
Noordelijke Schaakbond

Verslag Algemene Ledenvergadering 7 mei 2014

Denksportcentrum Jannes van der Wal, Groningen

Aanwezigen: bestuur: Roland Kroezen,  Bart Romijn, Evert Hondema, Wout 
Admiraal en Frans van Amerongen; afwezig: Petra Raaijen.
Aanwezig verenigingen: Assen (E.Hommes), DAC (L. Maas, B. van Till), ESG (W. Boontje, B. van 
Os), Groningen (W. Krijnen), Het Schaakkwartier (D. Schuttel), Haren (J. Hovius, K. Romijn), 
Hoogeveen (M. Snuverink), Leek (F. Huisman), Lewenborg (B. Hoogeboom, J. Schut), Roden (H. v. 
Bemmel, L. Boskma), SISSA (K. Lambrechts, S. Welling), Unitas (T. v/d Poel), Veendam (P. 
Jongejan, F. de Raad), Groninger Combinatie (F. v. Hamond), J. van Os.
Afwezig met kennisgeving: Oostermoer, Spassky's, Ter Apel, Valthermond, KNSB.

1. Opening 19.35 uur. Agenda: pt. 4 en 5 verwisselen.

2. Mededelingen.
- Petra Raaijen, bestuurslid Jeugdzaken heeft te kennen gegeven haar bestuursfunctie niet meer te 
kunnen combineren met haar drukker wordende werk als gemeenteambtenaar. Zij zal in 
september aftreden. Het bestuur heeft dus een tweede vacature, want op de oproep voor een 
bestuurslid wedstrijdzaken is nog geen serieuze positieve reactie binnengekomen.
- Over de vorderingen bij de vernieuwing van de website kan het bestuur melden dat vanaf heden 
een ontwerpversie bekeken kan worden op http://nosbo.xavs.nl . Alle Nosboleden worden van 
harte uitgenodigd deze voorlopige versie te bekijken en op- en aanmerkingen over vormgeving, 
opzet, inzichtelijkheid en navigatie voor 20 mei door te geven aan het bestuur. We hopen met de 
ontwerper dat de site eind juni (zo goed als) gereed is.
- Bij de nationale jeugdkampioenschappen afgelopen week is Lisanne Waardenburg 3e geworden 
bij Meisjes B, Ivo Maris gedeeld 3e bij A-jeugd. En in het Paasweekend is Machteld van Foreest (6) 
Nederlands kampioen Meisjes E (=t/m 10!) geworden!

3. Verslag najaarsvergadering.
Er waren geen vragen of opmerkingen over het verslag. dat hiermee is vastgesteld.

4. Financiën
Toelichting penningmeester: Jaarrekening 2013 wijkt niet veel af van het beeld in voorgaande 
jaren, met uitzondering van een flinke investering in nieuw spelmateriaal. Het bestuur heeft 
ervoor gekozen om dit materiaal op te voeren op de balans en af te schrijven in 10 jaar, zoals ook 
bij de KNSB gebruikelijk is. ook in de presentatie is weinig veranderd. Alleen de reserve 
jeugduitzendfonds is opgeheven, nadat er een bedrag is uitgekeerd aan de 4 Nosbo-jeugdspelers 
bij het EK in Montenegro. Het fonds verenigingsondersteuning is omgezet in een jeugdfonds, want 
het bedrag van sponsor Gasterra was oorspronkelijk bedoeld voor jeugdactiviteit, m.n. NK-E.
Eind 2013 waren er geen crediteuren en ook het bedrag debiteuren was laag. Maar begin december 
bleek nog wel dat er een dikke € 3000 aan contributiegelden nog ontvangen moest worden. De 
penningmeester heeft het die maand druk gehad met erachteraan bellen, maar met resultaat. 
Nogmaals een verzoek om voortaan de contributienota's tijdig te voldoen.
Lambrechts vraagt nadere specificatie van de post 'diensten van derden', Dit betreft grotendeels 
vrijwilligersvergoeding voor de webmaster en de coördinator schoolschaak. Omdat dit aan de 
privacy van deze medewerkers raakt, wil het bestuur dit niet verder preciseren, alleen aangeven 
dat het merendeel ervan naar de webmaster gaat. de vergadering heemt hiermee genoegen.
Lambrechts vraagt dit o.a. omdat hij meent dat er (bij SISSA?) wel anderen zijn die deze klussen 
voor een lager bedrag zouden willen doen. Het bestuur staat open voor suggesties.



Jongejan valt het grote bedrag aan prijzengeld op. Maar dit zijn ook alle prijzen, bekers, vaantjes 
e.d. die bij de senioren- en jeugdkampioenschappen en competities worden uitgedeeld. Kroezen 
wijst er nog op dat voor sommige evenementen inschrijfgeld gevraagd wordt. Dit bedrag staat 
vermeld bij de inkomsten. Per saldo komt ca. € 1100 uit de algemene middelen. De penning
meester wil proberen om volgend jaar de grote posten iets meer te specificeren.
De Kascommissie, bestaande uit de penningmeesters van Dwingeloo en Eelde/Paterswolde, 
hebben de jaarrekening en de onderliggende administratie een hele ochtend grondig 
doorgenomen.
Zij verklaren schriftelijk dat zij de boeken en overige bescheiden en het financieel jaarverslag 
accoord hebben bevonden en dat zij de vergadering voorstellen het bestuur decharge te verlenen.
Decharge word bij acclamatie verleend.
De Kascommissie voor het lopende verenigingsjaar zal gevormd worden door Groningen en Het 
Schaakkwartier. ESG en Groninger Combinatie worden in het alfabetische rijtje overgeslagen, 
omdat de penningmeester het niet zuiver vindt om als ESG-lid door clubgenoten gecontroleerd te 
moeten worden. En om de formeel onafhankelijke vereniging Groninger Combinatie het samen 
met een van de moederverenigingen te laten doen vindt het bestuur ook niet wenselijk.

De Begroting 2015 is nog niet veel anders dan voor dit jaar. Geen grote veranderingen in beleid. 
De indexering van de KNSB-contributie gaat gewoon door en de Nosbo zal dit bedrag doorbere
kenen aan de leden. De korting die de Nosbo voor dit jaar heeft gegeven was eenmalig en komt 
daarmee te vervallen. Wel is besloten om de Nosbo-contributie te verlagen met €2 resp. €1 voor 
senioren en jeugd. Dat is weer een potentiele aanslag op de reserves, reden voor de penning
meester om een overzicht bij te voegen van de liquiditeit in de komende jaren. Daarbij is ook 
aangegeven dat het bestuur van mening is dat de minimale omvang van de liquide middelen 
€ 16.000 zou moeten zijn en waarom. En met dit overzicht is meteen voldaan aan een wens die de 
afgelopen vergaderingen vaker aan het bestuur is geuit.
Boskma waardeert de duidelijkheid die er is over het financieel beleid. Maar hij herhaalt zijn 
standpunt van eerdere jaren dat de KNSB-contributie een hoog bedrag is en dan ook nog met 
indexering toeneemt. Hij vindt dat de Nosbo in de Bondsraad hiertegen zou moeten stemmen.
Van der Poel stelt dat de indexering momenteel hoger is dan de inflatie, dat zou ook wel aan de 
orde gesteld mogen worden. Boskma pleit voor een gedifferentieerd lidmaatschap; een groep 
recreatieschakers die af en toe willen meedoen bij zijn club wordt afgeschrikt door de hoogte van 
de contributie die voor een groot deel gaat naar de KNSB. Kroezen zegt dat het idee van gediff. 
lidmaatschap al eerder is onderzocht door de KNSB, maar dat een pilot bij de HSB al is beëindigd 
voordat het tot uitvoering kon komen. Jan van Os vraagt aan Boskma of hij weet hoe het bij 
bonden gaat die wel zo'n systeem hanteren; een lage basiscontributie kan ertoe leiden dat ook 
basisvoorzieningen niet op het gewenste peil gehouden worden. Van der Poel is er wel voor dat de 
KNSB meer doet dan alleen een bord met stukken klaarzetten voor de toppers. In de volgende 
discussie wordt gezegd dat opleidingen, training, vertegenwoordiging internationaal, weerstand 
bieden aan schimmige bestuurders op het hoogste niveau, allemaal geld kost.
Maar nadat de discussie steeds meer een voorschot leek te nemen op het volgende agendapunt, 
keren we toch nog terug naar de begroting. Lambrechts is blij met de duidelijkheid over de 
minimale reserves. Hij vraagt of, indien de reserves steeds ruim boven dat minimum blijven, er 
dan geld vrijgemaakt kan worden voor bijdragen aan verdere opleiding van leden, bijv. trainers- 
of scheidsrechtercursussen, dingen waar de leden en verenigingen iets aan hebben. Er wordt niets 
toegezegd, maar Kroezen noemt het wel een goed idee. Hondema merkt nog op dat een regel over 
'toevoeging... 2012' hier helemaal niet thuishoort en geschrapt moet worden. 
De begroting wordt hierna goedgekeurd.



Na de pauze (20.30 - 20.50) verder met
5. Nota Toekomst KNSB
Ongeveer de helft van de aanwezigen blijkt toch de hele tekst te hebben doorgenomen. Een taaie 
klus, zeker de beginhoofdstukken. Algemene opmerkingen: een goed stuk, maar wat doe je ermee 
voor de club? De discussie die volgde ging eigenlijk alle kanten op, steeds wel verband houdend 
met de inhoud van de nota, maar uiteindelijk kwam de vergadering niet tot een conclusie, daar 
bood de nota overigens ook weinig aanknopingspunten voor. 
Een samenvatting in vragen, stellingen en opmerkingen:

Er is veel herkenbaar, ook in de Nosbo zijn de afgelopen 10, 20 jaar veel clubs verdwenen, er vallen 
grote witte plekken op het platteland, en de overgebleven clubs hebben iha. te maken met 
teruglopend en vergrijzend ledental. 
Van de Poel las nogal wat analyses van problemen waarbij dan verbanden gelegd worden die hij 
volstrekt niet deelt. 
Wat doen de clubs om het hoofd boven water te houden? Sommige hebben naast de (toch vaak 
heilige) avond met interne competitie een aparte inloopmiddag waar nieuwe recreatieschakers 
kunnen kennismaken. Anderen herkennen dit wel, zien dat de drempel naar hun clubavond hoog 
lijkt te zijn. De vaste kern wordt steeds ouder. Ook het massaal weglopen van jeugd (toch zo sterk 
vertegenwoordigd in de basisschoolleeftijd bij de succesvolle Grand Prix) nadat ze naar het VO 
gaan is algemeen bekend. 
De Nosbo-jeugdleider is begonnen met ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor die groep, 1e 
resultaat: een Nosbo-challengerprijs voor de beste junior bij het Haren-Postillion toernooi, met 
inderdaad een behoorlijke 'post-GP-jeugd' deelname.
Het helpt als je de jeud meer betrekt bij hun eigen programma, vraag wat ze leuk vinden, ook 
gevorderde jeugd betrekken bij lessen aan nieuwkomers.
't Leukste onderdeel voor de absolute beginners bij de Slim! Schaakchallenges bleek wel het 
internetschaak. 
Jeugd wil graag een 'trekhaak' hebben om zich aan op te trekken, een ervaren/sterkere speler die 
mee analyseert, partijen nabespreekt. 
Jeugd die 'blijft hangen' doet dat eerder in vriendengroepjes dan alleen. 

Heeft de club genoeg te bieden voor de 'mindere goden'? Wie bij een club blijft, doet dat omdat die 
hem iets biedt wat hij/zij wil: competitie/sfeer/contacten ...
Gebrek aan belangstelling van buiten kan ook liggen aan de gebrekkige publiciteit naar buiten toe. 
Zelfs in de Meesterklasse staat bij een aantal clubs pas dagen later een wedstrijdverslag op de 
website. Live partijen alleen bij ESG ME en En Passant. Dat kan beter.
Ook voor regionale clubs geldt: laat je zien in de plaatselijke krant, er zijn er steeds minder, maar 
elk huis-aan-huisblad is blij met verenigingsnieuws om op de achterkant van de 
advertentiepagina's af te drukken. Zorg voor regelmatige aanvoer en maak liefst afspraken met de 
redactie over wat wel en niet interessant is. DOE HET gewoon.

Wat doe je voor speciale groepen: dames...?
Waarom lukt het de KNSB (en zelfs FIDE) niet om goede sponsors te krijgen voor titeltoernooien 
op topniveau? (NK / kandidaten ...) Uitstraling? banden met dubieuze financiers op mondiaal 
niveau? Genoeg sponsoring voor toptoernooien, maar in NL zijn die allemaal buiten de KNSB om. 
Historisch gegroeid. de prijs van onze vrijheid van vereniging?

Roden brengt nog maar eens de gedifferentieerde contributie (basis-lidmaatschap) ter sprake, zoals 
verwoord in aanbeveling 9a. De vergadering vindt het best als daar een onderzoek naar gedaan 
wordt.  Maar vraagt zich ook af hoeveel leden dan nog bijdragen aan de niet-basistaken van de 
bond. En wat dat betekent voor de hoogte van de contributie van die leden.
Geld speelt iha. geen rol, alleen value for money. En dan zou het kunnen dat er dan wel meer 
(categorieën) leden zijn die daarbij hun twijfels krijgen.



In bijv. Engeland is er een onderverdeling in silver- gold- en platinumlidmaatschap. Maar daar 
worden toernooien minder of niet georganiseerd buiten de bond om, zoals hier.

Probleem bij de besluitvorming hierover is wel dat bonds- en clubbesturen en ledenvergaderingen 
meestal alleen denken namens en voor hun huidige leden.

6. Rondvraag
De voorzitter vraagt een applaus voor de nieuwe Nosbokampioen die net de zaal binnenkomt. 

Schuttel uit nogmaals zijn ongenoegen over het stopzetten van de schaakrubriek van Hoeksema 
door het Dagblad vh Noorden. Wat ervoor in de plaats is gekomen van de stukjesschrijver van het 
Fries Dagblad is meestal tenenkrommend proza over weer dezelfde toptoernooien waarover 
iedereen al schrijft (en dan beter). Het bestuur deelt zijn teleurstelling, maar denkt niet dat een 
protestbrief aan de redactie ook maar iets zou uitmaken. Hel lijkt erop dat het een 
sterfhuisconstructie is, dat alle denksportrubrieken op termijn gaan verdwijnen.

De omvorming van de derde klasse tot een vrije/recreatieve klasse en instelling van tweede klasse 
als instapniveau voor de Nosbocompetitie blijft ook in het komende seizoen voortbestaan. Wel 
moeten de reglementen voor de vrije klasse herschreven worden, m.n. regels over speelgerechtigd
heid en invallen.
Het bestuur zal komende zomer een aantal reglementen grondig gaan herzien. houdt de website in 
de gaten en lever commentaar op de voorstellen. 
De competitie bestaat komend seizoen uit een promotieklasse van 10 achttallen, twee eerste 
klassen van 8 achttallen en in de tweede klasse zullen zestallen zeven ronden gaan spelen. De 
inrichting van die klassen hangt uiteraard af van het aantal inschrijvingen.

Inschrijving van teams : Voor promotieklasse en eerste klasse uiterlijk 1 september.
De eerste ronde promotieklasse zal in de eerste week van oktober gespeeld worden.
Voor de bekercompetitie is inschrijving mogelijk t/m 15 september, dat is de maandag voor de 
ALV op 17 september

Huisman vraagt nog of het mogelijk is om spelers die voor een KNSB-team uitkomen dispensatie 
te verlenen om voor het team van hun kleine (dorps-) club uit te komen.  Argument: grote 
(stads-)clubs trekken anders de toppers van dorpsclubs weg. 
Kroezen: De enige bond die dit toestaat (FSB) slaagt er hiermee ook niet in om leegloop bij kleine 
clubs te stoppen. Het bestuur en (zonder stemming) de vergadering zijn hier niet voor.

7. Sluiting om 22.25 uur

Volgende ALV: woensdag   17 september 2014, 19.30 uur, Denksportcentrum.

Onderwerpen 17/9 o.a.: 
Bestuur: Aftreden Jeugdleider, Competitieleider en Ledenadministrateur
Benoeming nieuwe bestuursleden: Kijk goed rond in uw omgeving naar geschikte kandidaten 
voor de vacatures Jeugdzaken en Wedstrijdzaken en meld het aan het bestuur;
Competitie: Indeling clubcompetitie, opzet en reglement vrije klasse (4-tallen), loting beker;
Aanpassingen competitiereglement aan nieuwe FIDEregels (fouilleren?!) zie Schaakmagazine.

Allemaal onderwerpen om u goed op voor te bereiden en al in de zomer over na te denken en te 
communiceren met andere bestuurders/schakers in Nosbo-gebied.


