
ALV NOSBO van 25 juni 2003 
 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Plaats:  Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen ALV 11 september 2002 

 

4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider 

 

5. Voorstel tot verhoging van de prijzen voor examens/diploma’s van € 1,83  

 naar € 2,00, conform de KNSB- richtlijnen 

 

6. Financiële stukken 

 Afrekening 2002, begrotingen 2003 en 2004 

 Balansen NOSBO 2002 

 

 

PAUZE 

 

7. Discussie over de afschaffing van de NOSBO-rating 

 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Ledenvergadering NOSBO 11 September 2002  
 

Aanwezig: 

Assen   T.Spriensma 

Bedum   M.P.van Heumen, K.S.Fongers 

Ten Boer  H.Buter 

Delfzijl  J.H.Poortinga 

D.S.C.   B.G.Keizer 

Emmer S.G.  K.Tiemens, D.Y.Többen 

Groningen  T.Ensink 

Grijpskerk  D.Schuttel 

Haren   B.Romijn sr., B.Romijn jr. 

Hoogeveen  F.van Amerongen 

HSP   V.Geeraets, B.Bontjer 

J.H.Kruit  T.Hulshof, P.Oosten, O.ten Hoff 

Lewenborg  J.Jans 

Van der Linde  R.Algera, S.Jageman 

Roden   P.C.M.Brouwer, J.H.Post 

Staunton  R.H.K.Jacobs 

SISSA   E.J.Kleter, C.Hoekstra, P.Lode 

Veendam  J.van der Laan, T.C.M.Mooijman 

Unitas   H.A.Warmelink 

Z!   K.A.J. de Jongh Swemer, J.F.de Groot 

 

Afwezig met kennisgeving:  Rochade, Leek, ’t A-Kwartier, Oostermoer, Spassky’s, 

 

Aanwezige bestuursleden:  J.C.van Os, C.Praagman, M.W.F.Jans, H.Lunenborg,   

T.M.Mooijman, J.K.Schut. 

 

Toehoorders: H.J.Zuiderweg (SO-on), P.C.Zilverberg. 

W Krijnen (Verenigingsondersteuning consulent KNSB) 

 

Opening 19:35u: 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

De penningmeester heeft inlichtingen ingewonnen betreffende het verlenen van een subsidie 

aan de verenigingen voor asielzoekers. De KNSB verwijst naar eventuele gemeentelijke 

regelingen. Het bestuur van de NOSBO is van mening dat in deze geen directe rol is 

weggelegd voor de NOSBO. In schrijnende individuele gevallen zal het bestuur een verzoek 

van een vereniging ruimhartig bezien. 

 

Notulen algemene ledenvergadering van 19 juni 2002: 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

Jaarverslag secretaris: 

Spriensma (Assen) mist in het verslag de cursus Jeugdleider. 



Jaarverslag competitieleider: 

Spriensma (Assen) verzoekt de regionale zenders te benaderen voor het plaatsen van 

berichten op TeleText ipv. de ANP. Jans (competitieleider) antwoordt dat de regionale 

zenders doorverwijzen naar de ANP en dit bedrijf vraagt nogal een bedrag. 

Algera (vd.Linde) vraagt of  het niet mogelijk is dat het bestuur een subsidie verleent aan 

verenigingen die de uitslagen van de interne competitie op TeleText willen zetten. 

Van Os (voorzitter) wijst op de onduidelijke maar waarschijnlijk aanzienlijke kosten dat dit 

meebrengt. Dit lijkt hem geen zaak voor de NOSBO. Indien verenigingen in regionaal 

verband gezamenlijk dit uitzoeken en met een begroting komen zal het bestuur dit verder 

bezien. 

 

Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken: 

Romijn sr. (Haren) mist in het verslag het Nederlands Kampioenschap tot 10 jaar dat de 

NOSBO heeft georganiseerd. 

 

Verkiezingen: 

 

Secretaris: 

Bij acclamatie wordt P.C.Zilverberg gekozen als secretaris van de NOSBO. 

 

Competitieleider: 

M.W.F.Jans wordt voor een tweede termijn herkozen. 

 

Commissie van Beroep: 

R.G.Holtz, G.P.Bakker en M.G.A.Hoffer worden herbenoemd. 

 

Bondsraad: 

J.K.Schut wordt benoemd als reserve bondsraadlid voor de verenigingen. 

 

Jeugdcommissie: 

Het bestuur heeft T.Mooijman, E.van der Haar en R.Assies benoemd. 

 

Plannen competitieleider: 

Er zijn waarschijnlijk minder derde klassen. Er hebben zich alleen jeugdteams gemeld voor 

de derde klasse. De plannen worden goedgekeurd. 

 

Plannen wedstrijdleider: 

Van Os (voorzitter) betreurt het ontbreken van een wedstrijdleider. De plannen zijn gelijk aan 

die van het vorige seizoen. 

 

Plannen bestuurslid jeugdzaken: 

Algera (v.d.Linde) vraagt waarom er niet meer geld wordt uitgegeven voor nieuw beleid. 

Mooijman (Bestuurslid Jeugdzaken) wijst erop dat de jeugdcommissie op dit moment geen 

concrete nieuwe plannen heeft. Zuiderweg (toehoorder) stelt dat de jeugdcommissie wel 

enige nieuwe activiteiten op de rol heeft gezet, zoals een debutanten toernooi en het verder 

uitbouwen van de Grand-Prix cyclus. Mooijman (Bestuurslid Jeugdzaken) denkt dat dit geen 

directe nieuwe plannen zijn maar het verder uitbouwen van bestaande zaken. 



KNSB - zakken: 

Wim Krijnen (Verenigingsondersteuning consulent KNSB) denkt dat de verenigingen tegen 

de grenzen van hun eigen kunnen aanlopen. De terugloop van het ledenaantal kan alleen 

worden tegengehouden indien de verenigingen op zoek gaan naar vernieuwingen in de zin 

van: kortere partijduur en meer sociaal contact tussen de leden. 

 

Uitreiking prijzen: 

Staunton ontvangt de kampioenschaal. Unitas 4 wint de verloting van de klok voor het 

kampioenschap van klasse 1b. Groningen wint de klok voor de jeugdcompetitie. 

 

Plannen jubileum: 

In de notitie van de voorzitter staan de volgende evenementen: 

Gezamenlijke eerste ronde 

Massakamp Stad Groningen / Ommelanden 

Kroegen snelschaaktoernooi 

Levend schaakspel op reis door Groningen en Drente 

Een boekwerk zoals die bij het 50 jarig jubileum werd gemaakt 

Schaakactiviteiten dag 

Doorgeefschaak toernooi 

Lezingen 

Opfleuren normale activiteiten 

 

Jacobs (Staunton) geeft de suggestie om de stad Groningen een groot schaakspel aan te 

bieden dat gespeeld kan worden op het Waagplein (tussen de beide markten). 

Hulshof (J.H.Kruit) geeft aan dat  schaakclub J.H.Kruit volgend jaar 90 jaar bestaat. 

Többen (Emmer SG) hoopt dat het bestuur rekening houdt met de reisafstanden bij een 

gezamenlijke ronde. 

Algera (v.d.Linde) hoopt dat de gezamenlijke ronde voor alle klassen geldt. Misschien kan 

worden uitgezocht of een student van de faculteit Geschiedenis een scriptie over de 

schaakgeschiedenis van de NOSBO kan maken. Van der Linde viert volgend jaar een lustrum 

met een schaakfestival voor de jeugd. Eventueel zou van der Linde dit gezamenlijk met de 

NOSBO kunnen organiseren. 

Romijn sr. (Haren) heeft een goede herinnering aan de laatste gezamenlijk ronde 25 jaar 

geleden. Ook zou een wedstrijd kunnen worden georganiseerd tussen teams bestaande uit 

jeugd en hun ouders. 

 

Archief NOSBO: 

De nieuwsbrieven etc. die elektronisch worden rondgestuurd worden door de secretaris 

uitgeprint en bewaard voor het archief. De bestuursleden trachten zoveel mogelijk de 

belangrijkste elektronische documenten op deze wijze voor het nageslacht te behouden. 

Algera (v.d.Linde) ziet graag dat alle elektronische documenten op een verzamel-cd worden 

gezet en dat zo’n cd een keer in de vijf jaar wordt gemaakt. Praagman (penningmeester) wijst 

erop dat de opslag van gegevens op een cd niet garandeert dat de gegevens niet verloren gaan. 

Over een aantal jaren is het goed mogelijk dat niemand meer een cd kan lezen daar er in de 

toekomst waarschijnlijk geheel andere technieken worden gehanteerd. Het plaatsen van de 

tekst op papier van een goede kwaliteit blijft voorshands nog de veiligste manier. 



Rondvraag: 

Spriensma (Assen) heeft bij een wedstrijd in Duitsland tussen zijn vereniging en een 

vereniging uit Nordhorn op een bankje gezeten en gezien dat een aantrekkelijk dame met 

behulp van een elektronisch schaakbord het aanwezige publiek op aangename wijze kan 

vermaken. Hij vraagt zich af of het aanschaffen van elektronische schaakborden niet door de 

NOSBO kunnen worden aangeschaft zodat zoiets ook in het NOSBO gebied kan worden 

georganiseerd. De voorzitter zegt toe dit te bezien. 

Spriensma (Assen) heeft gemerkt dat de stukken en borden van het NOSBO materiaal nogal 

smerig zijn: “de stukken kleven je aan de vingers”. Hij vraagt welk bestuurslid aansprakelijk 

is voor de staat van het materiaal. De voorzitter denkt niet dat er een bestuurslid aansprakelijk 

is, ook niet een nog te benoemen wedstrijdleider. Het bestuur zal proberen het materiaal te 

reinigen. 

Jacobs (Staunton) geeft aan dat P.R.Dijkhuis sinds 1991 materiaal commissaris is van de 

NOSBO in plaats van het vermelde 198x op de laatste pagina van het ALV boekje. 

Post (Roden) vraagt of het mogelijk dat alle winnaars in de competitie een klok krijgen. 

Praagman (penningmeester) zal dit bezien. 

Algera (v.d.Linde) heeft weer een bedelbrief van de SO-on ontvangen. Hij weet zeker dat 

afgesproken was dat dit niet weer zou gebeuren. De voorzitter geeft aan dat deze brief buiten 

de NOSBO om is verstuurd. Het bestuur zal overleg met de SO-on voeren over het gebruik 

van het NOSBO ledenbestand door de SO-on voor eigen activiteiten. 

Warmelink (Unitas) vraagt waarom er geen wedstrijd tussen de FSB en de NOSBO is 

georganiseerd. Van Os (voorzitter) heeft nog steeds geen contact kunnen krijgen met 

bestuursleden van de FSB. 

 

Sluiting (21:45u): 

De voorzitter wenst de aanwezigen een goede thuiskomst. 

 

Jan Schut 

29 september 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


