
Noordelijke Schaakbond
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: woensdag 29 september 2021 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

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 9 juni 2021

4. KNSB-zaken
BTW-plicht schaakorganisaties
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

5. Jaarverslagen seizoen 2020-2021
Secretaris, 
Jeugdzaken, 
Diplomaconsul.

6. Benoemingen
Voorstel tot herbenoeming van de heren Bakker en Holtz als leden Commissie van Beroep.
(omdat in de loop der jaren bijna alle leden van de CvB aftredend zijn, is in overleg een 
nieuw schema afgesproken. Vandaar dat deze twee al na een jaar weer aftredend en 
herkiesbaar zijn.)

7. Plannen bestuur
Begroting 2021, 
Jeugd, 
Competitie 2021-2022
Kampioenschappen Senioren

8. Reglementen
De reglementen voor jeugdkampioenschappen sluiten niet helemaal meer aan op de KNSB-
reglementen. Daarom stelt het bestuur een aantal wijzigingen voor 

9. Rondvraag

10. Sluiting

Noordelijke Schaakbond 1 ALV 29-9-2021



3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 9 juni 2021 Aanvang: 19:30 uur
Online via Jitsi Meet

Aanwezig: Verenigingen: Assen: S. Homminga; Bedum: A.van 't Veld; 
ESG: A. Meijeringh; Groninger Combinatie: J. Holtz; Haren: A. Tasma; Hoogeveen:
M. Berghuis; HSP en Veendam: Th. Mooijman; Leek: S. Westerlaan; Lewenborg:
J. Bosgra; Oostermoer: B. Dröge; Roden: A. v/d Burgh; SISSA: M. de Jong; Ten
Boer, Spassky's: R. Kroon; 
KNSB: E. Mijnheer; Lid v Verdienste: R. Kroezen.
Bestuur: E.J. Walinga, J. van Os, M. Hardeman, F. van Amerongen.

1. Opening om 19:32 uur door Van Os. 

2. Mededelingen 
Jonas Hilwerda is Nederlands Juniorenkampioen (A-jeugd),
Jorden van Foreest heeft het Tata Steeltoernooi gewonnen
De Kloostertuin (Assen) heeft de Christmas Cup gewonnen, het online schoolschaaktoernooi.
Hoogeveen is bij de post-corona herindeling van de KNSB-competitie gepromoveerd 
naar de 3e klasse.

3. Verslag ALV 25-11-2020: Geen vragen of opmerkingen uit de vergadering, verslag is ongewijzigd 
vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

4. Jaarrekening 2020
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op de gepresenteerde jaarrekening 2020, 
bestaande uit Balans per 21-12-2020, exploitatierekening 2020 met specificaties. 
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de Kascommissie, bestaande uit de 
penningmeesters van ESG en Roden en verleent penningmeester en bestuur decharge voor het 
gevoerde beleid in 2020
De penningmeester merkt op dat er over 2e en 4e kwartaal 2020 korting is verleend op de NOSBO-
contributie; evenzo voor het 1e en 2e kwartaal 2021. De bedragen zijn verantwoord in een bijlage. 
Het gaat niet om kleine bedragen, maar omdat er veel minder kosten zijn gemaakt vond het 
bestuur het verantwoord om dit besluit te nemen.
Voor het 3e kwartaal 2021 (grotendeels zomervakantie..) stelt hij voor om weer geen NOSBO-
contributie in rekening te brengen en hij uit zijn genoegen dat hij dit nu wel aan de leden kan 
voorleggen. De aanwezigen hebben geen bezwaar..

5. Benoeming Kascommissie
De vergadering tekent geen bezwaar aan tegen de aanwijzing volgens het gebruikelijke 
roulatieschema van Westerwolde en Ten Boer als Kascommissie voor het boekjaar 2021.

6. KNSB-zaken 
KNSB-bestuurslid Erik Mijnheer is inmiddels digitaal aangeschoven, Van Os heet hem welkom en 
geeft hem het woord om zijn mededelingen te doen en om vragen uit de vergadering te 
beantwoorden.
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a) de competitie zal onder het inmiddels welbekende voorbehoud van start gaan in september, de 
voorbereidingen zijn in volle gang en over eventuele beperkingen is geregeld overleg met
NOC/NSF en het ministerie VWS. Verenigingen worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
b) Over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is al het een en ander te doen 
geweest. Het bondsbureau heeft de verenigingen een informatiepakket toegestuurd. Er moet het 
een en ander in de organisatie van de vereniging veranderen en dat moet ook vastgelegd in de 
statuten. Maar de wet biedt expliciet de tijd om de komende vijf jaar de benodigde besluiten te 
nemen en af te ronden met statutaire aanpassingen. Neem die tijd dus als het nuttig is. Wordt 
vervolgd.
c) BTW-plicht voor denksportorganisaties. 
Schaakorganisaties worden ook BTW-plichtig, de denksportbonden zijn samen nog in gesprek met 
NOC en ministerie Financiën over de details en datum van invoering. Het ziet ernaar uit dat de 
meeste verenigingen wel uitkomen met de vrijstelling voor kleine organisaties, met een omzet 
onder € 20.000. Grotere regionale bonden gaan daar naar verwachting wel overheen, vandaar dat 
de mogelijkheid onderzocht wordt om de inning van KNSB-contributies rechtstreeks van club naar 
KNSB te regelen, zodat die regionale bonden ook onder de 20.000 blijven. 
Nadere info volgt.
ad a) Mooijman vraagt m.b.t. het opstarten van de competitie hoe de KNSB omgaat met o.a. 
vaccinatieweigeraars. Mijnheer herkent het probleem, zegt dat het wel bij meer takken van sport 
speelt en dat verschillende commissies zich hierover buigen. Walinga zegt dat diverse sportclubs 
alweer begonnen zijn met hun activiteiten, maar ertegenaan lopen dat de regels voor de 
accommodaties (vaak horeca..) de mogelijkheden flink beperken. Bijvoorbeeld dat de zaal al om 
22.00 uur dicht moet en dat de activiteit dus al voor 18.00 uur moet beginnen.
De verwachting is dat de mogelijkheden al over enkele weken ruimer kunnen worden.

7. Plannen voor opstarten
Van Os: voorlopig blijft veel onduidelijk over de manier waarop we in september weer van start 
kunnen met onze activiteiten. Hij zal begin september alle verenigingen bellen om te kijken hoe de 
stand van zaken bij de verenigingen is. Aan de hand van die rondgang zal het bestuur met plannen 
komen die op de najaars-ALV besproken worden. 
Het is belangrijk dat we het nieuwe seizoen goed beginnen, niet alleen intern voor onze leden, 
maar ook voor de buitenwereld.
Dat betekent dat de clubs een goed idee moeten hebben hoe ze hun eigen activiteiten gaan 
inrichten en inplannen rekening houdende met de landelijke en regionale activiteiten.
Ook om de buitenwereld te laten zien dat de schaakclubs weer beginnen zou het goed zijn om 
rond het einde van de zomer losse ludieke activiteiten te organiseren, om de clubleden na een jaar
stilstand weer met elkaar in contact te brengen, om belangstellenden (Queens Gambit!) aan de 
club te verbinden en contact met schaakvrienden van andere clubs weer te kunnen ontmoeten. Of 
nieuwe online tegenstanders nu eens in het echt te ontmoeten.
Wat er wel en niet mogelijk is, moet nog blijken, maar wensen en plannen op hoofdlijnen kun je 
maar beter op de plank hebben liggen om tijdig te kunnen inspelen op de kansen die er gaan 
komen.
Bij het maken van de plannen en voor financiële of organisatorische ondersteuning is de NOSBO 
zeer welwillend, laat tijdig weten wat u van plan bent en welke bijdrage u zou willen krijgen. Neem 
gerust contact op met de voorzitter.

8. Rondvraag. geen gegadigden.
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9. Sluiting door Jan van Os om 20:10 uur

Besluiten NOSBO-ALV 9-6-2021:
- Verslag ALV 25 november 2020 is goedgekeurd
- De jaarrekening 2020 is goedgekeurd, het bestuur gedechargeerd
- Kascommissie 2021 is benoemd.

4. KNSB-zaken
Als alles goed gaat is Erik Mijnheer, bestuurslid voor o.a. clubschaak en competitie weer aanwezig.

5. Jaarverslagen 2020-2021
Jaarverslag secretaris
Schaken is vooral een binnensport. Onze activiteiten zijn dus erg getroffen door de beperkingen in 
de covid-pandemie. Waar we vorige zomer voorzichtig begonnen na te denken op welke manier 
we de competities en toernooien konden laten doorgaan weten we nu dat alles bijna een jaar 
extra heeft stilgelegen na de voorzichtige heropening in zomer 2020. Alles lag stil op één 
uitzondering na, het Tata Steel Toernooi. Dat ging zoals we inmiddels gewend zijn zonder 
nevengroepen, amateurtoernooi en publiek, maar, daverende verrassing, het Mastertoernooi werd
gewonnen door Jorden van Foreest!

De Noordelijke Schaakbond bestaat per 1 september 2021 uit 28 leden-verenigingen. 
Die hebben samen 733 unieke hoofdleden plus nog 17 dubbelleden die in een andere regio 
hoofdlid zijn. Sinds de laatste peildatum 1-10-2020 zijn er 52 leden bijgekomen en 68 afgemeld.

De leden zijn op 18 september 2020 bijeengekomen voor een Algemene Vergadering. dat kon toen
nog fysiek in het Denksportcentrum. de vergadering van 25 november, waarin de nieuwe voorzitter
benoemd is, is gehouden via internet. Evenzo de voorjaarsvergadering met o.a. de jaarrekening, op
9 juni.

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2020-2021 uit voorzitter Roland Kroezen, die 
wegens het bereiken van de maximale zittingsduur op 25 november werd opgevolgd door Jan van 
Os, Frans van Amerongen als secretaris en Eric Jan Walinga als penningmeester. Ibo de Vries heeft 
zijn portefeuille jeugdzaken om persoonlijke redenen neergelegd. Sake Jan de Boer  en sinds de 
september-ALV Martijn Hardeman behartigen nu de post jeugdzaken. Hardeman is formeel 
bestuurslid Jeugdzaken.
De vacature voor wedstrijden en competities kon weer niet worden ingevuld. Het bestuur zoekt 
nog steeds iemand die de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor competities en 
kampioenschappen op zich wil nemen. Voor de praktische uitvoering zijn wel enkele vrijwilligers 
gevonden.

Geert Drent verzorgt al jaren  het beheer van de 60 sets stukken, klokken en borden van de  
NOSBO. Wout Admiraal verzorgt nog steeds de beoordeling en verzending van de stappen-
examens en -diploma's. 
De Bondsraad en het bijbehorende voorzittersoverleg zijn afgelopen seizoen allemaal online 
gehouden. Van Os heeft namens de NOSBO deelgenomen.
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Jaarverslag diplomaconsul 2020-2021

Wat een bijzonder schaakjaar was het ook voor de diplomaconsul. Heel weinig examens zijn er 
afgenomen. Dus weinig werk voor de diplomaconsul.
Het vorig seizoen (ook al door het coronavirus geteisterd) werden nog 157 examens afgenomen. 
Dat getal is nu bijna gehalveerd  naar 88 (56%)!
Voorgaande jaren  deden wel 300 -400 jeugdige spelers (en enkele ouderen) hun stappen- 
examens. Maar door de corona is alles anders geworden. Er was dus weinig nakijkwerk voor mij. 
Toch maar een jaarverslag gemaakt.

Hieronder de verdeling over het stappenseizoen 2020-2021:

stappen afgenomen geslaagd afgewezen

opstapje 1 13 13 0
opstapje 2 1 1 0
stap 1 27 27 0
stap 1 plus 2 2 0
stap 2 17 14 3
stap 2 plus 2 2 0
stap 3 17 16 1
stap 3 plus
stap 4 6 5 1
stap 4 plus
stap 5 3 3 0
stap 6

totaal
88 83

(94%)
5

(6%)

Van de 83 geslaagden werden 9 met een 10 beoordeeld!

Inmiddels heb ik sinds 2006 al 4747 examens mogen nakijken! En nu op weg (zoals ik ook al 
schreef in het vorig jaarverslag) naar de 5000! Misschien is dan de tijd gekomen om te stoppen.

Wout Admiraal, diplomaconsul NOSBO 1 augustus 2021
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Jaarverslag Jeugdzaken
in een aparte bijlage

7. Plannen bestuur

Begroting 2022
In een aparte bijlage

Competitie 2021-2022  
Tijdens de voorbereiding van deze ledenvergadering was de stand van zaken eerst dat in het najaar
alle coronamaatregelen waarschijnlijk afgeschaft konden worden. Later was dat niet meer zo 
stellig, maar het lijkt erop dat schaakactiviteiten binnen gewoon weer mogelijk zijn, met de 
inmiddels wel ingeburgerde hygiënemaatregelen en misschien nog enkele beperkingen qua aantal 
mensen in een zaal.

Kampioenschappen senioren
Het bestuur gaat er vooralsnog vanuit dat zoals voor corona het Rapidkampioenschap wordt 
verbonden aan het Rapidtoernooi van Veendam en het Persoonlijk Kampioenschap verbonden 
wordt aan het toernooi van Groninger Combinatie.

8. Reglementen
in een aparte bijlage
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Noordelijke Schaakbond
Functieoverzicht   per     10 juni   20  21  

A: Aftredend 
B: Benoemd

S: Sinds

Bestuur A B S
Voorzitter Jan van Os 2023 2020 11-2020
Secretaris Frans van Amerongen 2022 2019 05-2013
Penningmeester Eric Jan Walinga 2023 2020 09-2017
Jeugdzaken Martijn Hardeman 2023 2020 09-2020
Algemeen Sake Jan de Boer 2022 2019 09-2019
Competitie, kampioenschappen Bestuur

Bondsraadleden A B S
1e lid Jan van Os 2023 2020 2020
2e lid Frans van Amerongen 2022 2020 2017
1e plaatsvervangend lid Eric Jan Walinga 2023 2020 2017
2e plaatsvervangend lid Sake Jan de Boer 2022 2019 2019

Overige functies
Ledenadministrateur Frans van Amerongen 2016
Kalendercoördinator Frans van Amerongen 2013

Medewerkers   2020-2021  S
Webmaster Roland Kroezen 2016
Diplomaconsul Wout Admiraal 2005
Materiaalcommissaris Geert Drent 2006

Commissie van Beroep Vereniging A B S
Menno Keizer Roden 2022 2019 2010
Job Holtz Groninger Combinatie 2021 2020 1993
Gerard Bakker Bedum 2021 2020 1996
John van der Meijden Westerwolde 2022 2020 2017
Evert Hondema Emmer SG 202  3  2020 2017

Kascommissie voor het boekjaar 20  21  
Westerwolde en Ten Boer
kandidaten KC: vanaf boekjaar 2022:  Spassky's, Valthermond; Veendam, Oostermoer; 
Het Kasteel, Paardensprong; Gron. Combinatie, Matadoren; LOS...

L  id van Verdienste  
Roland Kroezen benoemd  25-11-2020
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