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Agenda ALV NOSBO van 27 mei 2009  

 

Aanvang: 19.30 uur 

 

Plaats: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 17 september 2008  

en algemene ledenvergadering 19 november 2008 

 

4. Financiële stukken 

 

a. jaarrekening 2008 

b. begroting 2010 

c. balans per 31 december 2008 

d. verslag van de kascommissie 

e. benoeming nieuwe kascommissie 

 

5. Reglementen 

 

a. voorstel tot wijziging reglement op de competitiewedstrijden 

b. voorstel tot wijziging reglement op de persoonlijke jeugdkampioenschappen 

c. voorstel nieuw reglement stappenkampioenschap 

 

6. Competities 

 

a. concept-indeling promotieklasse en eerste klasse (wordt uitgedeeld op de a.l.v.) 

 

7. Evaluatie cyclus van open toernooien 

 

8. Vacatures 

 

9. KNSB-zaken 

 

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

 

11. Sluiting 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de NOSBO van 17 september 2008  

 

Aanwezig:  Pieter Doller (Leek), Derk Schuttel (Grijpskerk), Klaas Dijkhuizen (Ten Boer), 

Jo Krawczyk (van der Linde), J.G.A.T. Duin (van der Linde), P.C.M. Brouwer 

(Roden), Bob van Maanen (Roden), Frans van Amerongen (Hoogeveen), Wim 

de Berg (Hoogeveen), Jan Schut (Lewenborg), Jacob Bosgra (Lewenborg), Jan 

Hovius (Haren), Pieter Sjoerd Hasper (Haren), Klaas Fongers (Bedum), A.J.F. 

v.d. Berg (Bedum), Jan Hollander (Staunton), Ton Selten (ESG), Erik Jan 

Hummel (SISSA), Jaap Bosma (SISSA), Sjoerd Homminga (Assen), Jan 

Kuperus (Assen), Thale Hadderingh (Oostermoer), Robert van Straten 

(Oostermoer), Taco v.d. Poel (Unitas), Fons van Hamond (Unitas), Henk 

Haisma (Groningen), Hiddo Zuiderweg (Groningen), Johan Zwanepol 

(Groningen), Bert van Till (DAC), Theo Mooijman (Veendam), Trevor 

Mooijman (SO-ON),  Piet Mulder (bestuur), Leunis Maas (bestuur), Bart 

Romijn (bestuur), Roland Kroezen (bestuur), Ynte Visser (bestuur), Wout 

Admiraal (bestuur) en Paul Zilverberg (bestuur). 

 

Afwezig (m.k.): J.H. Kruit, Spassky’s en Rochade. 

 

 

1. Opening + vaststelling agenda 

 

Piet Mulder opent de vergadering om 19.44 uur. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

 Het tarief van de huur van NOSBO- materiaal bedraagt € 0,50 per set per evenement. 

Het evenement mag niet langer duren dan drie dagen. Dit tarief geldt alleen voor 

clubactiviteiten. 

 Op deze vergadering vindt geen bekerloting plaats. 

 Piet Mulder treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Er is nog geen nieuwe 

kandidaat. 

 Wout Admiraal heeft een overzicht gemaakt van het ledenbestand van de NOSBO. 

 Het Schaakfestival 2008 gaat door. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 28 mei 2008  

 

Johan Zwanepol vraagt zich af waarop het groeiend aantal leden in de begroting gebaseerd is. 

Leunis Maas geeft een toelichting. 

Het NOSBO- bestuur kijkt ernaar dat ook dubbelleden een afdracht aan de NOSBO betalen. 

Er komt geen samenvatting van de richtlijnen betreffende mobiele telefoons tijdens 

competitiewedstrijden. 

Hiddo Zuiderweg wil graag weten of de KNSB bevoegd is boetes op te leggen aan spelers die 

geen KNSB-lid zijn. Piet Mulder heeft deze vraag aan de orde gesteld op de Bondsraad van de 

KNSB maar is het antwoord van de KNSB even kwijt. Piet neemt contact op met Hiddo, 

zodra hij het antwoord weer weet. 

Vervolgens worden de notulen vastgesteld. 
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4. Jaarverslagen 

 

De jaarverslagen van de secretaris, van de competitieleider, van de wedstrijdleider en van het 

bestuurslid jeugdzaken worden goedgekeurd. 

Ynte Visser voegt aan zijn jaarverslag nog toe dat de NOSBO gedurende een periode van drie 

jaar het NK voor E-teams mag organiseren. Verder zijn er bij de NOSBO- jeugd acht 

Nederlandse titels behaald. 

Ook het jaarverslag van de diplomaconsul wordt goedgekeurd. 

 

5. Plannen 

 

Dispensatieregeling voor jeugdspelers van het Talententeam Noord/Unitas 3 

 

Piet Mulder geeft een toelichting. 

Frans van Amerongen vraagt wat de motivatie van de regeling is. Waarom geldt de regeling 

alleen voor jeugdspelers en niet voor anderen? 

Jo Krawczyk is bang dat spelers bij hun oude club weggaan wanneer ze geen dispensatie 

krijgen. Het zou jammer zijn dat spelers niet meer voor de club mogen spelen die hen heeft 

opgeleid. 

Johan Zwanepol vraagt zich af waarom er geen uniforme regeling voor heel Nederland geldt. 

Hij vindt het belangrijk dat spelers een binding met hun oude club houden. 

Piet Mulder legt uit dat het bestuur vasthoudt aan de periode van één jaar voor de dispensatie 

omdat spelers in een jaar veel sterker kunnen worden. 

Pieter-Sjoerd Hasper vraagt of het bestuur bereid is na te denken over een regeling zoals in 

Friesland. Piet Mulder is geneigd nee te zeggen. 

Sjoerd Homminga merkt op dat de spelers van Unitas 3 zelf positief zijn over de dispensatie- 

regeling. 

Jaap Bosma stelt voor om eerst over het eerste voorstel te stemmen en vervolgens over het 

tweede voorstel. 

 

Voorstel 1: 

 
Jeugdspelers die voor het Talententeam Noord / Unitas 3 uitkomen, mogen gedurende het 

eerste seizoen van hun verblijf in dit team tevens voor het hoogste NOSBO-team van hun 

oude vereniging uitkomen. 

Onder “oude vereniging” wordt verstaan de vereniging waarvan de jeugdspeler lid was in het 

seizoen voorafgaande aan zijn/haar toetreding tot TTN / Unitas 3. 

Als dat meerdere verenigingen zijn, geldt de vereniging waarvoor de jeugdspeler in de 

NOSBO-competitie uitkwam. 

Als de jeugdspeler een KNSB-team als basisteam had, wordt geen dispensatie verleend. 
 
Er zijn 38 stemmen voor, 7 tegen en 12 onthoudingen. Hiermee is het eerste voorstel 

aangenomen. 

 

Voorstel 2: 

  
Het lijkt het NOSBO-bestuur het meest zuiver om deze regeling onverkort in te voeren. In dat 

geval zouden komend seizoen alleen de nieuwe spelers van TTN Unitas 3 voor dispensatie in 

aanmerking komen. 
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Maar omdat de regeling nieuw is en de betrokken verenigingen bij de teamindeling wellicht 

van een ruimere regeling zijn uitgegaan, is het NOSBO-bestuur bereid om de dispensatie in 

het seizoen 2008-2009 nog voor alle jeugdspelers van TTN Unitas 3 te laten gelden. 

 

Er zijn 30 stemmen voor, 11 tegen en 16 onthoudingen. Hiermee is het tweede voorstel 

aangenomen. 

 

 

Voorstel tot invoering van viertallen in de derde klasse van de NOSBO-competitie 

 

De vergadering kan instemmen met het voorstel. In een jeugdteam mag maximaal één 

volwassene zitten. 

Er kunnen nog teams tot 1 oktober voor de derde klasse aangemeld worden. 

Frans van Amerongen doet de suggestie contact te zoeken met andere regionale bonden over 

een interregionale competitie in de “grensgebieden”. 

 

Plannen competitieleider 

 

Bart Romijn geeft een toelichting. De gezamenlijke slotronde in klasse 1A wordt in Haren 

gehouden. 

Groningen 6 heeft zich teruggetrokken uit klasse 1B. Groningen 7 (tweede klasse) wordt nu 

Groningen 6 en Groningen 8 (derde klasse) wordt Groningen 7. 

Er wordt geen voorronde voor de bekercompetitie gehouden. Er doen 32 teams mee. 

 

Plannen wedstrijdleider 

 

Frans van Amerongen wil een andere opzet van de persoonlijke NOSBO- kampioenschappen. 

Hij pleit voor het houden van regionale voorronden. 

Piet Mulder merkt op dat de persoonlijke kampioenschappen die dit voorjaar gehouden zijn, 

een succes waren. Voorstellen voor een andere opzet zijn welkom. 

Roland Kroezen wijst erop dat veel veteranen en senioren geen veranderingen willen. 

In plaats van het bedrijvenschaak wordt er dit jaar in november een NOSBO- kampioenschap 

rapidschaak georganiseerd. 

Piet Mulder deelt mede dat we bedrijven willen benaderen met de vraag of ze aan het rapid- 

kampioenschap willen meedoen. 

Johan Zwanepol is van mening dat er te veel activiteiten op doordeweekse dagen worden 

georganiseerd. Dit heeft een negatief effect op het clubbezoek. 

 

Plannen bestuurslid jeugdzaken 

 

Ynte Visser deelt mede dat er kritiek is op de nieuwe opzet van de KNSB- trainingen voor de 

jeugd. 

Erik Jan Hummel vraagt welke actie de NOSBO ondernomen heeft tegen de plannen van de 

KNSB. Sommige spelers laten de KNSB- training aan zich voorbijgaan. 

Op verzoek van Henk Haisma geeft de voorzitter van de SO-ON, Jan Hollander, een 

toelichting op de brief van de SO-ON over de toekomst van de SO-ON. 

De SO-ON wil ook activiteiten buiten de stad Groningen ondernemen.  

 

Alle plannen worden goedgekeurd. 

 



 5 

6. Reglementen 

 

Voorstel tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden 

 

Art. 8 lid a 

 

Het artikel wordt aangenomen. 

 

Art. 14 

 

Het artikel wordt aangenomen. 

 

Art. 20 lid b 

 

Het aantal partijen per wedstrijd dat vooruit gespeeld mag worden bedraagt bij viertallen 

maximaal 1. 

 

Art. 23 lid a 

 

Roland Kroezen merkt op dat het voor veel mensen steeds lastiger wordt om op 19.30 uur te 

komen. 

Voor schaakclub Roden levert een aanvangstijdstip van 19.45 uur problemen op. Men moet 

om 23.30 uur de speelzaal verlaten. 

Frans van Amerongen is voorstander van 19.45 uur in verband met de clubavond voor de 

jeugd. 

De wedstrijden beginnen om 19.45 uur. De thuisspelende clubs moeten in de competitiegids  

aangeven hoe laat de wedstrijden beginnen. 

 

Het volgende voorstel wordt aangenomen: 

 

Alle wedstrijden beginnen om 19.45 uur tenzij de thuisspelende club aangeeft dat de wedstrijd 

om 19.30 uur begint. Het aangegeven tijdstip is het aanvangstijdstip. 

 

Art. 24 lid a 

 

Het artikel wordt aangenomen. 

 

Art. 30 lid c 

 

Taco van der Poel vraagt zich af of het ontbreken van het artikel in het verleden tot problemen 

heeft geleid. 

Piet Mulder deelt mede dat er geen problemen tussen verenigingen zijn geweest. 

Hij constateert dat er verschillend over dit artikel wordt gedacht.  

Het artikel wordt ingetrokken. Wel moeten de verenigingen de intentie hebben bij de 

samenstelling van de teams in de geest van dit artikel te handelen. 

 

Art. 32 lid b 

 

Ook over dit artikel verschillen de meningen. Het artikel wordt ingetrokken. 

Ook hier zullen de verenigingen in de geest van het voorstel moeten handelen. 
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Art. 33 lid a 

 

Het artikel wordt aangenomen. 

 

Art. 33 lid c 

 

Het artikel wordt aangenomen. 

 

 

Voorstel tot wijziging van het reglement op de NOSBO- bekercompetitie 

 

Het voorstel wordt aangenomen. 

 

 

7. Prijsuitreiking seizoen 2007-2008 + verloting klok 

 

Piet Mulder reikt de kampioensschaal uit aan de kampioen van de promotieklasse, Unitas 4. 

Vervolgens reikt hij de oorkonden uit aan alle kampioensteams. 

De verlote klok wordt gewonnen door Staunton 3. 

Er vindt nu geen loting voor de bekercompetitie plaats. Bart Romijn leest de indeling van de 

poules voor. De indeling van de loting wordt op de website van de NOSBO bekendgemaakt. 

 

8. Verkiezingen 

 

Paul Zilverberg (secretaris) wordt als bestuurslid herkozen. Hij geeft aan dat hij op de 

algemene ledenvergadering van september 2009 aftreedt. 

Bart Romijn (competitieleider) en Wout Admiraal (ledenadministrateur) worden beiden als 

bestuurslid herkozen. 

Gerard Bakker en Job Holtz worden herkozen als lid van de Commissie van Beroep. 

 

9. Vacatures 

 

Piet Mulder is in gesprek met een kandidaat voor het voorzitterschap. Zodra er een geschikte 

kandidaat is gevonden, wordt er een extra a.l.v. gehouden. 

Wim van Beersum is uit de reglementencommissie gestapt. Piet Mulder spreekt namens het 

bestuur zijn waardering uit voor de werkzaamheden die Wim voor de NOSBO verricht heeft. 

 

10. KNSB-zaken 

 

De financiële situatie van de KNSB is slecht. Er moeten misschien noodmaatregelen worden 

getroffen. Er is veel geld gestoken in de nieuwe opmaak van de website van de KNSB. 

 

11. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

Paul Zilverberg bedankt Piet Mulder voor zijn voorzitterschap. Piet is ruim drie jaar voorzitter 

van de NOSBO geweest. Paul overhandigt Piet een kadobon.  

Derk Schuttel deelt mede dat op 20 september de prijzen aan de winnaars van de cyclus van 

open toernooien worden uitgereikt. De prijswinnaars staan op de website van de NOSBO 

vermeld. 

Bert van Till vraagt of er nog een nieuw handboek met alle reglementen verschijnt. 
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Alle reglementen + een overzicht van de reglementen zijn op de website te vinden. 

Henk Haisma deelt mede dat op 20 september het rapidtoernooi van sc. Groningen wordt 

gehouden. 

 

12. Sluiting 

 

Piet Mulder sluit de vergadering om 23.08 uur. 

 

 

Besluitenlijst: 

 

1. De jaarverslagen van de secretaris, de competitieleider, de wedstrijdleider, het 

bestuurslid jeugdzaken en de diplomaconsul worden goedgekeurd. 

2. Jeugdspelers die voor het Talententeam Noord / Unitas 3 uitkomen, mogen gedurende 

het eerste seizoen van hun verblijf in dit team tevens voor het hoogste NOSBO-team 

van hun oude vereniging uitkomen. De dispensatie in het seizoen 2008-2009 geldt 

voor alle jeugdspelers van TTN/Unitas 3. 

3. In de derde klasse van de NOSBO- competitie wordt met viertallen gespeeld. 

4. De plannen van de competitieleider, de wedstrijdleider en het bestuurslid jeugdzaken 

worden goedgekeurd. 

5. De meeste voorstellen tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden 

worden aangenomen. Een paar voorstellen zijn enigszins aangepast.  

Art. 30 lid c en art. 32 lid b worden ingetrokken. 

6. Het voorstel tot wijziging van het reglement op de NOSBO- bekercompetitie wordt 

aangenomen. 

7. Paul Zilverberg, Bart Romijn en Wout Admiraal worden als bestuurslid herkozen. 

8. Gerard Bakker en Job Holtz worden herkozen als lid van de Commissie van Beroep. 

 

 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de NOSBO van 19 november 2008 

 

Aanwezig: Derk Schuttel (Grijpskerk), Hiddo Zuiderweg (Groningen), Jan Hovius (Haren), 

Fons van Hamond (Unitas), Jan Colly (Schaakstad Groningen), Maarten Roorda 

(Unitas), Jan Hollander (Staunton), Jorrit Brakel (SO-ON), Wout Admiraal 

(bestuur), Leunis Maas (bestuur), Bart Romijn (bestuur), Ynte Visser (bestuur), 

 Roland Kroezen (bestuur), Jan Peek (bestuur) en Paul Zilverberg (bestuur). 

 

Afwezig (m.k.): Van der Linde, ESG, Spassky’s, Roden, Hoogeveen, J.H. Kruit, 

Lewenborg, Veendam, Groningen, Assen, DAC en Piet Mulder. 

 

 

1. Opening 

 

Leunis Maas opent om 19.36 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen 

 

Paul Zilverberg leest de namen voor van de verenigingen die zich voor de algemene 

ledenvergadering hebben afgemeld. Vervolgens leest hij een mailtje voor van ex-voorzitter 
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Piet Mulder die vanwege zijn werk verhinderd is vanavond op de algemene ledenvergadering 

aanwezig te zijn. 

 

3. Voorstel tot benoeming van Jan Peek tot voorzitter van de NOSBO 

 

Paul Zilverberg deelt mede dat ESG, Roden, Hoogeveen, Lewenborg, Groningen, Assen en 

DAC schriftelijk hebben ingestemd met de kandidatuur van Jan Peek. 

Derk Schuttel vraagt of de reglementen voorzien in de mogelijkheid schriftelijk te stemmen. 

In de reglementen wordt daarover niets gezegd. 

Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. 

De vergadering kan instemmen met het voorstel. 

Vervolgens draagt Leunis Maas de leiding van de vergadering over aan Jan Peek. 

Jan Peek dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij wil vooral veel 

energie steken in het jeugdschaak en in het organiseren van schaakevenementen. 

 

4. Voorstel tot benoeming van Jan Peek tot lid van de Bondsraad van de KNSB 

 

Ook met dit voorstel kan de vergadering instemmen. 

 

5. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

Op uitnodiging van het bestuur is Jan Colly aanwezig om iets te vertellen over de Masterclub  

“d’Olle Grieze”. 

Jan Colly vertelt dat er voor gisteravond een informatiebijeenkomst voor de verenigingen 

over de Masterclub was belegd maar dat deze bijeenkomst wegens gebrek aan belangstelling 

niet is doorgegaan. 

Op verzoek van Derk Schuttel heeft Jan zich bereid verklaard om op deze a.l.v. iets over de 

Masterclub te vertellen. 

De leden van de Masterclub zijn administratief lid van de club. De masterclub ontplooit 

activiteiten. Zo wordt er commentaar georganiseerd bij de match tussen Jan Smeets en Jan 

Werle eind december. Verder wordt er op 27 januari een busreis naar het Corus-toernooi 

georganiseerd. Een ander activiteit is het organiseren van een uitwisselingstoernooi met 

andere masterclubs in Nederland. 

Men kan voor € 5,-- lid worden van de Masterclub. Verder betaalt men een bijdrage per 

activiteit. 

Jan Colly vraagt aan de verenigingen publiciteit te geven aan de Masterclub. De taak van de 

verenigingen is het schaken te promoten. 

Er zijn negen masterclubs, verspreid over het land. 

Jan maakt zich zorgen over de tegenvallende belangstelling voor de B-groep en voor de 

Compact-toernooien. Hij hoopt dat de NOSBO het Schaakfestival ondersteunt. Wat hem 

betreft, mag de banner wel een wat meer prominente plaats op de website van de NOSBO 

krijgen. Op dit moment worden de deelnemerslijsten wekelijks bijgewerkt; later zal dat 

dagelijks gebeuren. Vervolgens deelt Jan flyers van het Schaakfestival uit. 

 

6. Sluiting 

 

Jan Peek sluit de vergadering om 20.05 uur. 
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Het NOSBO bestuur stelt voor het tekort over 2008 in mindering te brengen op de algemene reserve. 

         

  
Algemene 

reserve 
Jubileum 

Fonds VOF JUF 
Wedstrijd 

Fonds   

         

Stand per 1 januari   11.468,66      1.176,53      2.151,09         300,00      1.000,00    

Resultaat 2008        884,69-       

Onttrekking  1651,09  -651,09  -1.000,00   

Dotatie   -23,47 23,47      

Stand per 31 december   12.211,59      1.200,00      1.500,00         300,00                 -      

         

         

         

 INHOUD        

         

 Balans per 31-12-2008       

 Exploitatierekening 2008      

 Toelichting op de balans      

 Toelichting op de exploitatierekening     

         

 Bijlagen        

         

 Overzicht kostenplaatsen      

 Begroting 2009 en 2010      

Algemeen 
 
In 2008 is in de rapportage een kleine wijziging doorgevoerd. De winst- en verliesrekening is nu 
gecomprimeerd en op een pagina weergegeven. Dit vergroot o.i. de leesbaarheid en maakt het 
bovendien inzichtelijker. 
 

Resultaat 
 
Het is ons ook in 2008 niet gelukt om het jaar positief af te sluiten. Sterker nog ook dit jaar 
komen we weer tekort. Vorig jaar constateerden we reeds, dat dat zo niet door kan gaan en we 
zullen dit jaar dan ook een aantal maatregelen voorstellen die deze trend moeten stoppen c.q. 
ombuigen. 
De financiële gevolgen hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting voor 2010. 
 
Tot nog toe was het gebuikelijk in de voorjaarsvergadering tevens een aangepaste begroting 
voor het lopende jaar te presenteren. Het bestuur is van mening, dat dit niets toevoegt. U treft 
dan ook geen bijgestelde begroting 2009 aan. 
 
Wel dient vermeld te worden, dat stichting SO-ON bij de NOSBO een claim heeft ingediend van 
Euro 4.100,00 zijnde een vergoeding voor geleverde diensten en nog te leveren diensten. De 
NOSBO erkent de claim voor het gedeelte betreffende de geleverde diensten in het laatste 
kwartaal van 2008. De claim voor nog te leveren diensten is o.i. niet terecht, omdat de NOSBO 
geen verplichtingen heeft jegens SO-ON tot het afnemen van bepaalde diensten/uren. 
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       ACTIVA 

        

BALANS per 31 december 2008       

        

 31 december 2008  31 december 2007 

        

Vaste activa        

        

Materiele vaste activa        

        

Inventarissen   118,00    292,00 

        

Vorderingen        

        

debiteuren 1.365,13    193,09   

   1.365,13    193,09 

        

Liquide middelen        

        

postbank 6.215,02    8.557,20   

roparco 9.357,89    9.103,01   

   15.572,91    17.660,21 

        

        

   17.056,04    18.145,30 

        

       PASSIVA 

Eigen vermogen        

        

kapitaal 13.096,26    12.968,80   

resultaat verslagjaar -884,69    -1.500,16   

   12.211,57    11.468,64 

        

Reserves        

        

jubileumfonds 1.200,00    1.176,53   

verenigingsondersteuningsfonds 1.500,00    2.151,09   

jeugduitzendfonds 300,00    300,00   

wedstrijdfonds 0,00    1.000,00   

   3.000,00    4.627,62 

        

Schulden        

        

krediteuren 939,00    1.154,34   

Overlopende passiva 905,47    894,70   

   1.844,47    2.049,04 

        

        

   17.056,04    18.145,30 
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NOSBO Schaakbond        

      

Inkomsten 2008  2008  2007   

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk   

Contributies        

        

Ontvangen van verenigingen 38.765,06  40.400,00  38.992,71   

Betaald aan de KNSB 29.016,94  30.500,00  29.456,76   

 9.748,12  9.900,00  9.535,95   

        

Overige Inkomsten        

        

Inschrijfgelden 5.183,36  3.000,00  2.950,40   

Diplomaconsul 397,69  700,00  261,20   

Diversen 375,00  200,00  60,00   

 5.956,05  3.900,00  3.271,60   

        

Kosten        

        

diensten van derden 4.577,02  3.500,00  4.337,02   

onderhoud materialen 142,95  100,00  0,00   

drukwerk en kantoorbehoeften 709,92  600,00  675,44   

porti 635,84  700,00  734,64   

lidmaatschappen en abonnementen 159,17  200,00  87,63   

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.741,73  2.600,00  2.270,55   

prijzen 6.809,21  4.400,00  5.252,76   

zaal- en materiaalhuur 653,45  900,00  829,22   

afschrijvingskosten 174,00  200,00  174,00   

overige kosten 251,73  800,00  191,12   

 16.855,02  14.000,00  14.552,38   

tekort uit exploitatie -1.150,85  -200,00  -1.744,83   

        

rentebate 266,16  200,00  244,67   

tekort -884,69  0,00  -1.500,16   
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NOSBO Schaakbond   

     

Toelichting op de balans   

     

 Inventarissen   

     

  Het verloop in 2008 is als volgt:   

     

  Aanschafwaarde 01/01 2008  7.381,76 

  cumulatieve afschrijving t/m 2007  -7.089,76 

  boekwaarde 01/01 2008  292,00 

  geïnvesteerd in 2008  0,00 

  afschrijving 2008  -174,00 

  boekwaarde 31/12/2008  118,00 

     

 Vorderingen   

     

  debiteuren   

     

  Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen contributies   

     

 Eigen vermogen   

     

  kapitaal   

     

  De mutatie is als volgt:   

     

  stand 01/01 2008  12.968,80 

  tekort 2007  -1.500,16 

  onttreking aan wedstrijdfonds  1.000,00 

  stand 31/12 2008  12.468,64 

     

 Schulden   

     

  krediteuren   

     

  Dit betreft hoofdzakelijk nog te ontvangen nota's van SO-ON.  

     

  overlopende passiva   

     

  Dit betreft hoofdzakelijk nog te betalen onkostendeclaraties.  
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NOSBO Schaakbond    

      

Toelichting op de exploitatierekening    

      

 Contributies    

      

  De netto contributies zijn fractioneel hoger dan vorig jaar.    

  Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een contributieverhoging van 3 %. 

      

 Diplomaconsul    

      

  Het aantal afgenomen diploma's was in 2008 behoorlijk meer dan in 2007.   

      

      

 Kosten    

      

  

De totale kosten zijn plm. € 2.300 hoger dan in 2007. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
posten prijzen en reis-, verblijfs- en repesentatiekosten. 

      

  

Reis- verblijfs- en representatiekosten: Deze post is t.o.v. vorig jaar met 20% gestegen. De reden 
hiervoor ligt voornamelijk in het feit, dat niet meer bij een bestuurslid thuis wordt vergaderd en dat dor 
steeds meer verenigingen gebruik wordt gemaakt van de regeling tegemoetkoming reiskosten. 

      

      
      

  

Prijzen: Deze post is met bijna 30% gestegen. Dit komt, omdat in het 2008 bijna (11 om 6) 
dubbel zoveel GP's werden afgewerkt. Tevens is het prijzengeld voor het persoonlijk NOSBO 
kampioenschap verhoogd. 
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NOSBO Schaakbond            

            

Overzicht exploitatie per kostenplaats           

            

 Werkelijk  Begroot  Begroot  Herzien  Werkelijk   

 2008  2008  2009  2006  2007   

            

Publicaties 2.178,53  1.800,00  1.800,00  1.800,00  1.853,27   

Wedstrijdschaak 1.713,91  2.050,00  1.750,00  1.800,00  2.396,70   

Jeugdschaak 3.944,50  3.900,00  3.600,00  4.500,00  4.636,61   

Competitie 1.271,91  1.100,00  1.100,00  1.250,00  1.075,39   

Bestuurskosten 222,70  600,00  300,00  1.200,00  180,70   

Vrouwenschaak 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Overige 1.393,42  450,00  450,00  650,00  964,13   

 10.724,97   9.900,00   9.000,00   11.200,00  11.106,80   

            

Contributies 9.748,12  9.900,00  9.000,00  11.100,00  9.535,95   

Overige opbrengsten 266,16  200,00  200,00  200,00  244,69   

Afschrijvingen -174,00  -200,00  -200,00  -200,00  -174,00   

 9.840,28  9.900,00  9.000,00  11.100,00  9.606,64   

            

Exploitatieresultaat -884,69  0,00  0,00  -100,00  -1.500,16   

Toevoeging aan reserves 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

            

Over/-tekort -884,69  0,00  0,00  -100,00  -1.500,16   

            
 

 
 

           

            

            

            

            

            

            
 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

 

Hoewel per kostenplaats behoorlijke verschillen zijn te constateren, is het kosten- 
niveau vrijwel gelijk aan de begroting. 
Aan de inkomstenkant zien we dat de contributie-inkomsten iets zijn gestegen. De 
belangrijkste oorzaak hiervoor is een geringe toename van het ledenaantal. Tevens 
is de contributie met 3% verhoogd. 

Aan de kostenkant valt met name de sterke stijging van de post overige op. Dit 
wordt o.a. veroorzaakt, doordat weer vergaderruimte moet worden ingehuurd voor 
de BV's. 
Bovendien werd in 2008 een extra ALV gehouden. Verder namen de reiskosten toe. 
Ook is m.n. in het eerste kwartaal 2008 intensief onderhoud gepleegd aan de web-
site. Dit heeft kostenverhogend gewerkt, omdat hiervoor SO-ON is ingehuurd. 
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NOSBO Schaakbond   Begroting   

      

Inkomsten 2010  2009 

        

Contributies        

        

Ontvangen van verenigingen 39.000,00    39.000,00   

Betaald aan de KNSB 29.500,00    30.000,00   

   9.500,00    9.000,00 

        

Overige Inkomsten        

        

Inschrijfgelden 5.000,00    3.000,00   

Diplomaconsul 400,00    400,00   

Diversen 375,00    200,00   

   5.775,00    3.600,00 

        

Kosten        

        

diensten van derden 4.400,00    3.500,00   

scholing en cursussen 0,00    0,00   

onderhoud materialen 150,00    100,00   

drukwerk en kantoorbehoeften 720,00    600,00   

porti 650,00    700,00   

lidmaatschappen en abonnementen 170,00    100,00   

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.750,00    2.000,00   

prijzen 5.400,00    4.500,00   

zaal- en materiaalhuur 800,00    900,00   

afschrijvingskosten 200,00    200,00   

overige kosten 300,00    200,00   

   15.540,00    12.800,00 

tekort uit exploitatie   -265,00    -200,00 

        

rentebate   265,00    200,00 

tekort   0,00    0,00 

        

        

Deze begroting 2010 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.      

        

Een stabiel ledenaantal en een contributieverhoging van 3%     

Een gemiddeld aantal GP's en dito deelnemersaantallen in 2010.     

Het invoeren van inschrijfgeld voor de NOSBO-competitie van Euro 15,00 per team in het 

seizoen 2009-2010.        

Het beperken van het prijzengeld voor de open toernooiencyclus tot het bedrag van de   

netto inschrijfgelden.        

Het beperken van de post prijzen voor jeugdevenementen tot maximaal het inschrijfgeld.  
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5. Reglementen 

 

5a.  Voorstel tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden 

 

Competitiewedstrijden 
 

Artikel 5 lid d (nieuw) 

 

 De competitieleider kan bij aanmelding of terugtrekking van een team na de sluiting van 

de aanmeldingstermijn, of bij herhaald niet opkomen van een team, de betreffende 

vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 5 lid d (oud) 
 

De competitieleider kan bij terugtrekking van een team na de sluiting van de 

aanmeldingstermijn, of bij herhaald niet opkomen van een team, de betreffende 

vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 11 lid c (oud) vervalt 

 

 Voor twee opeenvolgende teams van een vereniging worden zo mogelijk geen 

wedstrijden vastgesteld, die op dezelfde dag vallen.  

 

Artikel 11 lid d (oud) wordt artikel 11 lid c (nieuw) 

 

Artikel 11 lid e (oud) wordt artikel 11 lid d (nieuw) 

 

Groepen: zoals vastgesteld in lid a t/m d vervalt. 

 

 

Wedstrijdbepalingen 

 

Artikel 27 lid c (nieuw) 

 

 De wedstrijdleider stuurt het ondertekende wedstrijdformulier binnen 5 werkdagen naar 

de competitieleider. 

   

Artikel 27 lid c (oud) 

 

 De wedstrijdleider bewaart het ondertekende wedstrijdformulier tot één maand nadat de 

competitie is beëindigd. 

 

Art 27 lid d (oud) vervalt 

 

 De competitieleider kan op elk moment het ondertekende wedstrijdformulier opvragen 

bij de wedstrijdleider. 

 

Art. 27 lid e (oud) wordt art. 27 lid d (nieuw) 
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Speelgerechtigdheid 

 

Art.34 (nieuw) 

 

Indien een speler vaker, dan op grond van artikel 33 lid a is toegestaan, voor een KNSB-team 

uitkomt, is de betreffende speler voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname aan de 

NOSBO-competitie. 

Art. 34 (oud) 

 

Indien een speler vaker, dan op grond van artikel 33 is toegestaan, voor een KNSB-team 

uitkomt, is de betreffende speler voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname aan de 

NOSBO-competitie. 

 

Art. 35 lid a (nieuw) 

Het is niet toegestaan uit te komen met een speler die: 

 

1. een hoger team als basisteam heeft; 

2. dan wel eerder het seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen in de 

NOSBO-competitie; 

3. dan wel eerder het seizoen is opgegeven voor de KNSB-competitie; 

4. dan wel eerder het seizoen voor een andere NOSBO-vereniging is uitgekomen in 

de KNSB-competitie; 

5. dan wel eerder het seizoen voor een andere niet-NOSBO-vereniging vaker dan 

vier keer is uitgekomen voor de KNSB-competitie; 

6. dan wel niet voor de betreffende vereniging als lid staat ingeschreven bij de 

NOSBO. 

 

Art. 35 lid a (oud) 

 

b. Het is verboden uit te komen met een speler die: 

1. een hoger team als basisteam heeft; 

2. dan wel eerder het seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen in de 

NOSBO-competitie; 

3. dan wel eerder het seizoen is opgegeven voor de KNSB-competitie; 

4. dan wel eerder het seizoen voor een andere NOSBO-vereniging is uitgekomen in 

de KNSB-competitie; 

5. dan wel eerder het seizoen voor een andere niet-NOSBO-vereniging vaker dan 

drie keer is uitgekomen voor de KNSB-competitie; 

6. dan wel niet voor de betreffende vereniging als lid staat ingeschreven bij de 

NOSBO. 

 

 

Slotbepaling 

 

Art. 44 (nieuw) 

 

Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2009 en treedt in 

werking met ingang van het competitieseizoen 2009/2010. 

 



 19 

5b. Voorstel wijziging Reglement PJK 

 

De artikelen 5b en 5c vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen: 

 

 

5b 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. 

 

5c 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 kampioenschap 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. 

 Het bestuurslid jeugdzaken is verantwoordelijk voor de aanmelding van 

de automatisch gerechtigden bij de KNSB.  

 

 
Artikel 5 (oud) 

 
b. De hoogst geëindigde speelster in een categorie, met een score tenminste gelijk aan het 
aantal ronden gedeeld door 2, verwerft de titel NOSBO-meisjeskampioen onder toevoeging 
van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is. 
 
c. 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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 5c.   Reglement NOSBO Stappenkampioenschap 

 
 

1) Dit reglement geldt voor het NOSBO Stappenkampioenschap.            

 

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

 

3) Het toernooi wordt minstens één maal per jaar gehouden. 

 

4) Deelname is mogelijk voor jeugdspelers die lid zijn van de NOSBO of woonachtig zijn in 

het NOSBO-gebied. 

 

5) Het inschrijfgeld wordt elk seizoen door de NOSBO vastgesteld. 

 

6) Er wordt gespeeld in zes categorieën:   

1) spelers niet het bezit van een diploma 

2) spelers in het bezit van een stap 1 diploma 

3) spelers in het bezit van een stap 2 diploma 

4) spelers in het bezit van een stap 3 diploma 

5) spelers in het bezit van een stap 4 diploma 

6)   spelers in het bezit van een stap 5 diploma of hoger 

 

7) Bij te weinig deelname in een categorie, kan de NOSBO besluiten meerdere categorieën 

samen te voegen in een groep. 

 

8) De wedstrijdleider bepaalt het competitiesysteem. Het is wenselijk dat er per groep zeven 

ronden Zwitsers worden gespeeld. 

            

9) De bedenktijd bedraagt 20 minuten per persoon per partij. 

 

10) De eindstand wordt bepaald door het aantal gescoorde punten. Is het aantal punten gelijk,   

dan geldt achtereenvolgens:  

      onderling resultaat (alleen in geval van prijs)                      

      weerstandspunten  

      SB-score  

      Is ook de SB-score gelijk, dan wordt er in geval van een prijs een  

beslissingssnelschaakpartij gespeeld met een bedenktijd van 6 minuten voor wit en 5 

minuten voor zwart. Voor de kleur in de beslissingssnelschaakpartij wordt geloot. Wit 

moet in dit geval winnen, zwart heeft genoeg aan remise. 

 

11) Er zijn drie prijzen per groep. De organisatie mag iedere deelnemer een herinnering geven. 

 

In onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. 


