NOORDELIJKE SCHAAKBOND
OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928
A AN G E S LO T E N BIJ D E KN S B
a

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 22 mei 2013
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, 9713 VA,
Groningen, 050-3110375

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 10 oktober 2012

5. Financiële zaken





Jaarrekening 2012
Verslag Kascommissie 2012-2013
Decharge Penningmeester 2012-2013
Benoeming Kascommissie 2013-2014

6. Bestuursverkiezing
Grigori Kodentsov

Aftredend (volgens schema) als Secretaris, niet
herkiesbaar

Leunis Maas

Aftredend (volgens schema) als Penningmeester, niet
herkiesbaar

Roland Kroezen

Aftredend (niet volgens schema) als Wedstrijdleider, niet
herkiesbaar

Roland Kroezen

Wedstrijdleider van de NOSBO, het NOSBO-bestuur stelt
voor om Roland Kroezen te benoemen tot Voorzitter

Frans van Amerongen

Het NOSBO-bestuur stelt voor om Frans van Amerongen
te verkiezen tot Secretaris

Evert Hondema

Het NOSBO-bestuur stelt voor om Evert Hondema te
verkiezen tot Penningmeester

7. Bestuurszaken



Wedstrijdleider
Bestuurslid Jeugdzaken / Jeugdleider

8. KNSB-zaken

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

10. Sluiting

NOSBO, Algemene Ledenvergadering, woensdag 10 oktober 2012, notulen

Aanwezig: Roland Kroezen (Bestuur, vz.), Grigori Kodentsov (Bestuur, not.), Leunis Maas
(Bestuur), Bart Romijn (Bestuur), Wout Admiraal (Bestuur), Elmar Hommes (SC Assen),
Klaas Fongers (SV Bedum), Menno van Heumen (SV Bedum), Bert van Till (SC DAC),
Willem Boontje (ESG), Wim Krijnen (SC Groningen), Kees Romijn (SC Haren), Johanan
Havinga (HSP), Willem Schepers (SC Het Kasteel), Frans Huisman (SC Leek), Jan Schut (SC
Lewenborg), Johan Meirink (SV Oostermoer), Stefan Oosting (SV Oostermoer), Lieuwe
Boskma (SC Roden), Koen Lambrechts (JSV SISSA), Maarten Roorda (JSV SISSA), Jeroen
Groot (SG Staunton), John van der Meyden (SC Ter Apel), Klaas Dijkhuizen (SC Ten Boer),
Taco van de Poel (SV Unitas), Sjoerd Jan Burgsma (SC Veendam), Ronald van Nimwegen
(SC de Paardensprong), Fons van Hamond (Groninger Combinatie), Jan Stomphorst (KNSB).
Afwezig met kennisgeving: Jan Peek (Bestuur), SC Dwingeloo, SC Eelde / Paterswolde, Het
Schaakkwartier, SC Hoogeveen, SC Van der Linde, SC Middelstum, Rochade, Spassky’s, SC
Valtermond, SCEPU.
Afwezig zonder kennisgeving: SV J.H. Kruit.

1) Opening en vaststelling agenda
Om 19u35 opent Roland Kroezen als vervangend voorzitter de vergadering. Hij vervangt
Jan Peek, die te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen. Het bestuur heeft nog
geen mogelijkheid gehad hierop te reageren, maar zegt toe in de loop van het seizoen met
een oplossing te komen.
In verband met de reistijden van KNSB afgevaardigde Jan Stomphorst, wordt besloten het
punt KNSB zaken te behandelen na agendapunt 3.
De heer Oosting vraagt of er een verschil is tussen enerzijds de punten 8 en 9 en
anderzijds punt 11? Het bestuur is van mening dat dat verschil er is.

2) Mededelingen
Secretaris Grigori Kodentsov heeft een aantal mededelingen.
a) Er is vanuit de KNSB een ledenwerfteam opgestart
b) De KNSB is van zins in het NOSBO gebied een workshop internetschaak te
organiseren
c) Via de KNSB is het mogelijk om gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te
vragen. De NOSBO raadt clubs en, vooral, jeugdbegeleiders aan hier gehoor aan te
geven

Van Nimwegen stelt een vraag over een mogelijke jeugdtrainerscursus, die door
Kodentsov beantwoordt word.

3) Huishoudelijk Reglement
Roland Kroezen legt uit waarom het bestuur de artikelen 14 en 17 wil wijzigen.
a) Artikel 14: De NOSBO heeft sinds kort te maken met een nieuwe vereniging,
genaamd Groninger Combinatie (GC). Dit is een samenwerkingsverband tussen SC
Groningen en SV Unitas, waarbij de leden van beide verenigingen ook kunnen
voorkomen op de ledenlijst van GC. Als GC dan op basis van het huidige artikel 14
een zelfde stemrecht krijgen als de andere clubs, heeft de combinatie Groningen,
Unitas en GC wel erg veel invloed op de stemverhoudingen op de ALV van de
NOSBO. Het bestuur stelt voor om het begrip leden aan te scherpen, tot leden
waarvoor de vereniging contributie betaald.
Bij de stemming onthoudt de Groninger Combinatie zich van stemming, de overige
verenigingen zijn voor het bestuursvoorstel.
b) Artikel 17: Op dit moment is het erg lastig om het Huishoudelijk Reglement (HR) van
de NOSBO te wijzigen. Het bestuur vindt dat niet gewenst en stelt voor om deze
procedure te vereenvoudigen. De heer Oosting heeft begrip voor dit standpunt, maar
vindt een volstrekte meerderheid van de stemmen net iets te weinig. Hij stelt voor om
de grens te leggen op tweederde van de aanwezige stemmen. Het bestuur en de gehele
vergadering hebben hier geen moeite mee, zodat dit artikel wordt gewijzigd met de
gevraagde wijziging.

4) KNSB zaken
De heer Stomphorst houdt namens de KNSB een praatje. Hij benadrukt nogmaals dat
het heel belangrijk is dat alle leden van de clubs ook worden aangemeld bij de KNSB.

5) Ingekomen stukken
a) Er is een stuk binnengekomen van SC Hoogeveen, waarin gevraagd wordt om de
automatische contributieverhoging van 3% jaarlijks af te schaffen, te beginnen met
de in juni aangenomen verhoging per 1 januari 2013. Penningmeester Leunis Maas
antwoordt dat dit war hem betreft geen probleem is, ook begrotingstechnisch niet.
Het bestuur besluit voor te stellen de voorstellen van SC Hoogeveen over te
nemen, iets waar de vergadering zonder moeite mee instemt. Van Nimwegen wil
graag in het vervolg een onderbouwing zien van een contributiestijging, Krijnen
vindt dat er te weinig plannen zijn bij het bestuur. Dijkhuizen merkt op dat het
misschien een idee is om een norm op te stellen voor de hoogte van het NOSBO
kapitaal.
b) Ook is er een stuk binnengekomen van Menno Keizer, die een verduidelijking van
het aanvangstijdstip in de NOSBO competitie wenst in de reglementen. Zijn
opmerking zal worden meegenomen in de uitleg van het competitiereglement.

6) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 20 juni 2012
Er worden inhoudelijk vragen gesteld over punt 7.2, betreffende een vergoeding voor
het organiseren van een gezamenlijke slotronde in de competitie. Het bestuur is hier
tegen en blijft dat ook. Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden
goedgekeurd.

7) Jaarverslagen 2011-2012
De heer Oosting vraagt naar aanleiding van het verslag van de secretaris waarom er
geen NOSBO vertegenwoordigers waren op de KNSB vergaderingen van 8 november
en 3 december. Kodentsov antwoordt dat deze vergaderingen agendatechnisch niet
goed uitkwamen.
Krijnen heeft een opmerking over het jaarverslag van de competitieleider. Groningen
en Unitas gaan niet samen, maar samenwerken.
Admiraal merkt naar aanleiding van het verslag van de diplomaconsul op, dat hij de
stap 1+ was vergeten te melden.
Kroezen merkt over het jaarverslag van de wedstrijdleider op, dat het misschien
verstandig is om eens naar een andere opzet van het snelschaken voor teams te kijken.
De verslagen worden goedgekeurd.

Tussen 20u40 en 21u00 is er een pauze

8) Prijsuitreiking 2011-2012
De verloting van de klok onder de kampioenen van de NOSBO competitie wordt
gewonnen door Veendam 2.

9) Bestuursverkiezing
Jan Peek wordt door het bestuur bedankt voor de jaren dat hij zich heeft ingezet voor
de NOSBO. Helaas is Peek niet aanwezig om afscheid van te nemen.

10) Commissie en overige functies
De vergadering stemt in met alle voorgestelde functionarissen.

11) Jaarplannen 2012-2013
De plannen worden goedgekeurd, er wordt naar aanleiding van de plannen van de
competitieleider nog gesproken over sancties binnen het competitiereglement.

12) Personele bezetting NOSBO
Het bestuur spreekt haar zorgen uit over de personele bezetting, er zijn veel vacatures
en te weinig kandidaten. Krijnen vraagt speciaal aandacht voor het punt toekomst
NOSBO en hoopt dat het bestuur dit beleidsmatig kan gaan sturen.

13) Jeugdzaken
Er is veel discussie rond het punt van de heffing inschrijfgeld bij Grand Prix
toernooien en de toeslag van 2 euro die niet-leden moeten betalen. Bij de stemming is
de meerderheid van de vergadering voor het bestuurvoorstel.
De wijziging van het reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen,
betreffende de lidmaatschapseis voor deelname wordt na een korte uitleg van Kroezen
aangenomen.
Van Nimwegen vertelt kort over de Noordelijke Jeugdcompetitie, een initiatief van
Paardensprong, Ten Boer en ScEPU.

14) Competitiezaken
De promotiedegradatie regeling wordt vastgesteld.
Er is enige discussie over de regeling tegemoetkoming reiskosten, waarvan het bestuur
de vergoeding wil verhogen. Boskma vraagt hoeveel clubs er gebruik van maken.
Volgens Maas zijn dat er toch nog wel veel. Het voorstel wordt aangenomen.

15) Overige zaken
Er wordt nog kort gesproken over zwarte leden, maar nadat dit op een bepaald
moment verzand in herhaling van zetten, wordt het punt maar gesloten. Het bestuur
blijft, met de statuten in de hand, van mening dat de leden allen doorgegeven moeten
worden, ook jeugdleden.

16) W.v.t.t.k./Rondvraag
Schut vraagt nogmaals naar het NOSBO forum. Kroezen antwoordt dat het bestuur
van mening is dat dit niet iets is voor een bondssite en dat het bestuur daarom tegen
heropening blijft.

Boskma meldt dat SC Roden een nieuwe speellocatie heeft.
Oosting vraagt of de stukken in het vervolg eerder kunnen komen? Kodentsov kan
niets garanderen, maar probeert het wel.
Romijn vraagt naar geïnteresseerde partijen voor gezamenlijke slotrondes.
Dijkhuizen spreekt zijn waardering uit voor het huidige bestuur, dat in lastige
omstandigheden de NOSBO in elk geval draaiende weet te houden. Het bestuur
waardeert deze opmerking.

17) Sluiting
Kroezen sluit om 22u10 de vergadering.

Speelweken NOSBO-competitie 2013-2014
week Datum
PK 1A 1B 2A 2B
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Vrije speelweken:
Herfstvakantie: 19/10 – 27/10
Kerstvakantie: 21/12 – 5/1
Voorjaarsvakantie: 22/2 – 2/3
Goede Vrijdag: 18/4 , Pasen 20/4 en 21/4
Meivakantie: 26/4 – 5/5
Hemelvaart: 29/5
Pinksteren: 8/6 en 9/6

Machtigingsformulier Algemene 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 22 mei 2013.

Getekend:
.................................................................................................................. (naam)
.................................................................................................................. (functie)
.................................................................................................................. (datum)

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

Uitwerking besluiten Bondsraad inzake contributie en aanmelden leden

(website KNSB + e-mail Koos Stolk (KNSB) aan Grigori Kodentsov d.d. donderdag 16 mei
2013)

Tijdens de Bondsraad van 9 februari 2013 zijn een aantal besluiten genomen omtrent de
contributie en omtrent het aanmelden van leden. De nodige reglementen en regelingen zijn
aangepast en beschikbaar op de website. De wijzigingen zullen per 1 september 2013 van
kracht worden.
Wat betreft de contributie zijn verscheidene besluiten genomen. Allereerst is besloten de
contributie te verhogen. De nieuwe tarieven zijn als volgt:
Per 1 september 2013 worden de volgende contributietarieven gehanteerd.
Tariefgroep / code
Tarief 0: SD0,JD0
Tarief 1: SH1,SH0
Tarief 2: JH1, JH0

Categorie
Dubbelleden
Senioren
Jeugdleden (t/m 20 jaar)

Leden Bijzondere Bond

2012-2013
€€ 35,90
€ 17,95

2013-2014
€€ 39,90
€ 19,95

€ 13,80

€ 14,80

Nieuw tarief per 1 januari 2014 voor de Persoonlijke Leden KNSB (wordt per kalenderjaar
vastgesteld)
Tariefgroep
Persoonlijk lid KNSB jeugd (t/m 20 jaar)
Persoonlijk lid KNSB
senior

2012-2013 2013-2014
€ 17,95
€ 19,95
€ 35,90

€ 39,90

Bijzondere lidmaatschappen blijven onveranderd.
Internetschaak voor KNSB-leden
Internetschaak voor niet-KNSB-leden
SpeelZ
Masters
ratinghouder

2012-2013
€ 15,00
€ 25,00
€ 12,50
€ 5,00
€ 5,00

2013-2014
€ 15,00
€ 25,00
€ 12,50
(*)
€ 5,00
€ 5,00
(**)

(*) Verandert bij invoering Schoollidmaatschap vanaf 15 juni
(**) Tarief wordt naar boven aangepast indien NOC*NSF minimum grens voor lidmaatschap
aanpast
Ten tweede is besloten te werken met een jaarlidmaatschap. Een verenigingslidmaatschap van
de KNSB loopt van 1 september t/m 31 augustus. De details omtrent de contributieheffing
zijn te vinden in de aangepaste Regeling Contributieheffing. In die regeling wordt verwezen
naar de administratieve voorschriften. De Administratieve voorschriften voor het aanmelden
van leden zijn ook in de Bondsraad vastgesteld en beschrijven onder andere termijn en voor
het opgeven van leden en welke informatie de regionale bond en de KNSB nodig hebben.

Wat betreft het aanmelden van leden is besloten dat de regionale bonden en de KNSB een
transparant en preventief controlebeleid gaan voeren. Dat betekent ten eerste dat verenigingen
geïnformeerd worden over de rechten en plichten inzake het aanmelden van leden. De
Informatievoorziening inzake het lidmaatschap van een schaakvereniging gaat
achtereenvolgens in op de voordelen van het lidmaatschap, informatievoorziening aan leden
en informatie over de KNSB-organisatie. In de Regeling Contributieheffing wordt in artikel
8a en 9a over het controle en sanctiebeleid geschreven. Daarbij zullen de KNSB en de
regionale bonden gezamenlijk optrekken.
Wat betreft deelname aan toernooien staat ook het een en ander beschreven in artikel 8 en 9
van de Regeling Contributieheffing. Besloten is het volgende


Deelnemers van schaakevenementen waaraan de regionale bond zijn naam heeft
verbonden en waarvoor lidmaatschap is vereist, worden op het moment van
inschrijving door de betreffende bond gecontroleerd op een geldig lidmaatschap.



Voor andere schaakevenementen geldt het volgende:
1. Voor deelname aan toernooien die worden doorgegeven ten behoeve van
ratingverwerking door KNSB en/of FIDE geldt als eis dat de betreffende speler
tenminste ratinglid is van de KNSB.
2. Voor toernooien die niet voor ratingverwerking worden doorgegeven, geldt
geen aanvullende lidmaatschapseis, anders dan dat leden van
schaakverenigingen ook als zodanig bij de bond geregistreerd dienen te zijn.

Op dit moment wordt het ratingreglement overeenkomstig het bovenstaande aangepast.
Naar aanleiding van de wijzigingen is ook het Huishoudelijk Reglement aangepast. Alle
actuele regelingen en reglementen zijn als volgt te vinden op de website:
Regeling Contributieheffing
Administratieve voorschriften voor het aanmelden van leden
Informatievoorziening inzake het lidmaatschap van een schaakvereniging
Huishoudelijk Reglement
De informatie omtrent de contributie en omtrent het aanmelden van leden wordt ook per email
gestuurd aan de schaakverenigingen en de regionale bonden.

Bestuur Noordelijke Schaakbond
Dhr. G. Kodentsov
Kornoeljestraat 2-M3
9741 JB Groningen

Delfzijl, 11 mei 2013

Betr.: Kascontrole Jaarrekening 2012 van de NOSBO.

Beste Grigori,
De Kascommissie 2012-2013 van de NOSBO, bestaande uit SV Bedum (Hilbrand Barkema)
en SC DAC (Bert van Till), heeft op woensdagavond 8 mei 2013, in Delfzijl, de Kascontrole
‘Jaarrekening 2012 van de NOSBO’ uitgevoerd.
De Penningmeester van de NOSBO, de heer Leunis Maas, gaf alle stukken ter inzage. Alles
zag er goed verzorgd en overzichtelijk uit.
Wij hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Wij stellen voor de Penningmeester ( en daarmee het Bestuur) van de NOSBO decharge te
verlenen.
Met vriendelijke groet,
Hilbrand Barkema
Penningmeester SV Bedum
Bert van Till
Penningmeester SC DAC

B.T. van Till
De Wending 49
9933 KM Delfzijl
Tel.nr.: 0596 - 618121

CC:

Leunis Maas, Delfzijl
Hilbrand Barkema, Bedum

