
Noordelijke Schaakbond

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 17 september 2014 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, (fusies, combinatieteams,)
ingekomen stukken: Verzoek SC Assen wijziging competitiereglement (zie hieronder)

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 7 mei 2014

4. Jaarverslagen seizoen 2013-2014
Secretaris, Jeugdzaken, Competitie, Wedstrijden, Diplomaconsul

5. KNSB-zaken
Nogmaals attentie: regeling contributies, jaarlidmaatschap; tarieven stappenexamens

6. Verkiezingen
- Bestuur: Na elk negen jaar trouwe dienst zullen aftreden: Wout Admiraal (als 
ledenadministrateur) en Bert Romijn (competitieleider). Zij zijn niet herkiesbaar.
Eveneens aftredend is Petra Raaijen (jeugdzaken) die na 1 jaar helaas haar bestuursfunctie 
niet meer kan combineren met haar werk.
Bart Romijn en Petra Raaijen treden eveneens af als plaatsvervangend Bondsraadslid.
- Het bestuur stelt voor om Sjoerd-Jan Burgsma (SC Veendam) te verkiezen tot bestuurslid 
(jeugdzaken)
- Het bestuur stelt voor om Frans van Amerongen en Sjoerd-Jan Burgsma te benoemen als 
plaatsvervangend lid van de KNSB Bondsraad
- Van de leden van de Commissie van Beroep loopt in 2014 de termijn af van de heren 
G.P. Bakker en R.G. Holtz, 
Zij stellen zich beiden herkiesbaar, het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen.

7. Plannen bestuur
- plannen competitie: Viertallencompetitie, Fischer-speeltempo in 1e en 2e klasse en beker, 
P/D regeling,
- kampioenschappen
- plannen/programma Jeugd

8. Reglementen
- Voorstel wijziging Competitiereglement
- Voorstel Financiële regelingen
- Voorstel wijziging jeugdreglementen
- Voorstel wijziging reglementen Kampioenschappen.

9. W.v.t.t.k. / rondvraag

10. Sluiting
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Verzoek reglementswijziging SC Assen

Geachte secretaris van de Nosbo,

 

Namens het bestuur van de sc Assen zend ik u hierbij een voorstel om artikel 19 van het 
competitiereglement van de Nosbo te wijzigen. 

Ik wil vragen of dit voorstel op de eerstvolgende ALV van de Nosbo ingebracht kan worden. 

Bij instemming met het voorstel zou al in het seizoen 2014 – 2015 gebruik gemaakt kunnen 
worden van deze verruimde mogelijkheid.

 

Voorstel wijziging tekst art 19:   (in nieuw voorstel  wordt dit art. 8)

Huidige tekst:

In principe wordt de competitie gespeeld op avonden van maandag t/m vrijdag. 

Een op woensdag thuisspelend team is verplicht akkoord te gaan met vooruit spelen als de 
wedstrijd 

samenvalt met een Nosbo-activiteit van een der tegenstanders.

 

Voorstel nieuwe tekst: 

In principe wordt de competitie gespeeld op avonden van maandag t/m vrijdag of op de 
zaterdagmiddag. 

Een op woensdag thuisspelend team is verplicht akkoord te gaan met vooruit spelen als de 
wedstrijd 

samenvalt met een Nosbo-activiteit van een der Huidige tegenstanders.

 

De achtergrond voor het voorstel:

Jeugdleden moeten op doordeweekse schaakavonden vaak de (uit)wedstrijden laten schieten, 
want dan wordt het vaak erg laat voordat ze weer thuis zijn. 

Een sport die jeugdige vernieuwing hard nodig heeft, moet jeugd ruimhartig de gelegenheid bieden
om externe competitiewedstrijden te spelen op acceptabele tijden.

Competitie schaken door de week vormt zo een belemmering bij de ontwikkeling van het schaken 
onder (schoolgaande) jeugd. 

 

Clubs met veel jeugdleden in de externe competitie (zoals sc Assen) hebben daarnaast ook vaak 
moeite om complete teams op te stellen. 

Als er teams bereid zijn om op een zaterdagmiddag te gaan spelen, bijvoorbeeld gelijktijdig met 
een (ander) KNSB-team, zullen jeugdspelers in staat zijn om meer competitiewedstrijden te 
spelen. 

 

Overigens wordt er bijvoorbeeld in de OSBO ook al op zaterdagen gespeeld.

 

Ik hoop dat het bestuur van de NOSBO bovenstaande aanpassing van het competitiereglement 
kan steunen en dat in de ALV van september 2014 het competitiereglement aangepast kan 
worden.

(w.g. secr. Assen)
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