
Noordelijke Schaakbond

Verslag  Voorjaarsvergadering, 22 mei 2013
Locatie: Denksportcentrum Jannes van der Wal, Groningen

Aanwezig Bestuur: Admiraal, Maas, Kroezen, Kodentsov, Romijn; 
kandidaten: Hondema, Van Amerongen, informateur Van Os;
Aanwezig verenigingen: Assen (Homminga), DAC (van Till), ESG (Boontje, B. van Os), 
Groningen (Krijnen), Haren (Gielen), Hoogeveen (Snuverink), Leek (Huisman), Lewenborg 
(Schut), Roden (Boskma), SISSA (Lambrechts, Walinga), Ten Boer (Dijkhuizen), Unitas, 
(Clemens), SCEPU (Erdsieck, Bensink), Groninger Combinatie (Van Hamond); J. Zwanepol 
Afwezig m.k.: Bedum, Dwingeloo, Schaakkwartier, HSP, Het Kasteel, Oostermoer, Rochade, 
Spassky's, Staunton, Ter Apel, Valthermond, Veendam, De Paardensprong, KNSB.
Afwezig z.k.: Eelde/Paterswolde, J.H. Kruit, Van der Linde, Middelstum.

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Kroezen om 19.40 uur
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
- dhr. Stomphorst, KNSB-bestuurder is verhinderd
- Met de uitnodiging voor deze ALV is een aanbod meegegaan aan de verenigingen om mee te 
liften met de aanschaf in groter aantal van DGT-klokken. Verenigingen die hier op in willen gaan 
kunnen vandaag of nog op zeer korte termijn hun belangstelling kenbaar maken aan het bestuur.
- Met de E-jeugd van de Nosbo gaat het zeer goed! Bij het NK-E in Rijswijk pakten Nosbo-spelers 
de plaatsen 1, 2 en 3. Bij het NK-E voor teams is De Paardensprong favoriet. (jawel! Kampioen 
geworden! secr.)
- Ook bij het NK Jeugd ABC in Sneek scoorde de Nosbo-jeugd goed met o.a. een tweede plaats 
voor Jorden van Foreest (A) en een derde voor zijn broer Lucas (B)
- In de KNSB-beker verloor Groninger combinatie de finale na barrage.

3. Ingekomen stukken geen

4. Notulen vorige ALV
Nog eens excuses van bestuur en Grigory voor het alweer veel te laat verspreiden van notulen en 
andere stukken. De mail waarin SV Oostermoer zich afmeldde voor deze vergadering uit treurnis 
over de gang van zaken was volgens Grigory volkomen terecht.
Opmerkingen: 
Kroezen: pag 2: de vergadering heeft eerst art. 17 gewijzigd en daarna art. 14 van het HR.;
pag 3: Admiraal: Stap 1+ was niet vergeten, maar het aantal van stap 1+ was opgeteld bij stap 1.
Notulen goedgekeurd.

5. Financiële zaken
Op deze vergadering worden de balans en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd. De 
begroting zal door het nieuwe bestuur worden opgesteld en in de septembervergadering 
gepresenteerd worden.



Jaarverslag 2012. Maas: in de balans is het kopje PASSIVA weggevallen.
Krijnen: 2012 is net als 2011 een 'uitstekend financieel jaar ' geworden. Maar eigenlijk betekent dit 
dat of de contributie te hoog is, of er geen nuttige bestemming is gevonden voor een deel van de 
contributiegelden. Maas: Wat heeft meegespeeld is dat de personele bezetting van het bestuur in 
het afgelopen jaar niet van dien aard is geweest dat er veel nieuw beleid ontwikkeld kon worden.
Zwanepol: zijn er signalen dat activiteiten niet zijn doorgegaan of dat er te weinig activiteiten zijn 
georganiseerd? Kroezen: Nee, dat is niet aan de orde geweest. Wat wel speelt is dat er al zo lang 
geen nieuw materiaal meer is aangeschaft, dat al een paar jaar geen afschrijvingen meer zijn 
opgevoerd voor materiaal. En vorig jaar is op voorstel van Hoogeveen al hierop ingespeeld door 
de automatische contributieverhoging af te schaffen.
Zwanepol: nu de admin. medewerker is afgeschaft, is de contributie te hoog; en een dergelijke 
situatie moet je niet te lang laten bestaan.
Gielen: begroting zodanig opstellen dat in 2014 er geen groot overschot meer zal voorkomen.
Snuverink constateert dat de kosten omhoog gaan door de KNSB-contributieverhoging van € 4. 
Lambechts pleit ervoor dat de Nosbo het komend jaar deze verhoging niet zal doorberekenen. 
Het bestuur is hier niet zo voor. 
Meerdere aanwezigen vinden dat de verhouding tussen KNSB- en Nosbo-aandeel in de 
contributie veel te ver doorslaat naar de KNSB. 
De voorzitter wijst op de faciliterende functie van de KNSB, maar heeft ook begrip voor de kritiek 
dat het aanhouden van het bondsbureau en de daar werkende staf van 9 FTE een te groot beslag 
op de middelen legt. Ook met de in de bondsbegroting voorziene reductie tot 7 FTE.
Gielen pleit voor meer lobbyen van tevoren bij andere regionale bonden, om echt iets te bereiken.
Boontje vraagt om een bedrag waarmee onze fin. reserve voldoende geacht mag worden. De 
(aftredende) penningmeester spreekt zich hier niet definitief over uit.  
Boskma zegt dat bij Roden een bedrag ter grootte van 1x de jaarlijkse contributie/inkomsten 
voldoende gevonden wordt. 
Verder zijn er geen vragen meer. De voorzitter dankt de penningmeester voor het opstellen van 
het overzicht van de financiën.
Verslag Kascommissie: Van Till verklaart mede namens SC Bedum de gevoerde administratie en 
de stand van de kas gecontroleerd en in orde bevonden te hebben. De commissie stelt voor de 
penningmeester (en daarmee het bestuur) van de NOSBO decharge te verlenen.
De vergadering stemt hiermee in bij acclamatie (zoals dat zo mooi heet).
Benoeming Kascie: Als nieuwe kascie wordt, zoals gebruikelijk bij toerbeurt, aangewezen 
schaakclubs Dwingeloo en Eelde-Paterswolde.

6. Bestuursverkiezing.
Al ruim een jaar is het geleden dat Jan Peek zijn voorzittersfunctie heeft neergelegd. En nu 
hebben Leunis Maas en Grigory Kodentsov aangegeven na resp. 9 en 3 jaar zich niet meer 
herkiesbaar te stellen als bestuurslid.
Jan van Os is op verzoek van het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. 
Twee personen hebben zich bereid verklaard verkiesbaar te zijn als Nosbo-bestuurslid: Evert 
Hondema (ESG) als beoogd penningmeester en Frans van Amerongen (SC Hoogeveen) als 
beoogd secretaris.
Roland Kroezen heeft ad interim de voorzittersfunctie waargenomen sinfs het vertrek van Peek 
en is nu verkiesbaar als voorzitter.



Enige discussie over het tijdstip van overdracht wordt opgelost door Van Os die voorstelt de 
nieuwe kandidaten vandaag als bestuurslid te kiezen en het aan het bestuur over te laten 
wanneer zij in hun nieuwe functie actief zullen worden. Kroezen moet wel heden in functie 
verkozen worden. Er zijn kennelijk geen overwegende bezwaren in de vergadering en de heren 
Kroezen (Voorzitter), Hondema en Van Amerongen worden bij acclamatie gekozen in het 
bestuur.

7. Bestuurszaken
Door de benoeming van Kroezen tot voorzitter ontstaat wel een vacature voor wedstrijdleider. En 
ook is de al langer openstaande vacature van bestuurslid jeugdzaken nog niet vervuld. De verga
dering wordt opgeroepen nog eens goed rond te kijken naar kandidaten. Het is niet de bedoeling 
om nu-actieve jeugdleiders weg te halen uit hun vereniging. Het gaat eerder om een beleids
matige en coördinerende functie, zo mogelijk moet de concrete uitvoering van taken naar vereni
gingen of ad-hoc commissies worden uitbesteed. Dat geldt ook voor de functie van wedstrijd
leider: die zou ook verlicht kunnen worden door een deel van de kampioenschappen uit te beste
den aan verenigingen. Graag bericht aan het bestuur of direct aan de informateur Jan van Os.

8. KNSB-zaken
De KNSB-contributie is verhoogd. Tevens is de bond overgestapt op een jaarlidmaatschap.
Verder zijn er duidelijke afspraken over aanmelding van leden en controle daarop.
Voor deelname aan een toernooi waaraan de Nosbo zijn naam heeft verbonden (iha. kampioen
schappen) geldt dat iedere deelnemer ingeschreven moet zijn bij Nosbo en KNSB.
Voor toernooien meetellend voor (jeugd-)rating moet iedere deelnemer tenminste ratinglid zijn 
van de bond.
Het bestuur zal op de volgende jeugdleidersvergadering voorstellen de regeling van het 
afgelopen jaar, waarbij van niet-leden bij deelname aan een Grand-Prix € 2 extra werd gevraagd 
is, te vervangen door een ratinglidmaatschap van € 5,- bij de eerste keer, die tot eind augustus 
geldig is. Het bestuur komt er in september op terug.
De KNSB gaat meer toezien op de correcte en tijdige inschrijving van leden en draagt dat ook op 
aan het Nosbobestuur. De termijnen voor kennismaking/proefperiode zijn ook omschreven.
Deze informatie is bij de stukken gevoegd en staat ook op de website van de schaakbond onder 
KNSB/Handboek. Daar is ook te lezen dat voor eenieder die per 1 oktober op de ledenlijst van 
een club staat, een vol jaar contributie betaald moet worden. Clubs moeten zelf hun maatregelen 
nemen op dit punt.
Er ontstaat een discussie over o.a. de wispelturigheid van m.n. de jongste kinderen die soms wel 
elke maand een andere sport zouden willen doen. Kroezen kan zich de problemen van een 
jaarlidmaatschap voor de clubs goed voorstellen, wijst nog eens op de ruime mogelijkheden om 
enige tijd op proef mee te doen, maar stelt dat toch zeker jeugd vanaf cat. E (10 jaar en ouder) 
zonder meer allemaal aangemeld moet worden.

9. Wvttk / Rondvraag
Het speelschema voor de competitie van komend seizoen is toegevoegd aan de stukken voor 
deze ALV. Ten Boer kondigt aan dat zij vrezen niet meer voldoende leden te hebben om een 
achttal op de been te brengen. Romijn meldt dat de gezamenlijke slotronde voor de 
Promotieklasse al is geclaimd door HSP en roept de clubs op om wensen voor de indeling 
spoedig bij hem in te dienen.



Dijkhuizen merkt dat het door de vergrijzing in de schaakwereld steeds moeilijker wordt om 
chauffeurs voor uitwedstrijden te vinden. Is het mogelijk om de chauffeurs op wie steeds vaker 
een beroep wordt gedaan tegemoet te komen met een verhoging van de reiskostenvergoeding? 
Maas: Neen, de vergoeding is juist vorig jaar nog verhoogd en het geld kan beter besteed worden 
aan nieuw beleid. 
Dijkhuizen constateert dat de schakers te weinig van zich laten horen in de regionale pers. We 
moeten beter zichtbaar zijn. Gielen sluit zich hierbij aan en vindt verder dat de noordelijke 
schaakwereld nog veel te weinig zich laten horen op Schaaksite.nl . Als mederedacteur kan hij 
wel zorgen dat er meer artikelen over onze regio opkomen, maar dan moet hij wel materiaal 
aangeleverd krijgen. Jan van Os vindt het websitebeheer van veel clubs te laks. te weinig wordt 
de inhoud bijgewerkt. Meer artikelen en foto's! Hij vindt dat de Nosbo-website meer toegankelijk 
moet worden, op de (actualiteit van de) inhoud van de site is niets aan te merken.
Van Hamond (webmaster) zegt dat de plannen voor een vernieuwing van de Nosbosite allang 
bestaan, maar dat nog niemand in staat is gebleken deze uit te voeren.
Lambrechts vindt dat nieuwe info te schoksgewijs op de site komt, dagen niets en dan een hele 
lijst ineens. Van Hamond legt uit dat dit zo lijkt door de structuur van de site (een nieuwspagina 
met een lange rij items). 
Lambrechts noemt de nieuwe OSBO-site als goed voorbeeld. Het werkt mooi, maar heeft wel een 
behoorlijke investering gekost. Hij suggereert dat de Nosbo aanhaakt bij dit project en zo 
mogelijk met korting kan meedoen.
Gielen noemt dat Haren werkt met drie webmasters. Wie van hen het eerst tijd heeft, werkt de 
site bij met het aangeleverde materiaal.
Huisman meldt dat een aantal oud-leden zich weer gemeld heeft bij de club. Er is nu een grote 
subtop. Leek 2 speelt nu in 3e klasse, zou graag in aanmerking komen voor extra promotieplaats. 
Romijn: graag een mailtje naar de Comp. leider.
Zwanepol uit zijn verbazing dat nu materiaal wordt aangeschaft voor een hogere prijs dan een 
eerdere offerte uit 2012. Kroezen vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar het is niet anders.
Gielen is niet gelukkig met een bijna ad-hoc genomen dispensatiebesluit tijdens de slotronde in 
1A. Hij vindt dat dit in de toekomst beter, transparanter geregeld moet worden. Van onverwachte 
omstandigheden waarop een beroep werd gedaan was volgens hem geen sprake. 
Dispensatierecht van de competitieleider moet niet voor algemeen gebruik zijn, maar alleen voor 
in het reglement aangegeven gevallen. Verder moeten verzoeken en beslissingen over dispensatie 
voortaan gemeld worden op de website.

10. Sluiting
De voorzitter stelt woensdag 18 september voor als datum voor de najaarsALV, dankt de 
aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Concept goedgekeurd in bestuursvergadering 13-6-13


