Algemene ledenvergadering van de NOSBO van 31 mei 2006
Aanvang

: 19.30 uur

Plaats

: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
-

Trevor Mooijman is benoemd tot projectleider bij de Schaakacademie voor de werving
op scholen.
Stand van zaken ideeën omtrent spelen competitie op zaterdag.
Stand van zaken m.b.t. het Servicepunt Noord.

3. Notulen algemene ledenvergadering 21 september 2005
4. Financiële stukken
a.
b.
c.
d.
e.

jaarrekening 2005
aangepaste begroting 2006 en begroting 2007
balans per 31 december 2005
verslag van de kascommissie
benoeming nieuwe kascommissie

5. Cyclus van open toernooien
6. Aanpassing lijst met bedragen
7. Vacatures
-

bestuurslid algemene zaken
reglementencommissie
Commissie van Beroep
Bondsraadlid namens verenigingen

8. Rondvraag
9. Sluiting

Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 september 2005
Aanwezig: Piet Mulder, Trevor Mooijman, Bart Romijn, Leunis Maas, Wout Admiraal,
Micha Jans en Ynte Visser (allen bestuur)
Nico van Huizen en Bert Lahuis (Oostermoer), Klaas Fongers (Bedum), M. Otte en Eddy Vos
(Haren), Maecel ten Wolde (HSP), Dick Warmelink (Unitas), Titus Ensink (SCG), Johan
Zwanepol, Hiddo Zuiderweg (SO-ON), Ferry Ruigendijk (SC Groningen) Erik vd Haar (JC),
Jaap Ham, Gerjan ter Wal (Het Kasteel), Frans van Amerongen (SC Hoogeveen), Paul
Wilhelm (Staunton), Jan Schut (Lewenborg), Bert van Till (DAC), Theo Mooijman
(Veendam) en Derk Schuttel (Grijpskerk)
Afwezig met kennisgeving: Paul Zilverberg (Bestuur), Eelde Paterswolde, Spassky’s,
Valthermond, J.H. Kruit, Assen, Ter Apel en de KNSB.
1. Opening
Piet Mulder heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Trevor Mooijman meldt, dat de samenwerking met de FSB handen en voeten begint te
krijgen e.e.a komt tot uiting in een aantal gezamenlijke projecten.
Wout Admiraal deelt mede, dat het ledenadministratiepakket inmiddels werkt. Vanaf 1
oktober 2005 kunnen mutaties bij hem worden aangeleverd.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2005.
Trevor Mooijman merkt op, dat bestuursleden niet in functie worden gekozen. De tekst
op pagina 3 doet wellicht anders vermoeden.
Theo Mooijman wil weten hoever de reglementenboekjes(pag. 4) zijn gevorderd. Hieraan
wordt nog gewerkt maar zijn voor de juni vergadering klaar, aldus Piet Mulder.
Tevens wil hij weten of het bestuur de commissie van beroep op de hoogte heeft gebracht
van de uitslag van de stemming in de vorige ALV (pag. 6 punt 7). Dit is nog niet gedaan.
Dick Warmelink vraagt of er al iets is vernomen van de FSB (pag. 7 punt 11). Het
initiatief ligt bij de FSB. Helaas is daarvan nog niets vernomen .
De notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslagen
Het jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het jaarverslag van de competitieleider wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het jaarverslag van de wedstrijdleider wordt, nadat Ynte Visser de beker behorend bij het
NOSBO veteranenkampioenschap heeft uitgereikt aan Douwe Algera, ongewijzigd
vastgesteld.
Het jaarverslag van het bestuurslid jeugdzaken wordt ongewijzigd vastgesteld.
Derk Schuttel vraagt naar het ledenverloop onder de jeugd. Trevor Mooijman zegt deze
gegevens niet paraat te hebben. Wout Admiraal zegt toe deze te verstrekken. Frans van
Amerongen dringt aan op een gespecificeerd overzicht. Komt er.
5. Plannen
Competitieleider: Bart Romijn licht zijn plannen nader toe. Plaats en tijd voor de
gezamenlijke laatste ronde zijn nog niet bekend. Clubs worden van harte uitgenodigd de
organisatie daarvan op zich te nemen. Jaap Ham vindt het niet verstandig
competitiewedstrijden vast te stellen op Sinterklaasavond. De voor 5 december
vastgestelde wedstrijden worden verschoven naar 12 december. De plannen worden
goedgekeurd inclusief de promotie - , degradatieregeling.
Wedstrijdleider: Jaap Ham vraagt naar de datum voor het snelschaken voor teams.
Dit zal plaatsvinden op 2 juni. De plannen worden goedgekeurd.
Bestuurslid jeugdzaken: Trevor Mooijman deelt mee, dat het Hutton toernooi wegens
gebrek aan belangstelling niet door gaat. De plannen worden goedgekeurd.
6. Reglementswijzigingen
Competitiewedstrijden:
De tekst van artikel 6 oud en nieuw is identiek. Wordt niet gewijzigd.
Artikel 7 wordt gewijzigd conform het voorstel.
Artikel 13 wordt gewijzigd conform het voorstel.
Artikel 14 wordt gewijzigd conform het voorstel.
Over artikel 15 ontstaat enige discussie. Douwe Algera stelt voor de wijziging voor dit
seizoen aan te nemen en daarna de zaak te evalueren en verbeteren. Dit voorstel wordt
aangenomen.
Persoonlijke jeugdkampioenschappen:
Artikel 2. De zin “De functies van toernooidirecteur en hoofdarbiter kan het bestuurslid
jeugdzaken zelf vervullen.” wordt op advies van Johan Zwanepol gewijzigd in “De
functie van toernooidirecteur kan het bestuurslid jeugdzaken zelf vervullen”.
De overige artikelwijzigingen worden inclusief het amendement aangenomen.
Piet Mulder merkt op dat e.e.a. nog wel door de reglementencommissie zal moeten
worden getoetst, alvorens de wijzigingen definitief zijn.
7. Verkiezingen
De voordrachten van het bestuur worden door de vergadering overgenomen.
Paul Zilverberg wordt herkozen als lid van het bestuur.
Trevor Mooijman en Jan Hollander worden benoemd tot lid van de Bondsraad.
Bart Romijn en Paul Zilverberg worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de
Bondsraad.
G.P. Bakker en R.G. Holtz worden herkozen als lid van de commissie van beroep.
8. Prijsuitreiking seizoen 2004-2005

Piet Mulder vraagt de nieuwe competitieleider Bart Romijn om de loting en de
prijsuitreiking te verrichten. De klok voor de kampioenen van het afgelopen seizoen
wordt gewonnen door Groningen 6. De loting voor het bekertoernooi levert de volgende
paringen op:
Dwingeloo
Haren
J.H. Kruit
Unitas
v.d. Linde
Assen
Ten Boer
E.S.G.
Het Kasteel
D.A.C.
Groningen
Lewenborg
Z!
Veendam
Leek
is vrij geloot
9. Schaakacademie
Piet Mulder deelt de vergadering mee, dat ook de bondsraad inmiddels heeft ingestemd
met de plannen ten aanzien van de schaakacademie. Dit betekent, dat schaakacademie.nl
in ieder geval tot eind 2006 voor iedereen gratis beschikbaar is.
10. NOSBO-mededelingen
Het voorstel van het bestuur om zowel de papieren als de e-mail versie van de NOSBOmededelingen af te schaffen stuit op nogal wat verzet uit de vergadering. Frans van
Amerongen wijst op de functie als naslagwerk, informatiebron en archiefstuk van de
papieren versie. Dick Warmelink zegt, dat, hoe vreemd het ook klinkt, er nog steeds
mensen zijn zonder internetaansluiting en pleit eveneens voor het behoud van de papieren
versie.
Ook Titus Ensink wil graag de papieren versie behouden.
De digitale versie zal regelmatig op de NOSBO-site worden geplaatst.
Op verzoek blijft het mogelijk de papieren versie van de NOSBO-medelingen te
ontvangen.
11. Initiatief “De moderne schaakbond”
Dick Warmelink zegt niet blij te zijn met dit initiatief en vindt de wijze waarop dit is
gebracht op z’n zachtst gezegd niet chique. Voelt niets voor verdere discussie t.a.v. dit
punt.
Jaap Ham meent, dat dit zeker besproken moet worden. Wij kunnen er wel niets van
vinden, maar het initiatief kan vergaande consequenties hebben voor geheel schakend
Nederland. Dus ook voor de NOSBO. Frans van Amerongen merkt op, dat er andere
bonden zijn die het initiatief wel ondersteunen. We kunnen er dus niet zonder meer aan
voorbij gaan.
Piet Mulder deelt mee, dat de KNSB sommige elementen in de plannen van de moderne
schaakbond zeker de moeite waard vindt. De KNSB is dan ook volop bezig kritisch naar
de eigen organisatie te kijken.
12. KNSB zaken
Dit punt is in grote lijnen al behandeld bij punt 11.
Johan Zwanepol informeert naar de financiën van de KNSB.

Piet Mulder deelt mee, dat er druk gezocht wordt naar bezuinigingsmogelijkheden.
Zo verdwijnen de dure play-offs. Ligt er een voorstel de bezetting van de servicepunten
van 3 naar 1 persoon terug te brengen. Is er gekeken naar m.n. de verschijningsfrequentie
van schaakmagazine en worden nog enkele andere mogelijkheden onderzocht. Echte
duidelijkheid is er nog niet.
13. W.v.t.t.k/rondvraag
Hiddo Zuiderweg meent zich te herinneren, dat in de vorige vergadering is besloten 2
klokken beschikbaar te stellen voor de kampioenen. Er is er deze avond maar één
uitgereikt. Hoe zit dat?
Piet Mulder zegt hierop het antwoord even schuldig te moeten blijven. Wordt nagezien.
Het bestuur komt, als daar aanleiding toe is, hierop terug.
Uit de vergadering komt de vraag waarom de reiskostenregeling zoals deze geldt voor
competitiewedstrijden niet geldt voor de bekercompetitie.
Leunis Maas deelt mee, dat in de competitie sprake kan zijn van een zodanige indeling,
dat teams onevenredig ver moeten reizen t.o.v. de andere teams in hun klasse. Deze
regeling is ervoor bedoeld deze verenigingen tegemoet te komen in de onevenredig hoge
kosten.
In de bekercompetitie, waarin de indeling door loting geschiedt, is hiervan geen sprake,
zodat ook de regeling hiervoor niet geldt.
Piet Mulder roemt werk en inzet van Micha Jans in de afgelopen jaren.
Namens het bestuur overhandigd hij Micha een cadeau als blijk van waardering.
14. Sluiting
Piet Mulder bedankt een ieder voor diens aanwezigheid en sluit de vergadering.

Leunis Maas.

Actiepunten:
- De commissie van beroep op de hoogte brengen van de uitslag van de stemming uit de
ALV van juni.
- De FSB benaderen over de massakamp 2005/2006.
- Het verstrekken van een gespecificeerd overzicht van het ledenverloop onder de jeugd.
- Reglementswijzigingen laten toetsen door de reglementencommissie.
- Checken of een besluit is genomen tot het beschikbaar stellen en verloten van twee
klokken.

NOSBO – Open toernooien Cyclus
Versie 2
Datum 11-5-06
Inleiding:
1:

De NOSBO heeft besloten volgend seizoen een toernooicyclus in te voeren en heeft
daarvoor een coördinator benoemd voor stimulering en praktische zaken.

2:

Ter ondersteuning van dit idee stelt de NOSBO het eerste jaar een bedrag van EUR
500,00 beschikbaar voor de prijzenpot.

3:

De NOSBO zal proberen een hoofdsponsor voor de cyclus te vinden. Om de
coördinator zich volledig op de cyclus zelf te laten concentreren is besloten hem niet
met deze taak op te zadelen.

4:

Totdat er een sponsor is gevonden zal de cyclus NOSBO toernooicyclus heten. Voor
een hoofdsponsor met naamsverbinding zal de sponsering minimaal EUR 1000,00
moeten bedragen. Aanvullende reclame en / of publiciteit zal met de sponsor en
mogelijke kleinere sponsoren worden gesproken.
5: De uitslagen van de toernooien zullen volgens een rekenmodel tot een klassement
leiden. Vanuit dit klassement zullen in verschillende categorieën prijzen bepaald worden.

6.

De NOSBO overweegt sterk om de cyclus samen met de FSB verder uit te werken,
mede om de kansen voor het vinden van een sponsor te vergroten.. De eerste contacten
hierover hebben al plaatsgevonden.

Taken coördinator:
A:

Het maken van een reglement en een opzet voor de prijzenverdeling. Presentatie op
september ALV.

B:

Verschaffen van meer duidelijkheid van het rekenmodel. De coördinator zal op de
ALV van september een serie, door de NOSBO aan te wijzen toernooien, doorrekenen
om de uitkomsten van het model te laten zien.

C:

Het benaderen van clubs voor de organisatie van een toernooi. Hierbij zich niet
beperken tot de clubs met een toernooihistorie.

D:

De organiserende clubs wijzen op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

E:

Verwerken van de toernooiresultaten in het rekenmodel en mailen van de tussenstand
naar de webbeheerder van de NOSBO, uiterlijk 48 uur na ontvangst van de gegevens.

F:

Eventuele ondersteuning (zal veelal praktische informatie zijn over de cyclus of de
status van zaken) van degene die de sponsor zoekt.

G:

Aanwezig zijn bij de prijsuitreiking van laatste toernooi om op dat moment ook de
cyclus prijzen uit te kunnen reiken.

H:

Een evaluatie van de cyclus.

Taken clubs (of eventueel andere organisaties)
1.

De toernooien worden georganiseerd door de clubs volgens hun eigen opzet, tenzij
nadrukkelijk vermeldt in dit stuk. Dus geen voorwaarden aan de toernooivorm. Wel
zijn er eisen aan publiciteit en verstrekking van de uitslagen.

2:

De toernooien worden over algemeen in 1 weekend gehouden.

3:

De clubs maken vooraf bij de coördinator bekend mee te willen doen aan de cyclus.
Dit wordt bekend gemaakt in de uitnodiging.

4:

De uitnodiging wordt aan alle NOSBO verenigingen gezonden via daartoe geëigende
kanalen.

5:

Maximaal 48 uur na het einde van het toernooi worden de uitslagen naar coördinator
gemaild. Bij voorkeur in Excel blad.

6:

Betaalt een kleine bijdrage aan de NOSBO. Voorstel EUR 25.00.

Taken NOSBO:
A:

Stelt een coördinator aan en ziet toe dat deze zich aan zijn taken kwijt.

B:

Is verplicht het toernooi te promoten.

C:

Betaalt de coördinator een vergoeding van EUR 100 per seizoen.

D:

Gaat actief op zoek naar een hoofdsponsor.

Derk Schuttel.

NOSBO-reglementen
Aanpassing bedragen

Huishoudelijke reglement
Art 8i.
Een beroepsschrift dient vergezeld te gaan van een bedrag waarvan de hoogte door de
Algemene Ledenvergadering van de NOSBO wordt vastgesteld. Dit bedrag wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het beroep niet gegrond wordt
verklaard, beslist de Commissie van Beroep of het bedrag, of een deel daarvan, wordt
terugbetaald.
Voorstel: het bedrag vaststellen op € 30,- (het oude bedrag was € 25,-)
Reglement op de competitiewedstrijden
Art. 5c
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.
Voorstel: de boete vaststellen op € 55,- (de oude boete was ƒ 100,-)
Art. 24b
Een team dat niet met het vereiste aantal spelers, als in lid a. vermeld, opkomt, kan door het
Bestuur van de NOSBO worden bestraft met het in mindering brengen van twee
wedstrijdpunten. Tevens kan de betrokken vereniging een boete worden opgelegd, waarvan de
hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Voorstel: de boete vaststellen op € 30,- (de oude boete was ƒ 50,-)
Art. 29 (wedstrijdformulieren)
Het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 27 kan worden bestraft met een
boete waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering,
onverminderd om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
Voorstel: de boete vaststellen op € 30,- (de oude boete was ƒ 50,-)
Art. 31 (speelgerechtigdheid)
Het niet nakomen van de verplichtingen van artikel 30 wordt bestraft met een boete, waarvan
de hoogte vooraf door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, onverminderd het alsnog
nakomen van de verplichting

Voorstel: de boete vaststellen op € 30,- (de oude boete was ƒ 50,-)
Art. 36a
Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart de competitieleider de partij
steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
Bovendien kan aan de betrokken vereniging een boete worden opgelegd waarvan de hoogte
vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Voorstel: de boete vaststellen op € 30,- ( de oude boete was ƒ 50,-)

Reglement op de viertallencompetitie
Art. 15
a.

b.

Het aantal spelers waarmee een team binnen een uur na het aanvangstijdstip minimaal
moet opkomen bedraagt 3. Is dit niet het geval, dan geldt de wedstrijd als niet gespeeld
en bepaalt de competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
Een team dat niet met het vereiste aantal spelers, als in lid a. vermeld, opkomt, kan door
het bestuur van de NOSBO worden bestraft met het in mindering brengen van zestien
bordpunten. Tevens kan het betrokken team een boete worden opgelegd, waarvan de
hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Voorstel: de boete vaststellen op € 15,- (de oude boete was € 12,50)
Art. 20
a.
b.

Het team waarvoor een speler is opgegeven is zijn team. Gedurende het lopende seizoen
is het niet mogelijk dat een speler uitkomt in een ander team.
Bij overtreding van de onder lid a. genoemde bepaling verklaart de competitieleider de
partij steeds verloren voor de speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft
deelgenomen. Bovendien kan aan het betrokken team een boete worden opgelegd,
waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Voorstel: de boete vaststellen op € 15,- (de oude boete was € 12,50)
Reglement op de jeugdcompetitie
Art. 5
a.

Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan aan de competitie met 1 of meer
teams in elke categorie deelnemen. Verenigingen kunnen, na verkregen toestemming
van de Jeugdcommissie, gezamenlijk teams vormen, die als combinatie uit die
verenigingen deelnemen. Voor het inschrijven van een team is een inschrijfgeld
verschuldigd. De hoogte wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Voorstel:

het inschrijfgeld vaststellen op € 10,- per team in categorie C en D, geen
inschrijfgeld voor de A/B en E-teams (het oude bedrag was € 6,-)

c.

De jeugdleider kan bij terugtrekking van een team na de sluitingsdatum, of bij het
definitief niet meer opkomen van een team, de betreffende vereniging een boete
opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering.
Voorstel: de boete vaststellen op € 55,- (de oude boete was € 50,-)
Art. 13d

Aan een vereniging kan wegens het niet verschijnen op een competitiewedstrijd door de
jeugdleider een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering
Voorstel: de boete vaststellen op € 30,-

