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Agenda ALV NOSBO van 30 mei 2007  

 

Aanvang: 19.30 uur 

 

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

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

- waarneming portefeuille bestuurslid jeugdzaken na het tussentijds aftreden van Trevor 

Mooijman 

- activiteiten Servicepunt Noord 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 20 september 2006 

 

4. Financiële stukken 

 

a. jaarrekening 2006 

b. aangepaste begroting 2007 en begroting 2008 

c. balans per 31 december 2006 

d. verslag van de kascommissie 

e. benoeming nieuwe kascommissie 

 

5. Evaluatie deelnemersaantallen persoonlijke NOSBO- kampioenschappen 

 

6. Reglementen 

 

- a. voorstel tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden (discussiestuk) 

- b. concept- reglement cyclus van open toernooien 

 

7. Verkiezingen 

 

Door het tussentijds aftreden van Trevor Mooijman als bestuurslid is de functie van lid 

van de Bondsraad namens het bestuur vacant geworden. 

Het bestuur stelt kandidaat: Bart Romijn. Op dit moment is hij plaatsvervangend lid van 

de Bondsraad. 

 

8. Vacatures 

 

 Bestuurslid jeugdzaken 

 Bestuurslid algemene zaken 

 Reglementencommissie 

 Plaatsvervangend Bondsraadslid namens het bestuur 

 Plaatsvervangend Bondsraadslid namens de verenigingen 

 

9. KNSB-zaken 
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10. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

 

ad 2. Mededelingen 

 

Takenpakket Servicepunt Noord  

 

Het takenpakket van de Servicepuntmedewerker bestaat uit: 

 

- initiëren en organiseren van workshops deskundigheidsbevordering; 

- stimuleren van kadercursussen 

- organiseren toptrainingen, coördineren selecties; 

- initiëren van cursussen voor volwassenen, meisjes- en jeugdclinics; 

- verenigingsbezoeken in het kader van het vergroten van het marktaandeel; 

- verstrekken elektronische of telefonische adviezen aan verenigingen; 

- opstellen, rapporteren en bewaken van het activiteitenschema;  

- bijwonen relevante regionale en landelijke bijeenkomsten. 

 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 september 2006  

 

 

Aanwezig:  Derk Schuttel (Grijpskerk), Herman Voss (ESG), Jan Colly (Servicepunt 

Noord), Paul Wilhelm (Staunton), Pieter Sjoerd Hasper (Haren), Wim van 

Beersum (reglementencommisie), Titus Ensink (Groningen), Sjoerd 

Homminga (Assen), Hiddo Zuiderweg (SO-ON), Jan Schut (Lewenborg), 

Roland Kroezen (SISSA), Jaap Bosma (SISSA), Theo Mooijman (Veendam), 

Wim de Berg (Hoogeveen),  Douwe Algera (Van der Linde), Jac. Duin (Van 

der Linde), Bob van Maanen (Roden), Piet Brouwer (Roden), Ton Selten 

(ESG), Leunis Maas (DAC + bestuur), Wout Admiraal (bestuur), Paul 

Zilverberg (bestuur), Piet Mulder (bestuur), Bart Romijn (bestuur), Ynte Visser 

(bestuur) en Trevor Mooijman (bestuur). 

 

 

Afwezig (m.k.):  Spassky’s, Leek, Valthermond, Kasteel, Rochade, J.H. Kruit, Ten Boer 

en Sjoerd Jan Burgsma (Veendam)  

 

 

1. Opening 

 

Piet Mulder opent de vergadering om 19.35 uur. 

Aan de agenda wordt na punt 5 toegevoegd: Stand van zaken Servicepunt Noord. 

 

2. Mededelingen 

 

De NOSBO- beker is terecht. Gerjan ter Wal van Het Kasteel heeft de beker gisteren aan de 

secretaris van de NOSBO overhandigd. De namen van de laatste drie winnaars ontbreken. 
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Paul Zilverberg zorgt ervoor dat deze namen in de beker gegraveerd worden. Daarna zal de 

beker aan Spassky’s worden overhandigd. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 31 mei 2006  

 

Piet Mulder en Leunis Maas waren wel aanwezig. 

Douwe Algera merkt op dat wanneer er op zaterdag gespeeld wordt, er na de eerste 

tijdcontrole wel uitgevluggerd wordt. 

Jaap Bosma merkt op dat er door het bestuur is toegezegd dat de kascommissie tijdig 

benaderd wordt. 

Vervolgens worden de notulen vastgesteld. 

 

4. Jaarverslagen 

 

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

jeugdzaken worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Plannen 

 

Plannen competitieleider 

 

Bart Romijn geeft een toelichting op de plannen. Er zijn wat aanpassingen in het competitie- 

schema. Alle clubs hebben zich aangemeld voor de competitie. Eén vereniging moet nog de 

bestuursgegevens doorgeven. 

Voor de derde klasse hebben zich 21 teams aangemeld. 

Roland Kroezen stelt de terugtrekking van Haren 4 aan de orde. Naar zijn mening is er sprake 

van vrijwillige degradatie. 

Piet Mulder deelt mede dat er geen sprake is van degradatie maar van terugtrekking. 

Het promotie- degradatiereglement is duidelijk. We moeten de beslissing van de Commissie 

van Beroep afwachten. 

 

Plannen wedstrijdleider 

 

Roland Kroezen doet de suggestie het persoonlijk NOSBO- kampioenschap in één groep te 

spelen wanneer er minder dan 40 deelnemers zijn. Hij vraagt of het bekend is hoe andere 

bonden hun regionale kampioenschappen organiseren. 

Bart Romijn deelt mede dat de RSB hun kampioenschap in één week organiseert. 

Piet Mulder merkt op dat het bestuur meer aandacht aan publiciteit wil besteden. 

Jan Colly verwacht weinig van meer publiciteit. Hij stelt voor een aantal zaken te koppelen. 

Zo zou in de hoofdgroep van de Jannes-bokaal om het persoonlijk NOSBO- kampioenschap 

kunnen worden gespeeld. 

Piet Mulder merkt op dat de deelnemersaantallen aanleiding geven tot een evaluatie. 

Het snelschaken voor teams wordt nog steeds goed bezocht. 

 

Plannen bestuurslid jeugdzaken 

 

Trevor Mooijman geeft een toelichting. De plannen zijn een voortzetting van het beleid. We 

zitten nu in een fase van consolidatie. 

We gaan door met de organisatie van Grand Prix- toernooien en open toernooien. 
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Derk Schuttel merkt op dat door bezuinigingen op prijzen en vaantjes de jeugd getroffen 

wordt. Kinderen hechten veel waarde aan prijzen en vaantjes. 

Trevor is er voorstander van meer dingen in eigen beheer te doen. Er moeten minder prijzen 

en kleinere prijzen komen. Er is geen specifieke bezuinigingsdoelstelling. 

Paul Wilhelm doet de suggestie om een button voor kinderen te ontwikkelen. 

Jan Colly merkt op dat er op pagina 25 van het boekje ten onrechte over de SO-ON wordt 

gesproken. Dit moet het Servicepunt Noord zijn. 

 

5a. Servicepunt Noord 

 

Piet Mulder stelt Jan Colly in de gelegenheid zich te introduceren. 

Het Servicepunt Noord is van de NOSBO en van de FSB.  

Jan Colly is druk bezig met de organisatie van een talententraining. Hij verdeelt de 

werkzaamheden tussen Yge Visser en de SO-ON (Hiddo Zuiderweg). 

Yge krijgt werkzaamheden die te maken hebben met de inhoud. Hiddo doet meer de 

organisatorische werkzaamheden. 

De plannen van het Servicepunt Noord worden bepaald door wat de NOSBO wil. Jan Colly 

wil zoveel mogelijk gebruik maken van competenties. Hij neemt de vrijheid anderen te 

betrekken bij de verdeling van werkzaamheden. 

Piet Mulder merkt op dat we moeten wennen aan onze nieuwe rol. We moeten als bestuur 

bekijken welke verenigingen ondersteuning nodig hebben. Het is beter met een paar 

verenigingen meerdere gesprekken te voeren dan met veel verenigingen één gesprek.  

Piet is benieuwd welke suggesties er van de kant van de clubs komen. 

Hiddo Zuiderweg merkt op dat hij vooral verenigingen in de provincie bezocht heeft. 

Pieter-Sjoerd Hasper vraagt zich af in hoeverre het Servicepunt Noord bij de ondersteuning 

van verenigingsactiviteiten kan worden ingezet. Hij deelt mede dat schaakclub Haren een 

project schoolschaak in het kader van de naschoolse opvang wil opzetten. 

Jan Colly vindt het belangrijk dat er langs digitale weg informatie aan verenigingen wordt 

verstrekt. 

Piet Brouwer deelt mede dat schaakclub Roden 20 scholen in het kader van het 64 scholen- 

project heeft benaderd. Slechts één school heeft gereageerd. 

Het aantal jeugdleden van Roden is teruggelopen van 30 naar 9. 

Piet Mulder merkt op dat we de input van verenigingen nodig hebben. Het bestuur moet 

formuleren wat de activiteiten van het Servicepunt Noord zijn. 

Vervolgens bedankt Piet Jan Colly voor zijn bijdrage. 

 

6. Aanpassing begroting 2007 + voorstel tot contributieverhoging 

 

Leunis Maas geeft een toelichting. Er staan een paar onjuiste bedragen in de begroting. 

Er is € 40.000,-  in plaats van € 42.800,- begroot als ontvangen van verenigingen en  

€ 29.900,--  in plaats van € 32.700,- als betaald aan de KNSB.  

Er zijn afspraken met de jeugdcommissie gemaakt om de uitgaven binnen de perken te 

houden. Verder zullen de inschrijfgelden verhoogd worden. 

De reserves zijn omlaaggegaan. 

De ontvangst van verenigingen is gebaseerd op het ledenaantal in het tweede kwartaal van 

2006 en op de terugloop van het aantal leden met 5%. 

Leunis deelt mede dat wanneer de inschatting van het aantal leden te optimistisch is, de 

contributie tussentijds verhoogd wordt of wordt er verder in de uitgaven gesneden. 

Wim de Berg stelt voor het inleggeld voor Grand Prix- toernooien tot € 4,- te verhogen. 
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Het inleggeld voor Grand Prix- toernooien blijft voorlopig € 3,-. Achterliggende gedachte is 

de Grand Prix- toernooien laagdrempelig te houden. 

Vervolgens wordt de aangepaste begroting 2007 vastgesteld. 

Ook het voorstel tot contributieverhoging wordt met grote meerderheid aangenomen. 

SISSA is tegen. Jaap Bosma wil een apart overzicht van de uitgaven en inkomsten van de 

jeugd. 

Leunis Maas deelt mede daaraan geen behoefte te hebben. Wel worden de grote posten 

uitgesplitst. 

 

7. Resultaten enquête over spelen op zaterdag 

 

Op de enquête hebben 18 van de 29 clubs gereageerd. 12 verenigingen hebben aangegeven 

geen belangstelling te hebben voor schaken op zaterdag. 

Een meerderheid heeft geen belangstelling voor een nevencompetitie naast de reguliere 

competitie. Het bestuur voelt zich niet geroepen om plannen te ontwikkelen voor een 

zaterdagcompetitie. 

 

8. Stand van zaken m.b.t. cyclus van open toernooien 

 

Derk Schuttel heeft een concept-reglement gemaakt. Verder heeft hij een voorstel gemaakt 

voor een prijzenverdeling. 

Afgelopen zaterdag is het eerste toernooi in de cyclus van open toernooien gehouden (het 

rapidtoernooi van schaakclub Groningen). 

Piet Mulder doet een oproep aan de verenigingen om toernooien aan te melden. DAC meldt 

het Eemsmond- toernooi aan. 

Er is nog geen sponsor voor de cyclus. 

Leunis Maas deelt mede dat wanneer er geen sponsor is, de NOSBO zich garant stelt voor het 

prijzengeld. 

Derk Schuttel gaat een aantal clubs benaderen. 

 

9. Reglementen 

 

a. voorstel tot wijziging van art. 13 en art. 15 van het reglement op de 

competitiewedstrijden 

 

Piet Mulder geeft een toelichting. Na een uitgebreide discussie heeft het bestuur gekozen voor 

een korte versie van art. 15. 

Titus Ensink vraagt of de reglementen aan de reglementencommissie zijn voorgelegd. 

De voorstellen tot wijziging van het competitiereglement zijn niet aan de reglementen-

commissie voorgelegd; het concept-reglement voor de cyclus van open toernooien wel. 

Titus Ensink vindt art. 15 te veel een intentieverklaring: er worden geen rechten en plichten 

vermeld. 

Douwe Algera constateert dat de belangen van senioren en junioren met elkaar botsen. Hij wil 

de beslissing aan de competitieleider overlaten. 

Pieter-Sjoerd  Hasper heeft geen probleem met deze tekst. 

Vervolgens worden de twee artikelen in stemming gebracht. 

Het voorstel tot wijziging van art. 13 wordt aangenomen met 28 stemmen voor, 9 tegen en 6 

onthoudingen. 

Het voorstel tot wijziging van art. 15 wordt verworpen met 5 stemmen voor, 22 stemmen 

tegen en 16 onthoudingen. 
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Het bestuur zal een nieuw voorstel eerst aan de reglementencommissie voorleggen en 

vervolgens aan de algemene ledenvergadering van mei. Dit seizoen blijft de oude tekst van 

art. 15 van kracht. 

 

b. concept-reglement cyclus van open toernooien 

 

Artikel 3 is overbodig en wordt geschrapt. 

Artikel 4 moet anders worden geformuleerd: “voorwaarden na toekenning” moet worden 

“voorwaarden voor opname in de cyclus”. 

Artikel 15: het rekenprogramma houdt rekening met het aantal groepen. 

Wim van Beersum merkt op dat in deze versie van het concept-reglement de opmerkingen 

van de reglementencommissie niet zijn verwerkt. 

Naar aanleiding van art. 7 merkt Roland Kroezen op dat de toernooien van SISSA vaak niet in 

het weekend worden gehouden. 

Pieter-Sjoerd Hasper merkt op dat het handig is wanneer de coördinatiecommissie over een 

uitgebreide verzendlijst beschikt waarvan de verenigingen gebruik kunnen maken. 

Besloten wordt dit concept-reglement als richtlijn voor het komende seizoen te gebruiken. 

Het bestuur zal in de a.l.v. van mei met een definitieve versie komen waarbij ook de door de 

reglementencommissie gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen. 

 

10. Verkiezingen 

 

Ynte Visser wordt herkozen als bestuurslid. 

Micha Jans wordt gekozen tot lid van de Commissie van Beroep. 

Sjoerd-Jan Burgsma wordt benoemd tot lid van de Bondsraad van de KNSB namens de 

verenigingen. 

Piet Mulder bedankt Jan Schut voor zijn werkzaamheden als plaatsvervangend lid van de 

Bondsraad namens de verenigingen. 

 

11. Vacatures 

 

Er zijn vacatures in de reglementencommissie. Marten Holwerda heeft wel belangstelling 

voor de reglementencommissie. 

Binnen het bestuur is de functie van bestuurslid algemene zaken vacant. 

In de Bondsraad is een vacature voor een plaatsvervangend lid namens de verenigingen. 

 

12. KNSB-zaken 

 

Op 30 september wordt de volgende Bondsraadsvergadering in Haarlem gehouden. 

De directie van de Schaakacademie is opgestapt naar aanleiding van een meningsverschil met 

het KNSB- bestuur. Verder is de hoofdsponsor van de Schaakacademie opgestapt. 

 

13. Prijsuitreiking seizoen 2005-2006 + loting voor de beker 

 

Aan de kampioen van de promotieklasse, SISSA 2, wordt de kampioensschaal uitgereikt. 

Alle NOSBO-kampioensteams ontvangen een oorkonde. 

 

De bekerloting voor de voorronde ziet er als volgt uit: 

Leek- Oostermoer 

Ten Boer- Staunton 
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Van der Linde- Bedum 

Lewenborg- Veendam 

Dwingeloo- Hoogeveen 

Assen-DAC 

 

De wedstrijden worden in de week van 16 oktober gespeeld. 

 

De verlote klok gaat naar Unitas. 

 

14. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

Douwe Algera vraagt of er in de NOSBO-competitie een nul wordt toegekend, wanneer er een 

mobiele telefoon afgaat. Het FIDE-reglement bevat een bepaling over mobiele telefoons. 

Roland Kroezen wil graag dat er vanuit de KNSB-Bondsraad hierover teruggekoppeld wordt 

naar de verenigingen. 

 

15. Sluiting 

 

Piet Mulder sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

Paul Zilverberg.  

 

 

Besluitenlijst en actielijst: 

 

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

bestuurslid jeugdzaken worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Op de algemene ledenvergadering van mei worden de deelnemersaantallen van de 

persoonlijke NOSBO- kampioenschappen geëvalueerd. 

3. Het bestuur formuleert wat de activiteiten van het Servicepunt Noord zijn. 

4. De aangepaste begroting 2007 wordt vastgesteld. Het voorstel tot contributieverhoging 

wordt aangenomen. 

5. Het voorstel tot wijziging van art. 13 van het reglement op de competitiewedstrijden 

wordt aangenomen. 

Het voorstel tot wijziging van art. 15 wordt verworpen. Het bestuur zal een nieuw 

voorstel eerst aan de reglementencommissie voorleggen en vervolgens aan de 

algemene ledenvergadering van mei. Dit seizoen blijft de oude tekst van art. 15 van 

kracht. 

6. Het concept- reglement voor de cyclus van open toernooien zal als richtlijn voor het 

komende seizoen gebruikt worden. Het bestuur zal in de algemene ledenvergadering 

van mei met een definitieve versie komen waarbij ook de door de reglementen-

commissie gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen. 

7. Ynte Visser wordt herkozen als bestuurslid. 

8. Micha Jans wordt gekozen tot lid van de Commissie van Beroep. 

Sjoerd-Jan Burgsma wordt benoemd tot lid van de Bondsraad van de KNSB namens 

de verenigingen. 
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Algemene 

reserve 
Jubileum 

Fonds VOF JUF 
Wedstrijd 

Fonds   

         

Stand per 1 januari   14.380,00         976,53      2.351,09         300,00      1.000,00    

Resultaat 2005     1.200,94-       

Onttrekking    -200,00     

Dotatie   -200,00 200,00      

Stand per 31 december   12.979,06      1.176,53      2.151,09         300,00      1.000,00    

         

         

         

 INHOUD        

         

 Balans per 31-12-2006       

 Exploitatierekening 2006      

 Exploitatierekening 2006-Begroting     

 Toelichting op de balans      

 Toelichting op de exploitatierekening     

         

 Bijlagen        

         

 Overzicht kostenplaatsen      

 Begroting 2007 en 2008      

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 
 
Het in 2005 ingezette kostenbewustwordingsproces heeft in 2006 duidelijk effect gehad op het 
totale kostenplaatje. Met een werkelijk resultaat van € -10 tegenover de begrote € 60 positief is 
het ons gelukt redelijk binnen de begroting te blijven. Het kostenniveau zal bij stagnerende of 
zelfs verder dalende ledenaantallen nog verder naar beneden moeten, maar de eerste 
aanzetten zijn al zichtbaar en zeer bemoedigend. Het bestuur blijft zich inspannen voor een 
verdere kostenbeheersing. 
 

Resultaat 
 
Het resultaat over het boekjaar 2006 bedraagt € 10,26 negatief. Hierin zijn niet begrepen de 
dotaties aan de diverse fondsen. Aangezien er een tekort op de lopende rekening was kan aan 
deze fondsen slechts worden gedoteerd ten laste van de algemene reserve of andere reeds 
bestaande fondsen. Het NOSBO bestuur stelt de volgende verdeling voor. 
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       ACTIVA 

        

BALANS per 31 december 2006       

        

 31 december 2006  31 december 2005 

        

Vaste activa        

        

Materiele vaste activa        

        

Inventarissen   466,00    652,90 

        

Vorderingen        

        

debiteuren 514,01    900,60   

overlopende activa 280,77    223,43   

   794,78    1.124,03 

        

Liquide middelen        

        

postbank 9.643,29    9.384,68   

rabo 833,41    364,73   

roparco 8.661,10    8.466,37   

   19.137,80    18.215,78 

        

        

   20.398,58    19.992,71 

        

       PASSIVA 

Eigen vermogen        

        

kapitaal 13.179,06    14.380,00   

resultaat verslagjaar -10,26    -1.200,94   

   13.168,80    13.179,06 

        

Reserves        

        

jubileumfonds 976,53    976,53   

verenigingsondersteuningsfonds 2.151,09    2.351,09   

jeugduitzendfonds 300,00    300,00   

wedstrijdfonds 1.000,00    1.000,00   

   4.427,62    4.627,62 

        

Schulden        

        

krediteuren 730,30    1.840,11   

Overlopende passiva 2.071,86    345,92   

   2.802,16    2.186,03 

        

        

   20.398,58    19.992,71 
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NOSBO Schaakbond        

      

Inkomsten 2006  2005 

        

Contributies        

        

Ontvangen van verenigingen 39.972,59    42.727,85   

Betaald aan de KNSB 30.328,24    32.467,02   

   9.644,35    10.260,83 

        

Overige Inkomsten        

        

Inschrijfgelden 2.993,40    4.096,70   

Diplomaconsul 659,04    311,20   

Diversen 120,00    0,00   

   3.772,44    4.407,90 

        

Kosten        

        

diensten van derden 3.183,95    3.875,77   

scholing en cursussen 0,00    0,00   

onderhoud materialen 148,15    72,77   

drukwerk en kantoorbehoeften 547,24    1.017,27   

porti 638,01    910,76   

lidmaatschappen en abonnementen 119,63    39,86   

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.756,63    3.139,03   

prijzen 4.705,34    5.372,43   

zaal- en materiaalhuur 669,84    1.008,49   

afschrijvingskosten 186,90    165,75   

overige kosten 690,69    464,67   

   13.646,38    16.066,80 

tekort uit exploitatie   -229,59    -1.398,07 

        

rentebate   219,33    197,13 

tekort   -10,26    -1.200,94 
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NOSBO Schaakbond Werkelijk  Begroot 

      

Inkomsten 2006  2006 

        

Contributies        

        

Ontvangen van verenigingen 39.972,59    44.000,00   

Betaald aan de KNSB 30.328,24    32.700,00   

   9.644,35    11.300,00 

        

Overige Inkomsten        

        

Inschrijfgelden 2.993,40    4.000,00   

Diplomaconsul 659,04    700,00   

Diversen 120,00    0,00   

   3.772,44    4.700,00 

        

Kosten        

        

diensten van derden 3.183,95    4.200,00   

scholing en cursussen 0,00    0,00   

onderhoud materialen 148,15    100,00   

drukwerk en kantoorbehoeften 547,24    1.000,00   

porti 638,01    1.000,00   

lidmaatschappen en abonnementen 119,63    200,00   

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.756,63    3.000,00   

prijzen 4.705,34    4.600,00   

zaal- en materiaalhuur 669,84    900,00   

afschrijvingskosten 186,90    500,00   

overige kosten 690,69    800,00   

   13.646,38    16.300,00 

tekort uit exploitatie   -229,59    -300,00 

        

rentebate   219,33    360,00 

tekort   -10,26    60,00 
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NOSBO Schaakbond   

     

Toelichting op de balans   

     

 Inventarissen   

     

  Het verloop in 2006 is als volgt:   

     

  Aanschafwaarde 01/01 2006  7.381,76 

  cumulatieve afschrijving t/m 2005  -6.728,86 

  boekwaarde 01/01 2005  652,90 

  geïnvesteerd in 2006  0,00 

  afschrijving 2006  -186,90 

  boekwaarde 31/12/2006  466,00 

     

 Vorderingen   

     

  debiteuren   

     

  Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen contributies   

     

  overlopende activa   

     

  Dit betreft hoofdzakelijk nog te ontvangen rente.   

     

 Eigen vermogen   

     

  kapitaal   

     

  De mutatie is als volgt:   

     

  stand 01/01 2006  14.580,00 

  tekort 2005  -1.200,94 

  dotatie aan jubileumfonds  -200,00 

  stand 31/12 2006  13.179,06 

     

 Schulden   

     

  krediteuren   

     

  Dit betreft hoofdzakelijk nota's van SO-ON.   

     

  overlopende passiva   

     

  Dit betreft hoofdzakelijk nog te betalen onkostendeclaraties en te restitueren teveel betaalde 

  contributie.   
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NOSBO Schaakbond    

      

Toelichting op de exploitatierekening    

      

 Contributies    

      

  De netto contributies zijn lager dan vorig jaar.    

  Dit wordt veroorzaakt door een verdere afname van het ledental in 2006. 

      

 Diplomaconsul    

      

  Het aantal afgenomen diploma's is in 2006 aanzienlijk toegenomen t.o.v. 2005  

  Dit verklaart voor een belangrijk deel de toename van de resultaten uit dezen hoofde.  

      

 Kosten    

      

  

De totale kosten zijn plm. € 2.400 lager dan in 2005. Opvallend is dat de kosten over vrijwel de gehele 
linie lager zijn. De doorgevoerde bezuinigingen hebben duidelijk succes. Het 
kostenbewustwordingsproces is nog in volle gang, maar werpt reeds zijn vruchten af. 

  De overige kosten zijn fors gestegen. Dit betreft o.a. kosten m.b.t. de open cyclus van de 

  senioren toernooien.    
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NOSBO Schaakbond          

          

Overzicht exploitatie per kostenplaats         

          

 Werkelijk  Begroot   Begroot  Werkelijk   

 2006  2006  2007  2005   

          

Publicaties 1.509,96  2.000,00  1.800,00  1.779,93   

Wedstrijdschaak 1.734,28  1.850,00  1.850,00  1.823,79   

Jeugdschaak 3.294,29  4.000,00  3.600,00  4.826,17   

Bedrijfsschaak 22,68  0,00  0,00  0,00   

Competitie 1.233,19  900,00  1.300,00  1.244,16   

Bestuurskosten 1.141,45  1.700,00  1.300,00  1.027,76   

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

Overige 751,19  650,00  650,00  791,34   

 9.687,04   11.100,00   10.500,00   11.493,15   

          

Contributies 9.644,35  11.300,00  10.100,00  10.260,83   

Overige opbrengsten 219,33  360,00  200,00  197,13   

Afschrijvingen -186,90  -500,00  -200,00  -165,75   

 9.676,78  11.160,00  10.100,00  10.292,21   

          

Exploitatieresultaat -10,26  60,00  -400,00  -1.200,94   

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

          

Over/-tekort -10,26  60,00  -400,00  -1.200,94   

          
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

 

Hoewel per kostenplaats behoorlijke verschillen zijn te constateren, is het 
kostenniveau aanzienlijk lager dan begroot. 
Aan de inkomstenkant zien we dat m.n. de contributieinkomsten wederom zijn 
afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de nog steeds dalende 
ledenaantallen. 

Aan de kostenkant valt met name de sterke daling van de post jeugdschaak op. 
Het vorig jaar ingezette kostenbewustwordingsproces werpt duidelijk vruchten 
af. 
Hoewel we er met een tekort van € 10,00 nog niet zijn gaat het in ieder geval de 
goede kant op. Met de per 01-01-2007 doorgevoerde contributieverhoging van 
3% kan 2007, vooropgesteld dat deze trend zich doorzet, wellicht weer een 
positief saldo worden gerealiseerd.  
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NOSBO Schaakbond   Begroting   

      

Inkomsten 2008  2007 

        

Contributies        

        

Ontvangen van verenigingen 40.400,00    42.800,00   

Betaald aan de KNSB 30.500,00    32.700,00   

   9.900,00    10.100,00 

        

Overige Inkomsten        

        

Inschrijfgelden 3.000,00    4.600,00   

Diplomaconsul 700,00    400,00   

Diversen 200,00    0,00   

   3.900,00    5.000,00 

        

Kosten        

        

diensten van derden 3.500,00    3.900,00   

scholing en cursussen 0,00    0,00   

onderhoud materialen 100,00    50,00   

drukwerk en kantoorbehoeften 600,00    1.000,00   

porti 700,00    900,00   

lidmaatschappen en abonnementen 200,00    100,00   

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.800,00    3.150,00   

prijzen 4.400,00    4.950,00   

zaal- en materiaalhuur 900,00    900,00   

afschrijvingskosten 200,00    200,00   

overige kosten 800,00    550,00   

   14.200,00    15.700,00 

tekort uit exploitatie   -400,00    -600,00 

        

rentebate   200,00    200,00 

tekort   -200,00    -400,00 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

ad. 5.  Evaluatie deelnemersaantallen persoonlijke NOSBO-

kampioenschappen 

 
 

Deelnemerstallen NOSBO – Kampioenschappen 

 

 

 

    2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

 

Bedrijfsschaak     5 teams        4         5       4 

 

PK Hoofdgroep        19        21        14      10 

 

PK Reservegroep        26        18        13               14 

 

PK Sen. / Vet.               17        16        13      12 

 

Snelschaak Pers.        34        32        12        15 

 

Snelschaak Teams     23 teams       20        16        ? 

 

 

 

6. Reglementen 

 
a. Voorstel tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden 

 

Het bestuur heeft onderstaand voorstel aan de reglementencommissie voorgelegd. 

De reglementencommissie heeft een groot aantal op- en aanmerkingen op het voorstel en 

heeft tijd nodig om het voorstel bij te schaven. Om die reden legt het bestuur het voorstel als 

discussiestuk aan de a.l.v. van 30 mei voor. Daarna zal de reglementencommissie het voorstel 

aanpassen. Vervolgens zal er op de a.l.v. van 12 september een besluit over het voorstel 

worden genomen. 

 

Jeugdteams 

 

Art. 13 (nieuw) 

 

Teams kunnen voor aanvang van de competitie als jeugdteam worden opgegeven voor de 

tweede en derde klasse. Een jeugdteam heeft de verplichting om elke wedstrijd niet meer dan 

twee spelers op te stellen ouder dan de jeugdcategorie B. 

 

Art. 13 (oud) 

 

Teams kunnen als jeugdteam worden opgegeven voor de tweede en de derde klasse. Een 

jeugdteam heeft de verplichting om elke wedstrijd niet meer dan twee spelers op te stellen 

ouder dan de jeugdcategorie A. 
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Toelichting: het is niet de bedoeling dat een team dat op zich aan de voorwaarden voor een 

jeugdteam voldoet, pas na aanvang van de competitie als jeugdteam wordt aangemeld om in 

een aangepast speeltempo te kunnen spelen. Wanneer een team als jeugdteam wil uitkomen, 

moet dat voor aanvang van de competitie aan de competitieleider worden kenbaar gemaakt. 

Het bestuur wil jeugdteams niet meer openstellen voor spelers van de jeugdcategorie A omdat 

deze spelers op grond van hun leeftijd hun partijen in het normale speeltempo kunnen spelen. 

 

Art. 14 (nieuw) 

 

Een aangepast speeltempo van 1 uur en 30 minuten is van toepassing als: 

a. een wedstrijd tegen een jeugdteam niet op vrijdag plaatsvindt; 

b. een jeugdteam een niet-plaatselijke uitwedstrijd speelt, dit is op meer dan 15 kilometer 

reisafstand van de eigen speellocatie. 

 

Art. 14 (oud) 

 

Een aangepast speeltempo van 30 zetten in 1.15 uur plus 15 minuten extra voor de rest van de 

partij is van toepassing als: 

a. een wedstrijd tegen een jeugdteam niet op vrijdag plaatsvindt; 

b. een jeugdteam een niet-plaatselijke uitwedstrijd speelt, dit is op meer dan 15 kilometer 

reisafstand van de eigen speellocatie. 

 

Toelichting: een voordeel is dat er nu maar één tijdcontrole is. Hierdoor hoeft de 

wedstrijdleider minder vaak in actie te komen. 

 

Art. 15 (nieuw) 

 

Bij de indeling streeft het bestuur ernaar de jeugdteams zoveel mogelijk op vrijdag te laten 

spelen. 

 

Art. 15 (oud) 

 

a. Jeugdteams kunnen principieel bezwaar maken tegen het spelen op een andere dag dan 

vrijdag. 

b. Seniorenteams kunnen principieel bezwaar maken tegen het aangepaste speeltempo. 

c. Een team dat bezwaar heeft volgens lid a of lid b moet dit melden voor aanvang van de 

competitie bij de opgave van het team. 

d. Alleen de vrijdag komt in aanmerking voor niet-plaatselijke uitwedstrijden van  

 jeugdteams. 

e. De competitieleider past waar nodig datum en/of plaats van de wedstrijden aan. 

Jeugdteams kunnen hierbij verplicht worden om thuiswedstrijden op vrijdag te 

organiseren.  

 

 

Wedstrijdbepalingen 

 

Art. 21 sub a (nieuw) 

 

De thuisspelende vereniging wijst een wedstrijdleider aan. De wedstrijdleider mag zelf niet 

aan de wedstrijd deelnemen. Overtreding van deze bepaling levert een reglementaire 
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nederlaag op. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer een vereniging met minder dan 

vijftien leden de wedstrijdleider levert. 

Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders de opstelling van hun teams aan 

de wedstrijdleider. Deze zorgt ervoor dat beide opstellingen op het wedstrijdformulier worden 

ingevuld. De opstelling bevat de namen der spelers in de volgorde waarin zij aan de borden 

zullen plaatsnemen. 

 

Art. 21 sub a (oud) 

 

. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling van 

hun team aan de wedstrijdleider. De opstelling bevat de namen der spelers in de volgorde 

waarin zij aan de borden zullen plaatsnemen. Het thuisspelende team vermeldt tevens wie 

de aangestelde wedstrijdleider is. 

 

Art. 24 sub b (nieuw) 

 

Een team dat niet met het vereiste aantal spelers, als in lid a vermeld, opkomt, wordt door het 

bestuur van de NOSBO bestraft met het in mindering brengen van twee wedstrijdpunten 

Het bestuur laat deze maatregel achterwege wanneer het team kan aantonen dat er sprake is 

van overmacht. 

Tevens kan de competitieleider de betrokken vereniging een boete opleggen, waarvan de 

hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 

Art. 24 sub b (oud) 

 

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 wedstrijd-

punten. Tevens kan de betrokken vereniging een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte 

vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting: het is beleid van het bestuur van de NOSBO dat wanneer een team niet met het 

vereiste aantal spelers verschijnt, er twee wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. 

Er gaat een preventieve werking van deze bepaling uit. Wanneer een teamleider weet wat de 

sanctie is, zal hij ervoor zorgen dat hij met het vereiste aantal spelers opkomt. 

Het is belangrijk dat aangegeven wordt wie welke bevoegdheid heeft. Tegen de beslissing tot 

het in mindering brengen van twee wedstrijdpunten kan geen beroep worden ingesteld bij de 

Commissie van Beroep; tegen de beslissing waarbij een boete wordt opgelegd, kan wel 

beroep worden ingesteld.  

 

Speelgerechtigheid 

 

Art. 30 sub a (nieuw) 

 

Elke vereniging moet uiterlijk op de algemene ledenvergadering van september de opstelling 

van alle teams (KNSB en NOSBO) aan de competitieleider verstrekken. Teams voor de derde 

klasse kunnen uiterlijk op 10 oktober nog worden aangemeld. 

 

 

Art. 30 sub a (oud) 
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Elke vereniging moet uiterlijk 10 oktober de opstelling van alle teams (KNSB en NOSBO) 

aan de competitieleider verstrekken. De op dat moment verstrekte opstellingen zijn met 

terugwerkende kracht bepalend voor eerder het seizoen gespeelde wedstrijden. 

 

 

Reglement open toernooien cyclus NOSBO / FSB 
 

 

Inleiding 

Artikel 1: 

 

Dit reglement geldt voor de jaarlijkse cyclus van toernooien die door de NOSBO en FSB 

(hierna te noemen de bond) zijn geaccepteerd voor deze cyclus. 

Waar in dit reglement gesproken wordt over de club wordt de organiserende club, een 

vertegenwoordigende commissie van één of meer clubs of een andere organisatie of 

rechtspersoon bedoeld die in het bondsgebied een toernooi wil organiseren. 

De bond heeft het recht om de cyclus een specifieke naam te geven, bijvoorbeeld van een 

sponsor. 

 

Artikel 2: 

 

De bond benoemt per seizoen een cycluscoördinator. In het vervolg wordt de 

cycluscoördinator aangeduid als de CC.  

De CC is belast met een aantal taken die nader gespecificeerd worden in dit reglement. De CC 

verricht zijn werk onder verantwoordelijkheid van de bond. 

 

Artikel 3: 

 

Voorwaarden voor opname in de cyclus: 

 

a. De datum van het toernooi wordt volgens de gebruikelijke kanalen aangevraagd voor 

plaatsing op de toernooikalender van de bond. 

b. De aanmelding van het toernooi vindt bij voorkeur plaats voor aanvang van het 

schaakseizoen. 

c. De club betaalt een cyclusbijdrage aan de bond. De hoogte van deze vaste bijdrage 

wordt jaarlijks vastgesteld door de bond. 

d. Zodra het toernooi op de kalender is geplaatst, is de club verplicht het toernooi te 

organiseren. Blijft de club in gebreke dan kan de bond een boete van maximaal twee 

keer de vastgestelde vaste bijdrage opleggen. 

 

Artikel 4: 

 

Bij aanvang van het seizoen presenteert de CC een overzicht van de aangemelde toernooien. 

Indien er binnen de kalender nog ruimte is voor andere toernooien zal hij dit aangeven en 

actief op zoek gaan naar clubs om deze te vullen.  

 

 

 

De toernooien 
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Artikel 5: 

 

De club is vrij in het kiezen van de toernooivorm met dien verstande dat: 

a. er gespeeld wordt volgens de laatste vertaling van het FIDE reglement die van 

toepassing is op de gekozen vorm. 

b. er sprake is van een individuele eindstand. 

 

 

 

Artikel 6: 

 

De toernooien worden in principe gehouden in één weekend. 

 

Artikel 7: 

 

Zaal: 

 

a. De speelzaal en de overige accommodatie moeten passend zijn voor de verwachte 

deelname.  

b. Op een centrale plaats moet er ruimte zijn voor sponsoractiviteiten. Details moeten 

afgestemd worden met de CC.  

 

Artikel 8: 

 

Een club mag meerdere toernooien aanmelden voor de cyclus. Indien er in het kader van een 

evenement meerdere vormen gespeeld worden, kunnen deze afzonderlijk aangemeld worden. 

 

Artikel 9: 

 

Deelname aan de toernooien. 

 

a. De deelname moet mogelijk zijn voor alle belangstellenden. 

b. Voor deelname is een bondslidmaatschap niet verplicht. 

c. De club mag een invitatiegroep vormen.  

  

 

Artikel 10: 

 

De club is vrij in het bepalen van inleggeld en prijzen. Wel verdient het de voorkeur om een 

hoger inleggeld te vragen aan niet-bondsleden. 

 

Artikel 11: 

 

Uitnodigingen. 

 

a. De club stuurt, uiterlijk twee weken voor de geplande toernooidatum, de uitnodigingen 

naar de clubs. 

b. De CC stuurt, zo spoedig mogelijk na ontvangst van een elektronische versie, de 

uitnodiging door naar de hem bekende belangstellenden.Aanmelding voor deze mail 

kan via een bericht aan de CC. 
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c. Op de uitnodiging geeft de club aan dat dit toernooi onderdeel is van de cyclus en 

maakt een verwijzing naar de sponsoren. 

 

 

Artikel 12: 

 

De bond zal, daar waar zij dat nodig acht, het toernooi promoten. 

 

 

Artikel 13: 

 

a. Na afloop van het toernooi stuurt de club, binnen 48 uur na afloop van het toernooi, 

de eindstand van de groep of groepen op naar de CC. 

b. De uitslag wordt bij voorkeur als Excel blad verzonden. 

c. De uitslag bevat tenminste van de deelnemers: naam, voornaam / geboortedatum / 

behaalde plaats / aantal behaalde bordpunten. 

d. Overige gegevens zoals b.v. rating of geslacht worden meegezonden als deze bekend 

zijn. 

 

Artikel 14: 

 

Verwerking van de gegevens: 

 

a. De toernooigegevens worden door de CC verwerkt in een rekenprogramma. 

b. De CC zal ernaar streven om zo snel mogelijk, maar bij voorkeur binnen 48 uur na de 

ontvangst van de gegevens, de cyclusstand te publiceren. 

c. In de stand tellen alle gespeelde toernooien mee. 

d. Na het laatste toernooi zullen de cyclusprijzen worden uitgereikt. De prijzen zullen 

worden verdeeld op grond van een verdeelsleutel die door de bond is vastgesteld. 

e. Tegen de stand kan binnen één week na bekendmaking van de stand, beroep worden 

aangetekend bij de bond. 

 

Slotbepalingen: 

 

a. Dit reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de NOSBO van 30 

mei 2007 en treedt in werking met ingang van het seizoen 2007/2008. 

b. De algemene ledenvergadering van de FSB heeft kennis genomen van dit reglement 

en behoudt zich het recht voor om wijzigingen van het reglement voor te stellen. 

c. Wijzigingsvoorstellen treden in werking na goedkeuring door de ledenvergaderingen 

van de NOSBO en de FSB, in principe met ingang van het daarop volgende seizoen. 

d. Beide regionale bonden kunnen afzonderlijk besluiten na afloop van het seizoen het 

samenwerkingsverband volgens dit reglement te beëindigen. 
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NOSBO-kalender 2006-2007 

 

2 juni   NK scholen BO/VO      Nijmegen 

2 juni   Massakamp NOSBO-FSB     Groningen 

2 juni   Grand Prix HSP      Hoogezand 

7 juni   Hotels.nl competitie, ronde 15    Groningen 

8 juni   Hotels.nl- jeugdcompetitie, ronde 6    Groningen 

9 juni   Unitas festival       Groningen 

9 juni   NK scholen BO/VO      Nijmegen 

16 juni   Unitas Grand Prix      Groningen 

16 juni   NK scholen BO/VO      Nijmegen 

22 juni   Hotels.nl- jeugdcompetitie, ronde 7    Groningen 

23 juni   Landelijke Pupillendag     Gouda 

 

 

NOSBO-kalender  2007-2008 

 

De in rood weergegeven NOSBO-toernooien zijn voorstellen die nog door de regionale 

jeugdleidersvergadering moeten worden goedgekeurd.  

September 

  08    NOSBO-stappenkampioenschap Groningen  

    12    Algemene ledenvergadering NOSBO 

  15    KNSB-competitie  

  22    NK Snelschaken jeugd, Akkrum  

  29    KNSB-jeugdcompetitie, Baarn  

  30    Open NK rapid jeugdteams, Mierlo  

 

Oktober 

  06    KNSB-competitie  

  12    Essenttoernooi, Hoogeveen (t/m 20 oktober)  

  13    KNSB-jeugdcompetitie, Baarn  

  15    NOSBO-jeugdkampioenschap (t/m 17 oktober)  

  20    NK-rapid, Eindhoven  

  27    Huttontoernooi, NBSB  

 

November 

  03    KNSB-competitie  

  10    KNSB-jeugdcompetitie, Baarn  

  17    Open Drents Rapidkampioenschap  

  24    NOSBO-snelschaakkampioenschap jeugd  

  24    KNSB-competitie  

 

December 

  01    KNSB-jeugdcompetitie, Baarn  

  15    KNSB-competitie  
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  21    Harmonietoernooi, Groningen (t/m 30 december)  

 

Januari 

  12    NOSBO-jeugdcompetitie, cat CD  

 

Februari 

  01    NOSBO-VO kamp  

  09    KNSB-competitie  

  16    Basisscholenkampioenschap Groningen  

  16    NK-studententeams, Nijmegen (t/m 17 februari)  

  23    NOSBO-Pupillendag  

 

Maart 

  08    NOSBO-basiskamp Halve finales  

  08    KNSB-competitie  

  15    NOSBO-jeugdcompetitie, cat CD  

  21    NK-E, Waalwijk (t/m 22 maart)  

  29    Eemsmondtoernooi Delfzijl  

  29    Grand-Prix Delfzijl  

  29    KNSB-competitie  

 

April 

  05    NOSBO-jeugdcompetitie, cat E  

  12    NOSBO-basiskamp,finale  

  19    KNSB-competitie  

  25    NK-jeugd, Venlo (t/m 4 mei)  

 

Mei 

  01    NK-D, Rijswijk (t/m 3 mei)  

  10    NK E-teams, Naaldwijk  

  24    NK scholen, Nijmegen  

  31    NK scholen, Nijmegen  

 

Juni 

  07    NK scholen, Nijmegen  

  21    Nationale Pupillendag, Gouda 
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