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 Algemene Ledenvergadering NOSBO 
 

Datum:  woensdag 20 juni 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  Jannes van der Wal Denksportcentrum,  

Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen 
 

AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken 

• Dispensatieverzoek SC Groningen en SV Unitas              [PAGINA 21] 
 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 21 september 2011 [PAGINA 2] 
 

5. Personele bezetting NOSBO 

• Bestuur 

• Jeugdcommissie 
 

6. Financiële zaken         [PAGINA 7] 

• Jaarrekening 2011 

• Verslag Kascommissie 2011-2012 

• Decharge Kascommissie 2011-2012 en benoeming Kascommissie 2012-2013 

• Begroting 2012 en 2013 
 

7. Bestuurszaken 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 

• Competitieleider 

• Ledenadministrateur / Diplomaconsul 

• Jeugdleider / Bestuurslid Jeugdzaken a.i. 

• Wedstrijdleider 
 

8. Jeugdzaken 

• Algemeen 

• Grand Prix, draaiboek                  [PAGINA 13] 

• Grand Prix, reglement                 [PAGINA 15] 

• Basisschoolkampioenschap, (huishoudelijk) reglement             [PAGINA 16] 

• Persoonlijke Jeugdkampioenschappen, wijzigingen reglement            [PAGINA 20] 
 

9. KNSB-zaken 

• ‘Zwarte-leden’problematiek 

• Scenario’s subsidie NOC*NSF 

• Verslag Bondsraad d.d. zaterdag 16 juni 2012 (Utrecht) 

• Cursussen 

• Huttontoernooi 2013 
 

10. W.v.t.t.k. / rondvraag 
 

11. Sluiting 
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 NOSBO, Algemene Ledenvergadering, woensdag 21 september 2011, notulen 

 

Aanwezig: 
Jan Peek (Bestuur, vz.), Grigori Kodentsov (Bestuur, not.), Leunis Maas (Bestuur), Bart Romijn 

(Bestuur), Wout Admiraal (Bestuur), Roland Kroezen (Bestuur), Sjoerd Homminga (SC Assen), 

Klaas Fongers (SV Bedum), Bert van Till (SC DAC), Jan van Os (ESG), Wim Krijnen (SC 

Groningen), Kees Romijn (SC Haren), Johanan Havinga (HSP), Frans Huisman (SC Leek), Jan 

Schut (SV Lewenborg), Olaus Diebrink (SC Roden), Menno Keizer (SC Roden), Fons van Hamond 

(SV Unitas), Ynte Visser (SV Unitas), Erwin Kok (SCEPU). 

 

Afwezig met kennisgeving: 
Gerda Hartog (Bestuur), SC Dwingeloo, SC Hoogeveen, SC Het Kasteel, SV J.H. Kruit, SC Van 

der Linde, SV Oostermoer, Rochade, Spassky’s, SC Ter Apel, SC Ten Boer, SC Veendam, SC de 

Paardensprong, KNSB. 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 
SC Eelde / Paterswolde, Het Schaakkwartier, SC Middelstum, JSV SISSA, SG Staunton, SC 

Valthermond. 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

Jan Peek opent de vergadering om 19:45 uur. 

 

• Punt ‘5b. Jaarverslagen, Competitieleider’ zal na punt ‘3. Ingekomen stukken’ behandeld 

worden. 

• Punt ‘6. Prijsuitreiking 2011-2012’ zal na punt ‘5b. Jaarverslagen, Competitieleider’ 

behandeld worden. 

• Punt ‘11. Competitiezaken’ zal na punt ‘6. Prijsuitreiking 2010-2011’ behandeld 

worden. 

• Onderdelen van punt ‘7. Bestuursverkiezing’ m.b.t. Bart Romijn zullen na punt ’11. 

Competitiezaken’ behandeld worden. 

• Onderdelen van punt ‘8. Commissies en overige functies’ m.b.t. Bart Romijn zullen na 

onderdelen van punt ‘7. Bestuursverkiezing’ m.b.t. Bart Romijn behandeld worden. 

• Punt ‘4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 29 juni 2011’ zal na 

onderdelen van punt ‘7. Bestuursverkiezing’ m.b.t. Bart Romijn behandeld worden. 

• 2
e
 bullet van punt ‘10. Financiële zaken’ zal onder punt ‘9. Jeugdzaken’ behandeld 

worden. 

 

De agenda wordt hierna vastgesteld. 

 

 

2. Mededelingen 

 

• Wim Krijnen (SC Groningen) geeft aan dat SC Groningen en SV Unitas dit seizoen met 

twee jeugdteams onder de namen Gronitas 1 en Gronitas 2 in de NOSBO-competitie 

willen uitkomen. Hij heeft het NOSBO-bestuur hierover al eerder geïnformeerd en een 

verzoek hiertoe ingediend. Graag zou hij tijdens deze ALV een beslissing van het 

NOSBO-bestuur m.b.t. dit onderwerp willen horen. � Dit onderwerp zal onder punt 

‘5b. Jaarverslagen, Competitieleider’ worden behandeld. 
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3. Ingekomen stukken 

 

• Kees Romijn (SC Haren) geeft aan dat er een Jubileumboek van SC Haren is 

uitgebracht. Het NOSBO-bestuur heeft een exemplaar hiervan overhandigd gekregen. 

 

5. Jaarverslagen 2010-2011 

 

b. Competitieleider 

 

Het Jaarverslag 2010-2011 van Bart Romijn wordt vastgesteld. 

  

• Bart Romijn meldt dat de late aan- en afmeldingen van verenigingen / teams een 

probleem zijn. De indeling van de NOSBO-competitie 2011-2012 is voor de 

Promotieklasse en voor de 1
e
 klasse wel gepubliceerd, maar voor de 2

e
 en voor de 3

e
 

klasse nog niet. 

• Bart Romijn meldt dat de indeling van de NOSBO-bekercompetitie 2011-2012 z.s.m. op 

de NOSBO-website gepubliceerd zal worden. Er zullen 34 teams meedoen. Fons van 

Hamond (SV Unitas) vraagt of men niet kan proberen thuis- en uitwedstrijden om en om 

voor verenigingen te laten plaatsvinden en niet alles door loting te laten bepalen. Jan 

Peek geeft aan dat dit niet nodig is en dat loting zal bepalen wat het zal worden. Jan van 

Os (ESG) vindt het prima als de loting zo voor verrassingen zal zorgen. 

• Wim Krijnen (SC Groningen) licht het voorstel van SC Groningen en SV Unitas m.b.t. 

de jeugdteams Gronitas 1 en Gronitas 2 toe aan de aanwezigen. De teams zullen op 

vrijdagen en met een jeugdtempo spelen. De spelers zullen lid blijven van hun eigen 

vereniging en zullen mogen invallen in hogere teams van hun eigen club. Dit invallen 

zal alleen in teams in hogere klassen mogen gebeuren. Het NOSBO-bestuur en de ALV 

staan positief tegenover het idee van de jeugdteams Gronitas 1 en Gronitas 2. Wim 

Krijnen (SC Groningen), Ynte Visser (SV Unitas) en Bart Romijn zullen samen kijken 

naar geschikte speeldata van deze teams. 

 

6. Prijsuitreiking 2010-2011 

 

Jan Peek deelt oorkondes uit aan de (aanwezige) NOSBO-verenigingen, die kampioen zijn 

geworden van hun klasse in de NOSBO-competitie, en aan de winnaar van NOSBO-beker. 

Tevens wordt er de loting verricht voor de jaarlijkse uitreiking van de digitale klok onder de 

eerder genoemde verenigingen. Jan van Os (ESG) trekt JSV SISSA hiervoor als winnaar uit de 

bus. De klok wordt aan JSV SISSA uitgereikt. 

 

11. Competitiezaken 

 

• Het NOSBO-bestuur stelt voor om art. 17 van het Competitiereglement van de NOSBO 

te wijzigen en lid b van het betreffende artikel (speelgerechtigheid van de wedstrijdleider 

in een competitiewedstrijd) te laten vervallen. Bart Romijn is zelf tegen het voorstel. 

Ook Jan van Os (ESG) is tegen het voorstel. Hij wil niet dat een speler ook 

scheidsrechter kan zijn. Ynte Visser (SV Unitas) is voor het voorstel. Menno Keizer (SC 

Roden) stelt voor om de huidige regels zo te laten staan, omdat deze ook in een 

mogelijkheid in het aanvragen van dispensatie voorzien. Vooral de kleinere clubs 

kunnen hier profijt van hebben. � Er vindt een stemming onder de aanwezigen plaats. 

Het voorstel van het NOSBO-bestuur wordt verworpen. Art. 17 van het 

Competitiereglement van de NOSBO zal in de huidige vorm gehandhaafd worden. 
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• SV Unitas heeft bij het NOSBO-bestuur verzocht om uitleg van art. 32 lid c van het 

Competitiereglement van de NOSBO. Dit voor het geval dat iemand, die niet vast in een 

team is ingedeeld, invalt in een hoger team dan een eventueel beoogd basisteam. Roland 

Kroezen geeft uitleg van het NOSBO-bestuur hierbij. De aanwezigen gaan hiermee 

akkoord. Er wordt besloten om het artikel in de huidige vorm te handhaven. 

• Het NOSBO-bestuur kreeg van Menno Keizer (SC Roden) de vraag om een 

verduidelijking van het aanvangstijdstip, zoals dit is omschreven in art. 23 van het 

Competitiereglement van de NOSBO en om een verduidelijking in de Competitiegids. 

Het NOSBO-bestuur stelt dat het aanvangstijdstip dat tijdstip is, dat vermeld staat in de 

Competitiegids en op de NOSBO-website  als zijnde het aanvangstijdstip van de 

thuisclub. Ook als een wedstrijd door omstandigheden later begint, kan dat niet als 

excuus gelden voor laatkomers, die meer dan een uur na dit aanvangstijdstip nog 

verschijnen, maar binnen een uur na het feitelijke begin. Menno Keizer (SC Roden) is 

akkoord met deze uitleg en verzoekt dit ook in het Competitiereglement van de NOSBO 

op te nemen. Er wordt besloten op de uitleg van NOSBO-bestuur voorlopig in de 

Competitiegids om te nemen. Mogelijk zal dit later ook m.b.t. het  Competitiereglement 

van de NOSBO aan de orde komen en erin opgenomen worden. 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

• Bart Romijn wordt herkozen als Competitieleider van de NOSBO voor een nieuwe 

termijn van 3 jaar. 

 

8. Commissies en overige functies 

 

• Het NOSBO-bestuur stelt voor om Bart Romijn op persoonlijke titel als 2
e
 

plaatsvervangend lid namens de NOSBO in de Bondsraad van de KNSB te benoemen. 

De ALV stemt hiermee in en verkiest Bart Romijn voor deze functie voor een termijn 

van 4 jaar. 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 29 juni 2011 

 

• Frans Huisman (SC Leek) heeft per e-mail verzocht om een aanvulling bij deze notulen. 

Hij heeft tijdens de ALV d.d. woensdag 29 juni 2011 opgemerkt dat het 1
e
 team van SC 

Leek bij een vrijkomende plaats wel weer in de 1
e
 klasse wilde spelen. In zijn ogen zou 

dit team eerder hiervoor in aanmerking moeten komen dan een nieuw (jeugd) team, i.c. 

Gronitas, dat in de 1
e
 klasse zou beginnen doordat promoveren van onderop plaatsvindt.  

Dit geldt uiteraard niet als Gronitas een plaats van een andere team van SC Groningen of 

SV Unitas zou innemen, dat al in de 1
e
 klasse speelt. � Grigori Kodentsov zal dit in de 

eerdere notulen opnemen. 

• Frans Huisman (SC Leek) heeft een vraag over punt ‘6. KNSB-zaken, 3
e
 bullet’. Hoe 

komt alle informatie m.b.t. de Chess Tutor binnen bij de verenigingen en bij wie zal dit 

gebeuren (speler, club, regionale bond)? � Grigori Kodentsov geeft aan dat hij dit zal 

uitzoeken bij de KNSB. 

 

Er zijn verder geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. Jan Peek bedankt Grigori 

Kodentsov voor de notulen. 

 

Jan Peek schorst om 20:55 uur de ALV voor een pauze. Om 21:20 uur wordt de ALV 

voortgezet. 
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5. Jaarverslagen 2010-2011 

 

a. Secretaris 

 

Het Jaarverslag 2010-2011 van Grigori Kodentsov wordt vastgesteld. 

 

c. Diplomaconsul 

 

Het Jaarverslag 2010-2011 van Wout Admiraal wordt vastgesteld. 

 

d. Bestuurslid Jeudgzaken / Jeugdleider 

 

Het Jaarverslag 2010-2011 van Gerda Hartog wordt vastgesteld. 

 

e. Wedstrijdleider (incl. Jaarplan 2011-2012) 

 

Het Jaarverslag 2011-2011 van Roland Kroezen wordt vastgesteld. Het Jaarplan 2011-2012 

van Roland Kroezen wordt ook vastgesteld. 

 

7. Bestuursverkiezing (VERVOLG) 

 

• Jan Peek wordt herkozen als Voorzitter van de NOSBO voor een nieuwe termijn van 3 

jaar. 

• Wout Admiraal wordt herkozen als Ledenadministrateur / Diplomaconsul van de 

NOSBO voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 

• Roland Kroezen wordt herkozen als Wedstrijdleider van de NOSBO voor een nieuwe 

termijn van 3 jaar. 

• Gerda Hartog is tussentijds aftredend (niet volgens schema) als Jeugdleider / Bestuurslid 

Jeugdzaken (tevens voorzitter Jeugdcommissie) en niet herkiesbaar. De ALV stemt 

hiermee in. 

• Op dit moment zijn er geen kandidaten voor een nieuwe Jeugdleider / Bestuurslid 

Jeugdzaken van de NOSBO. 

 

8. Commissies en overige functies (VERVOLG) 

 

• Het NOSBO-bestuur stelt voor om Roland Kroezen op persoonlijke titel als 1
e
 

plaatsvervangend lid namens de NOSBO in de Bondsraad van de KNSB te benoemen. 

De ALV stemt hiermee in en verkiest Roland Kroezen voor deze functie voor een 

termijn van 4 jaar. 

• Job Holtz wordt herkozen als lid van de Commissie van Beroep van de NOSBO voor 

een termijn van 3 jaar. 

• Gerard Bakker wordt herkozen als lid van de Commissie van Beroep van de NOSBO 

voor een termijn van 3 jaar. 
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9. Jeugdzaken 

 

• Jan Peek legt de huidige situatie uit. Er zal volgend seizoen minder mankracht voor het 

organiseren van jeugdactiviteiten aanwezig zijn. Veel zaken zullen vanaf het begin 

opgebouwd moeten worden. Iedereen wordt verzocht om Grigori Kodentsov en Roland 

Kroezen namens de NOSBO aan te spreken als het over jeugdzaken gaat. Aanstaand jaar 

zullen alle evenementen wel gewoon georganiseerd worden. 

• Het NK E-teams zal in 2012 niet door de NOSBO worden georganiseerd. Fons van 

Hamond (SV Unitas) respecteert deze overweging, maar betreurt deze beslissing. 

• Het NOSBO-bestuur stelt voor om de financiële afwikkeling van de GP-jeugdtoernooien 

te wijzigen. Aan elke GP-organisatie zal een bedrag van 30 euro door de NOSBO in 

rekening gebracht worden voor o.a. de administratie, de prijzen van het eindklassement 

en de gele leiderstruien. Alle overige inkomsten gaan naar de organiserende vereniging. 

Het NOSBO-bestuur stelt voor om een vast inschrijftarief voor de GP-toernooien à 5 

euro voor. Voor spelers, die zich na het verstrijken van de inschrijftermijn aanmelden, 

worden 2 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Aanvankelijk is niet 

iedereen direct overtuigd en heeft men vragen, maar uiteindelijk wordt dit voorstel 

aangenomen door de ALV. 

 

10. Financiële zaken 

 

• Het NOSBO-bestuur stelt voor om de contributieafdracht ook voor dubbelleden met een 

hoofdclub buiten de NOSBO te laten plaatsvinden. De regeling zal per 1 januari 2012 

ingaan. Volgens Leunis Maas is dit geen ‘financiële kwestie’, maar een 

‘principekwestie’. Jan van Os (ESG) is als enige tegen het voorstel. Als het een 

‘principekwestie’ is, dan moet er langer over nagedacht kunnen worden. Er wordt 

gestemd over het voorstel. Er zijn 3 onthoudingen en alle overige aanwezigen zijn voor. 

Het voorstel van het NOSBO-bestuur wordt aangenomen. 

 

12. KNSB-zaken 

 

Er is niemand namens de KNSB aanwezig bij deze ALV. Hierdoor beperkt Grigori Kodentsov 

zich tot het vermelden van een paar losse punten ter informatie. 

 

13. W.v.t.t.k. / rondvraag 

 

• Fons van Hamond (SV Unitas) deelt namens Schaakstad Groningen mee dat het 

Schaakfestival Groningen rondom de Kerstdagen ook in 2012 zal doorgaan. 

 

14. Sluiting 

 

Jan Peek bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:20 uur. 

 

Grigori Kodentsov 

Secretaris NOSBO 

06-27081813 

gkodentsov@hotmail.com 
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Jaarrekening 2011 van de Noordelijke Schaakbond 

 

Inhoud 
 

Algemeen................................................................................................................... 7 
Balans per 31-12-2011 .............................................................................................. 8 
Exploitatierekening 2011 ........................................................................................... 9 
Toelichting op de balans.......................................................................................... 10 
Toelichting op de exploitatierekening ...................................................................... 10 
Exploitatieoverzicht per kostenplaats ...................................................................... 11 
Begroting 2012 en 2013 .......................................................................................... 12 
 
Algemeen 
 
2011 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. 
Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo van € 3.589 
De organisatie van het NK voor E-teams heeft ons dit jaar weliswaar veel geld gekost, 
maar daar staat tegenover, dat we een bijdrage ontvingen van € 2.500 van GasTerra. 
 
Resultaat 
 
Het exploitatieoverschot komt in 2011 uit op € 3.589 tegenover € 1.760 in 2010. 
Met name de verbeterde netto contributieinkomsten, de verder verbeterde balans tussen 
inschrijfgelden en prijzen zijn hier debet aan. 
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Balans     ACTIVA 

      

 31 december 2011  31 december 2010 

      

Vaste activa      

Materiële vaste activa      

inventarissen  0,00   0,00 

      

Vorderingen      

debiteuren 736,03   922,95  

overlopende activa 0,00   491,45  

  736,03   1.414,40 

      

Liquide middelen      

postbank 13.117,38   7.476,40  

roparco 9.736,31   9.578,15  

  22.853,69   17.054,55 

      

      

  23.589,72   18.468,95 

      

      

     PASSIVA 

Eigen vermogen      

kapitaal 14.002,38   12.242,27  

resultaat verslagjaar 3.589,43   1.760,11  

  17.591,81   14.002,38 

      

Reserves      

jubileumfonds 1.200,00   1.200,00  

verenigingsondersteuningsfonds 1.500,00   1.500,00  

jeugduitzendfonds 300,00   300,00  

  3.000,00   3.000,00 

      

Schulden      

crediteuren 1.947,91   766,57  

overlopende passiva 1.050,00   700,00  

  2.997,91   1.466,57 

      

  23.589,72   18.468,95 
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Inkomsten 2011  2011  2010 

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

      

Contributies      

      

ontvangen van verenigingen 40.608,50  41.200,00  38.533,75 

betaald aan de KNSB 29.306,86  30.400,00  27.961,88 

 11.301,64  10.800,00  10.571,87 

      

Overige inkomsten      

      

inschrijfgelden 3.672,00  5.200,00  5.863,20 

diplomaconsul 356,33  600,00  702,90 

diversen 2.500,00  0,00  0,00 

 6.528,33  5.800,00  6.566,10 

      

Kosten      

      

diensten van derden 1.565,00  4.650,00  4.390,00 

onderhoud materialen 354,00  100,00  0,00 

drukwerk en kantoorbehoeften 758,38  1.150,00  1.192,04 

lidmaatschappen en abonnementen 191,26  100,00  97,76 

reis-verblijfs- en repesentatiekosten 2.282,98  3.000,00  2.364,22 

Prijzen 5.412,95  6.000,00  6.176,64 

zaal- en materiaalhuur 1.787,82  1.100,00  1.181,94 

NK-E junioren 1.722,17  0,00  0,00 

overige kosten 353,46  300,00  207,53 

 14.428,02  16.400,00  15.610,13 

overschot/-tekort uit exploitatie 3.401,95  200,00  1.527,84 

      

Rentebaten 187,48  300,00  232,27 

overschot/-tekort 3.589,43  500,00  1.760,11 
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Toelichting op de balans 
 
Vorderingen 
 
debiteuren 
dit betreft voornamelijk nog te ontvangen contributies en inschrijfgelden 
 
Eigen vermogen 
 
kapitaal 
het exploitatieoverschot over 2010 is hieraan toegevoegd. 
 
Schulden 
 
crediteuren 
dit betreft voornamelijk nog te betalen declaraties. 
 
overlopende passiva 
dit betreft voornamelijk nog te betalen reiskosten en zaalhuur. 
________________________________________________________________________ 
 
Toelichting op de exploitatierekening 
 
Contributies 
De ontvangen contributies zijn plm. 5,4% hoger dan in 2010. 
Ook de afgedragen contributies stegen aanzienlijk( 4,8%). 
De netto contributieopbrengst lag 6,9% hoger dan vorig jaar. 
 
Diplomaconsul 
Het aantal afgenomen diploma's steeg licht t.o.v. 2010. De kosten lagen iets boven het 
niveau van 2010. Per saldo is het resultaat plm. 51% slechter dan in 2010. 
Dit wordt veroorzaakt door de aankoop van diploma's bij de KNSB ad € 310. 
 
Kosten 
De totale kosten liggen duidelijk beneden het niveau van 2010. 
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 

- Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met Mat in 2 
- Gewijzigde methodiek m.b.t. de afrekening van GP's 

Een en ander resulteert in:  
- fors lagere kosten voor diensten van derden 2.825,00 
- lagere inschrijfgelden    2.191,00- 
- minder kosten voor prijzen       765,00 

Het verschil t.o.v. vorig jaar kan als volgt worden gespecificeerd: 
- Contibuties     856 
- Inschrijfgelden  2191- 
- aankoop diploma's    310- 
- diensten van derden 2825 
- NK-E    1722- 
- Bijdrage Gasterra  2500 
- Overige     129- 

1829 
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Overzicht exploitatie per kostenplaats 
 
 Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk 

 2011  2010  2009  2008 

        

Publicaties 1116,77  2.706,06  1.790,00  2.178,53 

Wedstrijd-schaak 1661,43  1.117,15  1.581,42  1.713,91 

Jeugdschaak 2509,29  3.230,92  2.899,31  3.944,50 

Competitie 1306,85  1.469,25  1.491,17  1.271,91 

Bestuurskosten   0,00  149,30  0,00 

Overige 2083,18  520,65  1.817,16  1.616,12 

 8.677,52  9.044,03  9.728,36   10.724,97 

        

Contributies 11301,64  10.571,87  9.599,67  9.748,12 

Overige opbrengsten/kosten 965,31  232,27  277,39  266,16 

Afschrijvingen   0,00  -118,00  -174,00 

 12.266,95  10.804,14  9.759,06  9.840,28 

        

Exploitatieresultaat 3.589,43  1.760,11  30,70  -884,69 

Toevoeging aan reserves        

Overschot/Tekort 3.589,43  1.760,11  30,70  -884,69 

 
In afwijking van andere jaren wordt in dit overzicht niet langer het jaarbudget weergegeven. Het 
bestuur is van mening, dat dit niet wezenlijk bijdraagt aan de inzichtelijkheid van de jaarrekening. 
In de plaats daarvan is een meerjarenvergelijking opgenomen. 
 
Publicaties lager als gevolg van beëindiging contract met Mat in 2. 
Wedstrijdschaak hoger voornamelijk als gevolg van hogere zaalhuur. 
Overige hoger a.g.v. hogere zaalhuur en bijzondere bate ad € 1.250 in 2010. 
 
De jaren van structurele tekorten op de exploitatie lijken definitief voorbij. 
Sinds 2009 is steeds met een positief saldo afgesloten. 
De reserves belopen in totaal zo'n € 20.000. Aanzienlijk meer dan het bestuur noodzakelijk acht. 
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BEGROTING 
 
 2013 2012 

     

Inkomsten     

     

Contributies     

     

Ontvangen van verenigingen 41.000  39.000  

Betaald aan KNSB 30.000  29.000  

  11.000  10.000 

Overige inkomsten     

     

Inschrijfgeld 2.500  5.200  

Diplomaconsul 400  600  

Diversen 0  0  

  2.900  5.800 

     

Kosten     

     

diensten van derden 2.500  2.000  

(onderhoud) materialen 100  100  

drukwerk en kantoorbehoeften 700  1.000  

porti 300  500  

lidmaatschappen en abonnementen 200  100  

reis- verblijfs- en representatiekosten 2.500  3.500  

prijzen 4.000  6.500  

zaal- en materiaalhuur 2.300  1.500  

afschrijvingskosten 0  0  

overige kosten 500  300  

  13.100  15.500 

overschot/tekort uit exploitatie  800  300 

     

rentebaten  200  200 

  1000  500 

 
De netto contributieinkomsten zullen naar verwachting licht stijgen. De begroting 2013 is 
gebaseerd op de huidige ledenaantallen. Deze liggen iets hoger dan het gemiddelde over 2011. 
Voor een aantal diensten door derden zijn tarieven afgesproken. Op basis van deze tarieven 
verwachten wij een behoorlijke stijging van deze kosten. 
Door de gewijzigde manier van afrekenen van GP's zullen de reis- verblijfs-, en representatie-
kosten, alsmede de kosten voor prijzen fors dalen. 
De huurprijzen voor alle mogelijke accomodaties zijn fors gestegen. De verwachting is, dat dit voor 
2013 een ongunstig effect zal hebben op de kosten voor zaal- en materiaalhuur. 
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Draaiboek NOSBO Grand-Prix toernooi   Conceptversie seizoen 2012-2013 

 

Zes maanden van te voren:  Datum vaststellen 

    NOSBO informeren (via het Aanvraagformulier Kalender) 

    Zaal reserveren (kosten zijn voor vereniging) 

Maand van te voren:  Contactpersoon doorgeven aan webmaster@nosbo.nl 

Telefoonnummer doorgeven waarop men op speeldag bereikbaar is 

    Medewerkers regelen (3-5) 

    Beginnen met nevenactiviteiten regelen 

Reserveren NOSBO-materiaal (bij NOSBO-materiaalcommissaris) 

Twee weken van te voren: Regelen prijzen en evt. een herinnering voor alle deelnemers (clubs 

zijn hier zelf verantwoordelijk voor) 

In week van te voren:  Regelmatig checken deelnemerslijst op NOSBO-site 

    Draaiboek [http://nosbo.nl/jeugd/Draaiboek_GP.pdf],  

    Wedstrijdformulieren [http://nosbo.nl/jeugd/Bergertabellen.xls] 

    (invultabellen + speelschema), FIDE-reglement en GP-reglement  

    [http://nosbo.nl/jeugd/Reglement GP.pdf] downloaden. 

 

Dag zelf: 

Uiterlijk 10.30 uur: ontvangst registratielijst en groepsindeling. 

Deze twee printen en beginnen met invullen van de groepstabellen. 

11.30 uur: Klaar zetten borden, stukken, klokken. Richt de zaal zo in, dat er een duidelijke 

scheiding valt waar te nemen tussen speelruimte en publieksruimte. De hoogste 

groepen spelen zo ver mogelijk van bar en publieksgedeelte vandaan.  

  Duidelijk aangeven waar elke groep speelt. 

  Inrichten ruimte voor nevenactiviteiten (met strips, spelletjes, schaakopgave, video) 

  Ophangen groepindeling en Regels voor gedrag en schaken 

12.00 uu: Zaal open voor deelnemers 

12.45 uur: Start registratie 

 

Registratie 

Nodig: twee mensen (een registreert deelnemers en vraagt naar eventueel ontbrekende gegevens, 

ander int het geld), registratielijst, groepsindeling, kas met wisselgeld (1 en 2 euro munten, briefjes 

van € 5), pennen. 

Spelers die zich op tijd hebben aangemeld én lid zijn van een bij de KNSB aangesloten club betalen 

€ 5. Alle overigen betalen € 7. Spelers die zich pas aan de zaal inschrijven, kunnen alleen meedoen 

als er plaatsen openvallen doordat iemand niet komt opdagen of wanneer de laagste groep nog niet 

vol is. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding.  

Spelers zonder NJR (noordelijke jeugdrating) krijgen een ‘instaprating’ volgens de formule 

(leeftijd*50 + laatst-behaalde-stap*100 - 200). 

 

13.15 uur: Einde registratie. Indien nodig herindeling groepen. De A-groep bestaat altijd uit 6 

personen, de andere groepen in principe uit 8 personen. Indien dat niet mogelijk is, 

eventueel de B-groep ook uit 6 personen en de overige groepen uit 7 personen. Met 

ingang van seizoen 2012-2013 worden er geen groepen van 10 personen meer 

gevormd. 

 

13.30 uur:  Centraal welkomstwoord. Voordat begonnen wordt, moet iedereen bij zijn groep aan 

het bord zitten. Het volgende vermelden: 

- speeltempo 

- voorstellen wedstrijdleiders 
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- ruimtes: publieksruimte, nevenactiviteiten, bar, wc’s 

- voornaamste spelregels (arbiter komt alleen in actie als er om gevraagd wordt of 

als de FIDE-regels dat vereisen; een onreglementaire zet verliest niet, je kunt 

eventueel wel 2 minuten tijdstraf toekennen). 

 

13.45 uur: Start partijen. Zoveel mogelijk aan het tijdschema houden. De groepen van 8 altijd 

gelijktijdig laten beginnen, ook als één van de groepen eerder klaar is. 

 

Tijdens hele toernooi: digitale foto’s maken.  

 

17.15 uur:  Prijsuitreiking (centraal). Als er veel groepen vroeg klaar zijn, eventueel voor 

sommige groepen prijzen eerder uitreiken. Dit moet dan wel in aparte ruimte, zodat de nog spelende 

groepen er geen last van hebben. 

 

Speelschema’s en –tijden [zie ook http://nosbo.nl/jeugd/Bergertabellen.xls] 

 

Groepen van 8     Groepen van 6 

1
e
 ronde: 1-8 2-7 3-6 4-5 13.45  1-6 2-5 3-4 13.45 

2
e
 ronde: 7-1 6-2 5-3 4-8 14.15  5-1 4-2 3-6 14.25 

3
e
 ronde: 3-1 4-7 5-6 2-8 14.45  3-1 4-5 2-6 15.05 

4
e
 ronde: 1-4 2-3 7-5 8-6 15.15  1-4 2-3 6-5 15.45 

5
e
 ronde: 5-1 4-2 6-7 3-8 15.45  1-2 5-3 6-4 16.25 

6
e
 ronde: 1-6 2-5 3-4 8-7 16.15   

7
e
 ronde: 1-2 7-3 6-4 8-5 16.45   

 

Rangschikking bij gelijk eindigen / barrages 

Eindigen twee of meer spelers gelijk in punten, dan beslist eerst het aantal behaalde punten in de 

onderlinge duels (OR) en daarna de Sonnenborn-Berger-score (SB).  

Wanneer vier spelers gelijk eindigen dan wordt eerst gekeken naar het OR; hebben daarna 2 

personen een beter of gelijk OR dan de andere 2, dan beslist eerst het nieuwe OR daarna de SB-

score. 

Geeft ook dit geen uitsluitsel, dan wordt er gevluggerd (alleen voor plaatsen die recht hebben op 

een prijs). Zoveel mogelijk worden kleuren gehanteerd tegengesteld aan die van de echte partij. Bij 

twee spelers krijgt wit 6 en zwart 5 minuten. Zwart heeft genoeg aan remise. Bij drie of meer 

spelers wordt een halve competitie gespeeld met een bedenktijd van 5 minuten. 

Barrages worden indien mogelijk direct als een groep klaar is worden gespeeld - vóór de 

prijsuitreiking. 

 

Zaterdagavond/zondag: Eindstanden én individuele uitslagen in Excel-formaat (of, indien 

enigszins mogelijk Swissmaster) mailen naar webmaster@nosbo.nl én naar 

coördinator GP-cyclus (2012-2013: Ernst Leeftink (ernstleeftink@xs4all.nl) 

Verslag schrijven en mailen naar webmaster@nosbo.nl 

Foto’s mailen naar webmaster@nosbo.nl 

Persbericht met foto’s naar (lokale) pers sturen 

Toernooiformulier Grand Prix toernooi per e-mail versturen naar coördinator 

GP-cyclus (2012-2013: Ernst Leeftink (ernstleeftink@xs4all.nl) 

 

Week na afloop: NOSBO-materiaal terugbrengen 

   Een bedrag van € 30 (seizoen 2011-2012) overmaken naar  

bankrekening 858773 t.n.v. Penningmeester NOSBO, Delfzijl) 

________________________________________________________________________________ 
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Reglement voor NOSBO Grand-Prix Toernooien  versie 2012/2013 

 

1) Dit reglement geldt voor de Grand Prix jeugdtoernooien die door de NOSBO i.s.m. schaak-

verenigingen worden gehouden. 
 

2) Er wordt gespeeld volgens de laatste Nederlandse vertaling van het FIDE-reglement, aangevuld 

met de Regels voor het Rapidschaak. 
 

3) De toernooien worden op zaterdagmiddag gehouden vanaf 13.30 uur 
 

4) Deelname is mogelijk voor alle jeugdspelers tot 20 jaar (peildatum kalenderjaar). Men dient 

zich aan te melden via het inschrijvingsformulier op de NOSBO-website. Spelers die zich pas 

op de zaterdag zelf aanmelden, kunnen alleen meedoen als er plaatsen open vallen of wanneer 

de laatste groep nog niet vol is. Zij worden geplaatst in volgorde van aanmelding. 
 

5) Het inschrijfgeld voor leden en niet-leden wordt elk seizoen door de NOSBO vastgesteld. 
 

6) De groepsindeling wordt gemaakt op basis van de Noordelijke Jeugdrating. Van kinderen waar 

nog geen rating van bekend is, wordt deze geschat op grond van leeftijd en laatst behaalde stap 

(leeftijd*50 + stap*100 - 200). 
 

7) De hoogste groep zal altijd bestaan uit 6 spelers. De overige groepen bestaan in principe uit 8 

personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal ook de tweede_groep uit 6 spelers bestaan 

of zal / zullen de laagste groep(en) uit 7 of 8 spelers bestaan.  
 

8) De bedenktijd bedraagt voor een groep van 6 spelers 20 minuten p.p.p.p. en voor een groep van 

8 spelers 15 minuten p.p.p.p. In de laagste groep(en) mag ook zonder klok worden gespeeld. De 

keuze voor het spelen zonder klok ligt bij de toernooileiding. In dat geval worden de partijen 

gearbitreerd na afloop van de bedenktijd. 
 

9) De eindstand wordt bepaald door het aantal gescoorde punten (1 punt bij winst en ½ bij remise). 

Is het aantal punten gelijk, dan geldt achtereenvolgens: onderling resultaat, SB-score. Is de SB-

score gelijk, dan wordt er in geval van een prijs een beslissingsvluggertje gespeeld met een 

bedenktijd van 6 minuten voor wit en 5 voor zwart. Wit moet in dit geval winnen, zwart heeft 

genoeg aan remise. 
 

10) Er zijn drie prijzen per groep. Het verdient sterke aanbeveling om iedere deelnemer ook een 

herinnering mee te geven. 
 

11) De uitslagen worden na ieder toernooi verwerkt voor de Noordelijke jeugdrating en het Grand-

Prix klassement. De leider van het Grand-Prix klassement ontvangt aan het begin van het 

volgende Grand-Prix toernooi een (gele) leiderstrui. 
 

12) Voor de eerste vijf plaatsen in het eindklassement stelt de NOSBO aan het eind van het seizoen 

prijzen beschikbaar. Indien er minder dan vier Grand-Prix toernooien worden georganiseerd, zal 

er geen eindklassement gemaakt worden._Indien er acht of meer Grand-Prix toernooien worden 

georganiseerd, tellen de twee laagste resultaten (en bij zeven toernooien: het laagste resultaat) 

niet mee voor de berekening van de tussenstanden en de eindstand van het Grand-Prix 

klassement. Het niet-meedoen aan een Grand-Prix toernooi levert 0 punten op en wordt ook 

beschouwd als een resultaat. 

 

13) In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding. 
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Basisscholenkampioenschap| huishoudelijk reglement 
 

Algemeen 
- De NOSBO-reglementen spreken over het ‘basisscholenkampioenschap’ (afgekort: BSK). De 

KNSB hanteert in haar correspondentie eveneens de term ‘schoolschaken’ als 
verzamelnaam van primair- en middelbaar onderwijs. De NOSBO gebruikt naargelang 
eveneens beide termen, afhankelijk van de aard van het document.  

- De NOSBO stelt een coördinator BSK (schoolschaak) aan. Hij is verantwoording schuldig 
aan het bestuurslid jeugdzaken. De kaders waarbinnen de coördinator zijn taak kan 
uitoefenen worden vastgesteld door het bestuurslid jeugdzaken. De coördinator heeft het 
mandaat om naar eigen inzicht (mits naar de geest van het huishoudelijk reglement en in 
overleg met het bestuurslid jeugdzaken) te handelen als het gaan om het toekennen van 
wildcards, het plaatsen van teams in ‘witte vlekken’ onder een andere voorronde, het 
toekennen van de voorrondes en de (halve) finales.  

- De NOSBO geeft jaarlijks een licentie uit aan een vereniging om in een bepaald geografisch 
gebied een voorronde te houden. De verenigingen geven tijdig (doch uiterlijk 31 oktober) 
aan of men prijs stelt op het organiseren van de voorronde. Indien men buiten de eigen 
gemeentegrenzen wenst te opereren, dient dit te worden aangevraagd bij de NOSBO 
(teneinde overlap te voorkomen). Om de kwaliteit te waarborgen behoudt de NOSBO zich 
het recht voor om wanneer hiertoe aanleiding is, de licentie terug te trekken. Richtlijn is 
dat uiterlijk drie weken vóór de datum van de voorronde de betreffende club de organisatie 
rond heeft (speelzaal, invitaties naar scholen, erkende/bevoegde wedstrijdleider, prijzen).  

 
De voorronde 

1. De voorronde (eerste ronde) is lokaal. Zoveel als mogelijk wordt ernaar gestreefd om de 
plaatselijke schaakclub deze voorronde te laten organiseren. De vereniging is vrij in de 
keuze voor de speeldatum. Doorgaans is dit een woensdagmiddag of een zaterdagmiddag. 
De uitnodigingen voor de voorronde gaan via de vereniging.  

2. In de gemeentes waar geen (jeugdafdeling van een) schaakclub actief is en/of daar waar 
de club aangegeven heeft géén voorronde te gaan houden, zal de coördinator 
schoolschaak zelf de scholen in deze zogenaamde witte vlekken benaderen. Zoveel als 
mogelijk zal de coördinator proberen scholen die zich aanmelden te plaatsen onder 
bestaande voorrondes in de buurgemeente. Voor de scholen die niet elders geplaatst 
kunnen worden organiseert de NOSBO een algemene voorronde.  

3. Voorrondes worden gehouden globaal tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie. Op twee 
zaterdagen in het voorjaar houdt de NOSBO de halve finales en de finale. 

4. De NOSBO kent twee vormen voor de voorronde. De organiserende vereniging is geheel 
vrij om, passend bij de lokale situatie, te kiezen uit de volgende modellen: 

- Een individueel toernooi van zeven ronden Zwitsers waaruit een teamklassement   
wordt gedestilleerd. Een school kan vertegenwoordigd worden door één speler.  
- Teamwedstrijden (vier tegen vier). Tot en met acht teams is een halve competitie 
(Round Robin) haalbaar. Vanaf negen teams: Zwitsers voor teams. Een school kan 
alleen meedoen met ten minste twee spelers.   

5. Plaatsing voor de halve finale op basis van het aantal deelnemende teams:  
- 1 t/m 8 teams in de voorronde: 1 team naar de halve finale; 9 t/m 16 teams:           2 

teams; 17 t/m 24 teams: 3 teams; 25 en meer teams: 4 teams naar de halve finale. Als in 
voorrondes individueel wordt gespeeld, dan wordt het aantal teams bepaald door het 
aantal deelnemers te delen door vier (afgerond naar boven). 

- De NOSBO is gerechtigd om op eigen initiatief of na aanvraag wildcards toe te kennen voor 
de halve finales, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. 
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De halve finales en de finale 
- Er zijn drie halve finales: provincie Drenthe, Groningen Stad (plus Haren) en Groninger 

Ommelanden. Deze verdeling in drie regio’s doet recht aan de spreiding van de 
(jeugd)leden van de NOSBO.  

- In de halve finales provincie Drenthe en Groninger Ommelanden is er plaats voor zestien 
teams (dwingende richtlijn) met een uitwijk naar maximaal 20 teams in gevallen van 
onvoorziene omstandigheden. De halve finale Groningen Stad kent precies acht plaatsen.   

- Voor de finale plaatsen zich tien teams. Uit elke halve finale plaatsen de bovenste drie 
teams zich voor de finale; bij verhindering van een geplaatst team is de eerstvolgende op 
de ranglijst gerechtigd. De winnende school van het voorgaande seizoen wint een extra 
plaats in de finale voor hun regio het jaar erop volgend.  

- De NOSBO bepaalt vroegtijdig welke schaakvereniging of schaakgerelateerde 
rechtspersoon de (halve) finale(s) organiseert. Binnen de kaders van het NOSBO- 
Reglement en dit Huishoudelijk Reglement is de organisatie vrij om het toernooi de vorm te 
geven die passend en wenselijk is.  

- Er wordt gespeeld in teams van vier tegen vier. De halve finales hanteren het speelsysteem 
‘Zwitsers voor teams’ (zeven ronden) en de finale ‘Round Robin’.  

 
Tijdschema 
Mei:   bepalen data halve finale en finale (uiterlijke datum finale is 1 april) 
Aug/Sep/Okt: inventarisatie clubs die plaatselijk scholenkampioenschap houden 
November: aanschrijven overige scholen, inslaan vaantjes, regelen locaties halve finales 
Dec/Jan: registratie deelnemers,  
Januari: indelen NOSBO-voorronden, prijzen inslaan, locaties regelen, wedstrijdleiders 

zoeken, wedstrijdformulieren kopiëren, speelschema’s maken; BSK- kalender mailen 
naar de webmaster van de NOSBO. 

Jan/Feb: voorronden worden gespeeld (op woensdagen), ook die door meeste verenigingen 
worden georganiseerd.  

Februari: verwerking uitslagen (o.a. voor site) 
  Aanschrijven scholen halve finales (7 ronden Zwitsers) 
Maart:  halve finales, materiaal, wedstrijdleiding enz regelen 
  Goede briefing naar organisatoren 
  Aanschrijven scholen finale 
April:  Opgeven scholen landelijk kampioenschap 
  Verslag aan NOSBO, site, nieuwsbrief jeugd 
 
Checklist 
borden en stukken,  
klokken,  
wedstrijdbriefjes,  
invultabellen,  
retourenveloppe,  
reglement,  
huishoudelijk reglement,  
vaantjes 
prijzen (bekers voor school) (1e, 2e, 3e) 
(eventueel medailles voor de kinderen). 
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Wedstrijdreglement BSK 
1. Elk team bestaat uit vier, doch tenminste twee, spelers plus eventueel één of twee 

reserves. Een school met minder dan twee spelers kan niet meedoen. Alle spelers en 
reserves moeten bij de school, waarvoor zij uitkomen, als leerling zijn ingeschreven. Bij 
voorrondes waarbij de teams tegen elkaar spelen, wordt er vier tegen vier gespeeld. Ook 
indien de voorronde wordt gehouden als individueel toernooi, dient het schoolteam te 
bestaan uit ten minste twee spelers. Indien er van een school slechts één speler meedoet 
aan het individueel toernooi, wordt deze school niet opgenomen in het scholenklassement 
en deze school kan zich niet plaatsen voor de halve finale.  

2. In het geval van een individueel toernooi is het hebben van twee of drie spelers geen 
probleem, behalve dat het voor de school de kansen op kwalificatie vermindert. In het 
geval van wedstrijden vier-tegen-vier geldt deze aanvullende regel: indien een team met 
minder dan 4 spelers opkomt, moet dat team vanaf het 4e bord beginnend, plaatsen 
onbezet laten (dus bij 3 spelers bord 4 vrij en bij 2 spelers de borden 3 en 4). Een team 
dat met minder dan twee spelers aanwezig is wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen 
en verliest de wedstrijd reglementair met 0-4. 

3. Bij iedere wedstrijd moet dezelfde bordvolgorde worden aangehouden. Dit geldt ook voor 
de totale volgorde wanneer er twee of meer teams meedoen van dezelfde school. De 
volgorde van de eerste wedstrijd is bindend. Eventuele reserves mogen alleen aan het 
laatste bord plaats nemen. Dit geldt ook voor spelers uit een eventueel 2e team, die 
invallen in het eerste team. De eenvoudige stelregel is: iedere speler mag ten alle tijden 
uitkomen aan een hoger bord (of in een hoger team), maar nimmer andersom. Ter 
controle kan de wedstrijdleider eisen dat bij elke ronde de teamleiders de namen van hun 
spelers opgeven op het daartoe bestemde wedstrijdformulier (uitslagenbriefje). 
Overtredingen – mits geconstateerd door de wedstrijdleider - kunnen worden bestraft met 
reglementair verlies van de partij van elke speler die op een te laag bord heeft 
plaatsgenomen.  

4. De in het wedstrijdprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met 
zwart en aan de even borden met wit. 

5. Het is toegestaan aan scholen die twee of drie spelers op de been kunnen krijgen, om een 
combinatieteam te vormen met een andere school, teneinde een voltallig team te kunnen 
formeren. Daartoe kan de school zelf het initiatief nemen, maar de school kan bij 
inschrijving ook een verzoek hiertoe neerleggen bij de organisatie. 

6. Het team wordt begeleid door een volwassen teamleider. Dit kan een ouder zijn van één 
van de kinderen, een leerkracht of de schaaktrainer of zijn vervanger. De teamleider is 
verantwoordelijk voor de orde binnen zijn team aan de borden en buiten de speelzaal. 
Tevens wordt de teamleider geacht de uitslagen correct te noteren en door te geven aan 
de wedstrijdleider.  

7. De NOSBO stelt een wedstrijdleider aan voor de voorronde. Hij mag assistenten benoemen. 
De wedstrijdleider interpreteert het Reglement en het Huishoudelijk Reglement en hij 
beslist daar waar de regels geen uitkomst bieden. Tegen zijn beslissingen kan geen beroep 
worden aangetekend.  

8. De organiserende vereniging stelt een zaalleider aan. Deze is verantwoordelijk voor de rust 
en de orde buiten de speelzaal. In voorkomende gevallen kan de functie van 
wedstrijdleider en zaalleider gecombineerd worden.  

9. De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende spelregels voor het schaakspel 
(rapid) vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Aangezien vele 
deelnemers in de voorronde geen lid zijn van een schaakvereniging, zal de wedstrijdleider 
naar eigen inzicht coulant (“pedagogisch”) optreden aangaande het naleven van de 
spelregels. In de finale echter worden de spelregels strikt gehandhaafd. 

10. Noteren is niet verplicht. 
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11. Er hoeft in de voorrondes niet met een klok te worden gespeeld, maar het wordt wel 
aangeraden, om zo min mogelijk tijd verloren te laten gaan aan het arbitreren van 
wedstrijden. In de (halve) finale(s) is de klok verplicht (15 min. p.p.p.p.).  

12. Bij tijdsoverschrijding is de partij verloren voor de speler wiens vlag is gevallen, tenzij deze 
of de wedstrijdleider kan aantonen dat zijn tegenstander, gezien het op het bord 
aanwezige materiaal nooit mat had kunnen geven (zoals: alleen koning en loper).  

13. Alleen de twee betrokken spelers mogen het vallen van de vlag van hun eigen partij 
constateren. Indien derden (omstanders, teamleden, de teamleider) een speler op het 
vallen van de vlag wijzen, mag de wedstrijdleider passende maatregelen nemen.  

14. Teamleiders en andere omstanders mogen geen speltechnische aanwijzingen geven aan de 
spelers. Het is spelers niet toegestaan om tijdens de partij met de teamleider of 
teamgenoten over de partij te spreken. Indien de wedstrijdleider een overtreding 
constateert, is hij gerechtigd maatregelen te nemen (conform het FIDE-reglement). 

15. De wedstrijdleider kan de partij remise verklaren als er naar zijn overtuiging een speler er 
op uit is uitsluitend een voordeel in tijd uit te buiten zonder dat dit gerechtvaardigd wordt 
door de stelling op het bord. De wedstrijdleider moet de partij remise verklaren als naar 
zijn overtuiging geen der spelers de partij op basis van de stelling op het bord tracht te 
winnen, zelfs als de vlag reeds gevallen is. 

16. Is een partij na deze tijd nog niet afgelopen en er wordt zonder klok gespeeld, dan stelt de 
wedstrijdleider door arbitrage de uitslag vast. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding 
aan materiaal op het bord, maar vooral ook naar de concrete winstkansen van de spelers 
en naar het wat heet “spelen op winst” – dit alles met inachtneming van de speelsterkte 
van de betrokken spelers 

17. De in het programma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met zwart en 
aan de even borden met wit. 

18. Een speler mag zijn teamleider om advies vragen aangaande het al of niet aanvaarden van 
een remise aanbod van zijn tegenstander en de teamleider mag zijn spelers ongevraagd 
advies geven ten aanzien van een remiseaanbod. 

19. Er wordt gespeeld om matchpunten. Voor een gewonnen wedstrijd worden 2 matchpunten 
gegeven, voor een gelijkspel 1 matchpunt en voor een nederlaag geen matchpunten. De 
bordpunten worden wel bijgehouden i.v.m. gelijk eindigen. 

20. Eindigen volgens de matchpunten meer teams gelijk dan geldt achtereenvolgens: 
1. het aantal bordpunten; 2. winst in de onderlinge wedstrijd; is deze wedstrijd in een 
gelijkspel geëindigd dan: 

a. geldt de score in deze wedstrijd aan de eerste 3 borden. Is deze gelijk dan geldt 
de score aan de eerste 2 borden en zo verder; 
b. volgen er barrages (5 tot 3 minuten p.p.p.p.), nader te bepalen door de 
wedstrijdleider (NB: NIET volgens de snelschaakregels!). 

21. Het team dat de halve finale wint, verkrijgt de titel: “BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN 
GRONINGEN-STAD & HAREN” of “BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN DE PROVINCIE 
DRENTHE” of “BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN DE GRONINGER OMMELANDEN” (naar 
gelang waar gespeeld wordt) en het team dat de finale wint, verkrijgt de titel: 
"BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN DE NOORDELIJKE SCHAAKBOND", alles onder toevoeging 
van het jaartal/seizoen dat van toepassing is. 

22. OVERAL WAAR DIT REGLEMENT NIET IN VOORZIET, BESLIST DE WEDSTRIJDLEIDER. 
ZIJN BESLISSINGEN ZIJN BINDEND. 
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Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen, wijzigingen 

 

Artikel 4 (OUD) 

 

a. De deelnemers moeten, uitgezonderd deelnemers in de categorieën E en jonger, als lid bij de 

NOSBO staan ingeschreven,  

b. Een deelnemer in de categorieën E en jonger die niet als lid bij de NOSBO staat ingeschreven, 

moet in de provincie Groningen of Drenthe wonen.  

 

Artikel 4 (NIEUW) 

 

a. De deelnemers moeten, uitgezonderd deelnemers in de categorieën E en jonger, als lid bij de 

NOSBO staan ingeschreven. 

 

b. Een deelnemer in de categorieën E en jonger die niet als lid bij de NOSBO staat ingeschreven, 

moet in de provincie Groningen of Drenthe wonen. 

 

c. Een deelnemer dient voor aanvang van het toernooi lid te zijn van de NOSBO en de KNSB om in 

aanmerking te komen voor een afvaardiging naar het Nederlands Jeugdkampioenschap bij plaatsing. 

Deelnemers, die geen lid van de NOSBO en de KNSB zijn voor aanvang van het toernooi, worden 

in geval van plaatsing niet afgevaardigd naar het Nederlands Jeugdkampioenschap. 

 

 

Artikel 5 (OUD) 

 

a. De hoogst geeindige speler (m/v) in een categorie verwerft de titel NOSBO-kampioen onder 

toevoeging van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is. 

b.  De hoogst geeindigde speelster in een categorie verwerft de titel NOSBO-meisjeskampioen 

onder toevoeging van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is. 

c. De NOSBO-kampioen wordt automatisch door de NOSBO afgevaardigd naar het Nederlands 

Kampioenschap van de betreffende categorie. 

De NOSBO-meisjeskampioen wordt automatisch door de NOSBO afgevaardigd naar het 

Nederlands Meisjeskampioenschap van de betreffende categorie als ze een score van minimaal 50% 

heeft gehaald. In geval van een lagere score beslist het bestuurslid jeugdzaken op advies van de 

jeugdcommissie. 

d. Voor zover behaalde resultaten recht geven op deelname aan vervolgkampioenschappen van de 

KNSB is het bestuurslid jeugdzaken verantwoordelijk voor aanmelding daarvan. 

 

Artikel 5 (NIEUW) 

 

a. De hoogst geëindigde speler (m/v) in een categorie verwerft de titel NOSBO-kampioen onder 

toevoeging van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is. 

 

b. De hoogst geëindigde speelster in een categorie verwerft de titel NOSBO-meisjeskampioen onder 

toevoeging van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is. 

 

c. De NOSBO-kampioen wordt automatisch door de NOSBO afgevaardigd naar het Nederlands 

Kampioenschap van de betreffende categorie. 

 

d. Voor zover behaalde resultaten recht geven op deelname aan vervolgkampioenschappen van de 

KNSB is het bestuurslid jeugdzaken verantwoordelijk voor aanmelding daarvan. 
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Uit: ‘Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd’ van de KNSB 
 

Lidmaatschap 

Deelnemers kunnen zich alleen kwalificeren voor een van de in dit document 

opgenomen NK’s waarbij lidmaatschap vereist is, als zij vanaf de eerste dag van het 

kwalificatietoernooi als lid van de KNSB geregistreerd staan. 

 

Controle 

De regionale bonden zijn verantwoordelijk voor de lidmaatschapscontrole voorafgaand 

aan de kwalificaties, zij zijn immers de organisator van deze wedstrijden. Het 

bondsbureau controleert de lidmaatschappen van de deelnemers aan de kwalificaties 

na opgave van de resultaten aan de kwalificaties en wel steekproefsgewijs. 

 

Sancties 

Mocht blijken bij de controle dat een of meerdere deelnemers vervolgens nog niet als 

lid geregistreerd stonden bij aanvang van deze kwalificaties, dan volgt het toekennen 

van de volgende sanctie: 

De betreffende deelnemers dienen alsnog binnen een week na ontvangst van het 

bericht van de KNSB, aangemeld te worden als lid van de betreffende vereniging bij 

de KNSB indien dat nog niet was gebeurd. 

Indien het spelers spelers uit de categorie A, B of C betreft, ontvangt de regionale 

bond daarnaast een boete van € 100,- per kwalificatietoernooi, waarin een of 

meerdere deelnemers niet als lid geregistreerd stonden ten tijde van de aanvang van 

het toernooi. Blijken de deelnemers na een week nog steeds niet te zijn aangemeld 

als lid van de KNSB, dan wordt de boete verhoogd met € 50,-. Het staat de regionale 

bond vrij om de boete al dan niet op de betreffende vereniging te verhalen. 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

Dispensatieverzoek zoals gestuurd aan NOSBO op 7 mei 2012 

 

Geacht NOSBO bestuur, 

 

Zoals u waarschijnlijk weet werken de schaakclubs Groningen en Unitas sinds een jaar nauw 

samen. Dit was binnen de NOSBO te merken aan de twee Gronitas jeugdteams. 

 

Volgend seizoen gaan we deze samenwerking uitbreiden tot de KNSB teams. We willen onder één 

noemer samen in de KNSB uitkomen. De beide ALV 's hebben met dit voornemen ingestemd. Ter 

informatie treft u bijgaand het samenwerkingscontract aan dat door de ALV's is goedgekeurd. 

 

De samenwerking op KNSB niveau zijn we om twee redenen aangegaan: 

� Groningen wordt zo beter op de kaart als schaakstad gezet. 

� De speelkracht wordt zo beter te verdeeld. Dat biedt onze leden meer kansen om op het eigen 

niveau uit te komen. 

 

Om met gemeenschappelijke teams op KNSB-niveau uit te komen richten we een nieuwe vereniging 

met beperkte rechtsbevoegdheid op. Deze vereniging komt onder een nog te kiezen naam uit. De 

leden van Groningen en Unitas worden dubbellid van deze nieuwe vereniging. 
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In een zo min mogelijk aantal gevallen zal het noodzakelijk blijken dat spelers die op NOSBO-

niveau voor Groningen of Unitas spelen moeten invallen op KNSB-niveau, formeel voor een andere 

vereniging derhalve. Wij verzoeken u om dispensatie voor deze invallers, zodat onze leden 

desgewenst in de KNSB teams van deze nieuw op te richten vereniging kunnen meespelen en 

vervolgens weer voor hun basisteam in NOSBO kunnen spelen. 

Uiteraard zullen we gewoon reguliere KNSB teams samen te stellen volgens de KNSB reglementen 

en NOSBO teams volgens de NOSBO reglementen.  

 

Mocht het bovenstaande nog vragen oproepen dan ben zijn Wim Krijnen, voorzitter schaakclub 

Groningen, en ik altijd bereid nadere toelichting te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Taco van de Poel 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

MachtigingsformulierAlgemene Ledenvergadering NOSBO 
 

Gaarne overhandigen aan de bestuurstafel voor het begin van de vergadering. 

 

 

Het bestuur van  

 

.................................................................................................................  (verenigingsnaam) 

 

vaardigt 

 

................................................................................................................. (naam) 

 

................................................................................................................. (naam) 

 

af als vertegenwoordigers voor de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO  

van woensdag 20 juni 2012. 

 

Getekend: 

 

.................................................................................................................. (naam) 

 

.................................................................................................................. (functie) 

 

.................................................................................................................. (datum) 

 

 

.................................................................................................................. (handtekening) 

 


