
Noordelijke Schaakbond 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

woensdag 25 november 2020 Aanvang: 19:30 uur
Online via Jitsi Meet

Aanwezig: Verenigingen: Assen: S. Homminga; Bedum: S. Schuit; Dwingeloo:
H. Langbroek; ESG: B. van Os; Groninger Combinatie: J. Holtz; HSP en
Veendam: Th. Mooijman; Leek: P. Doller; Lewenborg: J. Bosgra; Middelstum:
F.Bekker; Oostermoer: S. Oosting; Staunton: E. van Pelt; Ten Boer: R. Kroon;
Bestuur: E.J. Walinga, R. Kroezen, M. Hardeman S.J. de Boer, F. van Amerongen.
Kandidaat: J. van Os.

1. Opening om 19:28 uur door Kroezen. Geen mededelingen.

2. Verslag ALV 18-9-2020: Doller (Leek) gaf per mail al aan dat bij behandeling competitie werd 
verwezen naar een bijlage over speelmogelijkheden van de clubs. Die is vandaag alsnog nagestuurd 
en wordt bij het verslag gevoegd. Verder geen vragen of opmerkingen uit de vergadering, verslag is 
ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

3. Benoeming
Het bestuur draagt Jan van Os voor als voorzitter. De online deelnemers hebben geen vragen of 
opmerkingen. De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van Jan van Os tot 
voorzitter van de NOSBO. De vergadering stemt ook in met de benoeming van Jan van Os als 
Bondsraadslid.
Roland Kroezen treedt af als voorzitter en Bondsraadslid.
Gelukwensen voor Van Os; welkom in het bestuur.
Kroezen heeft het met veel plezier gedaan en bedankt allen voor de goede samenwerking, 
Van Os heeft even verbindingsproblemen, maar volgens afspraak blijft Kroezen vanavond de 
vergadering leiden. We gaan over tot de ..:

4. Rondvraag. Er zijn drie punten aangedragen door de clubs.
- Schuit (Bedum): “Is de NOSBO nog steeds voornemens de inschrijving van de NOSBO competitie
in december open te stellen?” en “Komt de NOSBO nog met een voorstel voor een online 
competitie in navolging van de KNSB? Zo ja dan hebben wij de voorkeur dat het platform 
Lichess.org wordt gebruikt.” 
Kroezen: Gezien de huidige stand van coronazaken mogen we blij zijn als vanaf half januari de 
zalen weer open kunnen. Pas dan zullen we de belangstelling peilen en zien wat we nog kunnen 
organiseren. Een teamcompetitie zal hooguit gaan over drie ronden in vierkampen. En misschien 
kan de bekercompetitie nog doorgang vinden. Voor de online teamcompetitie was eigenlijk alleen 
belangstelling van Bedum en ESG, Die zouden kunnen instappen bij de online-competitie op 
zaterdag van de KNSB. Maar leden van Bedum zijn weer niet zo blij met het platform Chess.com 
zoals uit de vraagstelling al bleek.
- Holtz (Gron. Combinatie): “Nu we ook dit seizoen weer zijn begonnen met een lock-down, ligt het
in onze bedoeling onze leden aan het eind van het seizoen (als we de “schade” kunnen opnemen), 
financieel te compenseren. Echter: een aanzienlijk deel van de contributie gaat op aan NOSBO- en 
KNSB-afdrachten. Is de NOSBO c.q. de KNSB in staat/bereid een deel van die afdrachten terug te 
laten vloeien naar de clubs?”
Kroezen: ... kan daar niets over toezeggen. Het bestuur moet daar nog een besluit over nemen. Wel 
is het zo dat het bestuur afgelopen zomer korting heeft gegeven van enkele euro's per seniorlid over 
de NOSBO-contributie in het tweede en derde kwartaal.



In het onlangs gehouden Bondenoverleg is door het KNSB-bestuur duidelijk gemaakt dat een 
korting door de KNSB er niet in zit. Door teruglopend ledental en doorlopende kosten moeten al 
serieuze bezuinigingen gedaan worden in de begroting. 
Tijdens Bondenoverleg bleek dat de Rotterdamse en de Zeeuwse bond de hele kwartaalafdracht van
4e kwartaal voor eigen rekening hebben genomen. Walinga laat weten dat de NOSBO niet armlastig
is, maar zich dergelijke bedragen niet kan permitteren.
- Mooijman (HSP/Veendam): “Een van de bezuinigingen die de KNSB wil uitvoeren is het niet 
meer uitbrengen van het Schaakmagazine. En dat is vrijwel het enige dat de clubleden die niet aan 
competitie deelnemen nog krijgen voor hun dik 40 euro afdracht. Welk standpunt gaat het bestuur 
hierover innemen bij de aankomende Bondsraad?”
Kroezen meldt dat tijdens het Bondenoverleg wel duidelijk werd dat het voorstel in de Bondsraad 
wel een meerderheid zal krijgen, maar dat door bezwaren van een aantal bonden het voorstel 
mogelijk wel wordt afgezwakt tot 1x een papieren Schaakmagazine in 2021 en de rest als pdf. Dat 
scheelt de helft van de beoogde bezuiniging. De kosten van SM zijn voor ongeveer de helft redactie 
en voor de helft productie- en verzendkosten.

Schuit zegt dat het Bondsblad voor veel leden de enige band met de bond is. En als het dan alleen 
lukt om het digitaal uit te brengen, dat hij dan voorkeur geeft aan het ontvangen van de pdf ipv. het 
moeten opzoeken op een website.
Kroon vraagt of de maatregel Bondsblad eenmalig is of permanent? Hij suggereert ook dat Walinga 
zaterdag kan inbrengen dat de maatregelen over Schaakmagazine voor slechts een jaar gaan gelden 
en dat daarna een evaluatie volgt.
Mooijman vindt dat de KNSB zich beter bewust moet zijn dat veel leden vinden dat de KNSB 
behalve het bondsblad bar weinig doet voor de 'gewone leden'.

Inmiddels is de voorzitter weer online, Hij neemt de felicitaties van de deelnemers in ontvangst en 
bedankt vervolgens Roland Kroezen voor zijn vele werk voor de NOSBO.
Vervolgens kondigt hij aan dat na overleg met de clubbesturen het bestuur heeft besloten hem voor 
te dragen als Lid van Verdienste van de NOSBO. En dat niet (alleen) voor zijn 12 jaar als 
bestuurslid, maar vooral voor de vele avonden en zaterdagen die hij al jarenlang heeft gestoken in 
het (mede) organiseren, arbitreren en (bege-)leiden van allerlei wedstrijden, toernooien en andere 
schaakactiviteiten, vooral voor de jeugd. 
De vergadering benoemt Roland Kroezen tot Lid van Verdienste.
Kroezen is duidelijk blij verrast door dit besluit. Hij heeft het met veel plezier gedaan en dankt de 
NOSBO hartelijk hiervoor.

5. Sluiting door Jan van Os om 20:07 uur

Besluiten NOSBO-ALV 25-11-2020:
- Jan van Os wordt benoemd tot voorzitter en bondsraadslid
- Roland Kroezen treedt terug als voorzitter, bondsraadslid en wedstrijdleider
- Roland Kroezen wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de NOSBO.

goedgekeurd door bestuur 26-5-2021

Frans van Amerongen
secretaris
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