig onder de 'Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19'.



Bestuurslid jeugdzaken: Na een jaar heeft Ibo de Vries ervoor gekozen om zijn functie neer te 
leggen. Gelukkig hebben we afgelopen weken Martijn Hardeman bereid gevonden om de NOSBO-
jeugdzaken te gaan behartigen. Hij is ook weer schaakouder, zoals veel voorgangers in die functie, 
maar is zelf ook schaker. Geweest in een ver verleden, maar sinds enige tijd ook zelf weer actief bij 
de club van zijn kinderen, de Paardensprong. Hij heeft de laatste maanden al veel bijgedragen aan 
bijv. de organisatie van online-jeugdkampioenschappen.
De vergadering gaat onder applaus akkoord met de benoeming van Martijn Hardeman als 
bestuurslid jeugdzaken.
De vacatures voor bestuurslid wedstrijden en competitie staan al jaren open en ook nu hebben zich 
hiervoor geen leden gemeld. De andere bestuursleden hebben dit de afgelopen jaren waargenomen.
De voorzitter heeft de organisatie van persoonlijke kampioenschappen al enkele jaren uitbesteed 
aan Groninger Combinatie en Veendam, hij en de secretaris hebben de competitie draaiend 
gehouden. Kroezen toont zich bereid om deze taken voort te zetten, als onbezoldigd vrijwilliger 
buiten het bestuur. De verantwoordelijkheid ligt bij de overige bestuursleden. 
Leden Commissie van Beroep: op Keizer na zijn alle vier leden aftredend. Zij hebben aangegeven 
weer herkiesbaar te zijn. Veel werk levert het niet meer op, sinds de competitie met increment-
tijdschema wordt gespeeld. De commissie wordt wel verzocht onderling de komende tijd een 
aangepast rooster van aftreden te maken, het zou over drie jaar wel slecht uitkomen als ze alle vier 
ineens niet herkiesbaar willen/kunnen zijn.
De heren Bakker, Holtz, Hondema en Van der Meijden worden herbenoemd als lid van de 
Commissie van Beroep.

9. Plannen bestuur
Begroting 2021 
Enige opmerkingen vooraf van de penningmeester:
- Verhoging jaarcontributie KNSB per 1 oktober met € 1,10; Mijnheer meldt dat dat de 
gebruikelijke jaarlijkse indexering betreft.
- De afgelopen twee kwartalen hebben de clubs vermindering gekregen van afdracht NOSBO-
contributie ivm. corona. Minder activiteiten, nauwelijks doorlopende kosten itt. bij de clubs, en 
onze financiële positie is nog sterk, we kunnen het lijden.
Uitgangspunt bij begroting 2021 is een 'normaal' seizoen. Mogelijk gooit Corona nog roet in het 
eten, maar het zal naar verwachting neerkomen op minder inkomsten maar ook minder activiteiten.
Van der Burgh kan daar wel in meegaan, maar vindt wel dat rekening gehouden moet worden met 
ledenverlies. Ook andere sprekers melden terugloop in ledental. Kroezen herhaalt dat dat misschien 
negatief uitwerkt op de begroting/resultaten, maar dat onze balans daar niet ernstig onder zal lijden.
Verder geen vragen, begroting 2021 goedgekeurd. 

Plannen Jeugdschaak: 
Morgen is het plaatsingstoernooi KNSB-jeugdkampioenschappen D-E in Hoogkerk. Daarnaast is er 
een speelplaats voor een paar deelnemers aan het online Europees Jeugdkampioenschap.
Verder nog weinig aankondigingen, veel clubs zijn nog aan het opstarten.
Ook voor Schiermonnikoog zijn er nog meer vragen dan antwoorden.
Valens meldt dat Jeugdschaak Noord gaat beginnen met een Noordelijk jeugdteam in de landelijke 
Meesterklasse A. Assen gaat met een team naar de C-jeugd.

Competitie 2020-2021.
Bij het verzenden van de stukken was er nog zoveel onduidelijk over de voorwaarden waaronder 
een competitie gespeeld zou kunnen worden, dat we dit onderwerp nu geheel blanco aansnijden. 
'Gelukkig' hebben we net twee seizoenen gehad met een overgangscompetitie ivm. de scheiding van
landelijke en regionale competities die in het afgelopen seizoen door de bondsraad is bekrachtigd.



We kennen dus al drie verschillende competities zonder promotie/degradatie en met vrije 
inschrijving met acht-, zes-, en viertallen. Het ligt voor de hand om dit model in enige vorm voort te
zetten in het komend seizoen. 
Organiseren van de competitie wordt waarschijnlijk een stuk makkelijker als we niet gaan werken 
met vaste speelweken, maar een groot deel overlaten aan onderlinge afspraken tussen teams.
Tevoren is de clubs gevraagd om een idee te geven van het aantal spelers/teams dat komend seizoen
zou kunnen/willen spelen, hoeveel ruimte er in hun speellocatie is voor een wedstrijd volgens de 
protocollen voor schaken. Daarop zijn 10 schriftelijke reacties binnengekomen.
De aanwezige clubs wordt nu gevraagd aan te geven hoeveel ruimte ze hebben in de speelzaal voor 
een wedstrijd, met hoeveel teams ze zouden willen meedoen en hoe ze de inrichting van de 
competitie zien.
Zie bijlage met de reacties van 20 clubs.

Verder: Schuit vindt het wel belangrijk te weten hoe de speelavond bij andere clubs georganiseerd 
wordt. Bedum houdt vast aan anderhalve meter, verwacht van bezoekers dat ze zich daaraan houden
en wil ook bij uitwedstrijden dat daaraan voldaan wordt. Leden willen beslist niet achter 
spatschermen spelen, over mondmaskers valt te praten. Het is wel zaak om het met elkaar eens te 
worden hoe we de wedstrijden gaan spelen. 
Mijnheer: KNSB heeft een minimumpakket neergelegd, clubs kunnen zelf extra maatregelen 
treffen. Heftige discussie volgt, het is duidelijk dat in de komende competitie veel meer details voor
de wedstrijd besproken moeten worden door de teamleiders.
Schuit suggereert ook dat de NOSBO een online competitie gaat opstarten. Kroezen geeft wel aan 
dat bij recente online competities geregeld gevallen van cheaten zijn opgemerkt. Dat is wel moeilijk
te ondervangen. Maar het bestuur zal de suggestie bespreken. We hebben net een nieuw bestuurslid 
die er erg in thuis blijkt te zijn.
Ook mogelijkheid om alleen uitwedstrijden te spelen wordt genoemd. Het is (en was al) beperkt 
mogelijk, geef het aan bij de wensen voor de competitie. Waarschijnlijk zal de informatie vooraf 
voor de "competitiegids" wel een stuk uitgebreider moeten worden.
Het bestuur gaat binnenkort de formulieren uitsturen voor de aanmeldingen en de wensen en 
voorwaarden voor de wedstrijden van de teams. Gehoord de vergadering gaan we bekijken hoeveel 
achttallen willen meedoen, en hoeveel viertallen. Het lijkt er niet op dat het mogelijk is om dit jaar 
een zestallencompetitie te organiseren. 
De voorzitter stelt voor om vanaf november een competitie te starten met 5 tot 7 ronden. We laten 
de vaste speelrondes los. Ook kunnen we kijken of er, ook als de competitie opstart in het najaar, of 
er dan alsnog een poule gestart kan worden begin 2021, met minder wedstrijden. Houd er wel 
rekening mee dat de externe competitie dit jaar de interne competitie meer in de weg zal zitten. 
En wees wel realistisch met de opgave van spelers voor de externe teams.
Bekercompetitie zullen we dit jaar spelen met één team per club, vanaf januari.

10. Rondvraag

Geen vragen uit de zaal. De secretaris peilt nog in hoeverre clubs zich laten zien in de sportkranten 
ter gelegenheid van de Nationale Sportweek? Of met een kraam aanwezig zijn op de gemeentelijke 
Sportmarkt? Een paar, en ook zijn er wel clubs die met enige regelmaat een stukje in de plaatselijke 
krant plaatsen. 

11. Sluiting om 21:33 uur
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