
Noordelijke Schaakbond
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

vrijdag 20 september 2019 Aanvang: 19:30 uur
Nescio Hotel Groningen te Haren

Aanwezig: Verenigingen: Assen: J. Dijkstra; Bedum: M. van Heumen; ESG: J.
van Os; Staunton: E. Zuiderweg; Leek: P. Doller; Lewenborg: J.Schut, R.
Frieswijk; Roden: A. van der Berg; SISSA: K. Muller, G.J. Haan; 
Ten Boer/ Spassky's/Scepu/TJSN: R. Kroon; Oostermoer: S. Oosting, N. van Huizen; 
Groninger Combinatie: J. Holtz, W. van Beersum; Matadoren: H. Zuiderweg; 
Bestuur: R. Kroezen, E.J. Walinga, F. van Amerongen en aspiranten S.J de Boer en I. de Vries. 
KNSB: E. Mijnheer. Toehoorders: F. van Hamond

1. Opening en vaststelling agenda
Opening 19.30 uur, agenda ongewijzigd.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Alweer mogen we bijzondere prestaties van familie Van Foreest melden: Lucas is Nederlands 
kampioen geworden door zijn broer Jorden in een barrage te verslaan. Zus Machteld werd derde in 
het vrouwentoernooi, waar de titel ging naar ook al NOSBO-lid Iosefina Paulet.
Ingekomen: Bericht van verhindering van JH Kruit, Paardensprong, Hoogeveen, HSP, Veendam, 
Valthermond, DAC en Westerwolde.
Correctie van tabel op laatste bladzijde van de vergaderstukken: aantal stemmen ESG niet 3 maar 2 
en Veendam niet 1 maar 2 (een extra dubbellid van buiten NOSBO).
Uitnodiging van FSB voor hun ALV; het bestuur bekijkt onderling wie er kan gaan.
(nagekomen mededeling: Inmiddels is er een uitvoerig verslag binnengekomen van de organisatie 
van het NK-Jeugd in Assen. Het bestuur is tevreden met deze verantwoording en dankt langs deze 
weg nogmaals de organisatoren van dit mooie evenement.)

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2019
Oosting Voor de duidelijkheid: Hij was namens Oostermoer op 12/6 wel aanwezig, maar Romijn 
slechts als toehoorder. Verder geen opmerkingen, verslag vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. KNSB-zaken
Mijnheer begint met enige mededelingen over vorderingen bij aanpassen website, BTW-vrijstelling 
denksporten: nog geen nieuws. Tuchtzaak over telefoongebruik bij Open NK Dieren. Aantal 
verbeteringen in OLA, m.n. voor toernooiorganisatoren en scholen.
Mijnheer wilde een presentatie tonen over Preventie Seksuele Intimidatie. Dat lukt helaas niet, 
laptop met dat bestand kon hij niet meenemen. Presentatie is inmiddels wel nagestuurd aan alle 
clubs door uw secretaris. Geen populaire maar wel belangrijke materie, die bij alle regionale 
vergaderingen nog eens besproken wordt. 
Definitie: "Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in 
verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het 
ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren." 
Wat doet KNSB eraan: Voorlichting, bevorderen opstellen gedragsregels door verenigingen, 
aanstellen Vertrouwens Contactpersoon (die ook beschikbaar is voor alle schaakverenigingen).
Een van de middelen is het vragen om een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aan bijv. trainers 
en begeleiders. Voor sportverenigingen kan deze VOG gratis aangevraagd worden, zie ook 
https://www.gratisvog.nl/; 



Regels zijn door NOC*NSF aangescherpt. Belangrijkste aanvulling: Een meldplicht voor 
bestuurders en ‘begeleiders’ in de sport voor seksuele intimidatie. Kijk ook eens bij: 
https://centrumveiligesport.nl/; https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport; 
Een belangrijke boodschap vanuit de KNSB aan clubs met een jeugdafdeling is dan ook: zet het 
onderwerp op de agenda, verdiep je erin als bestuur en zorg dat je samen met je leden gedragsregels
opstelt voor je club. 
Vragen? Van Amerongen pleit ervoor om deze discussie wat breder te voeren, nl. over op welke 
manier we met elkaar willen omgaan. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar neem ook zaken 
mee als fysiek geweld, pesterijen, discriminatie en bedreiging. behalve de presentatie heeft uw 
secretaris ook het Reglement Ongewenste Omgangsvormen van de Hoogeveense Roeiclub als 
voorbeeld aan alle clubs verzonden. 
Samenwerking regionale bonden SBO,OSBO, SGS krijgt steeds verder vorm. Daaruit kwam ook de
vraag voort of de contributieheffing centraal door de KNSB geregeld kom worden, dus niet meer 
via de penningmeester van de regionale bond. De KNSB wil daar wel over meedenken, maar dan 
wel graag invoeren voor alle regionale bonden. Er is al een keer over gesproken in de Bondsraad, er
is een commissie mee bezig maar volgens Kroezen is er wel scepsis bij veel andere bonden.

5. Jaarverslagen seizoen 2018-2019
Jaarverslag Secretaris: er staan nog wat (...) in de tekst. Ledental: per 1 sept. 2019: 819, per 1 okt. 
2018 was dat nog 773 (en inmiddels per 1 okt 2019: 809), dat is terug op het niveau van 2015. Het 
ledenaantal is opgeschoond voor dubbelleden, maar telt wel dubbelleden die hoofdlid zijn bij een 
club buiten de NOSBO. (De afgelopen 3 jaar is die groep gegroeid van 10 naar 22, dat zou te 
maken kunnen hebben met de mogelijkheid om voor verschillende clubs uit te komen in KNSB- resp.
regionale competitie.) Kroezen constateert dat er weer een club is (GC) die naar de 100 leden aan 
het groeien is. 
Jaarverslagen Jeugdzaken, Competitie en Wedstrijden: geen opmerkingen.
Diplomaconsul: nieuwsgierigheid wie die stap 6 heeft gehaald. Maar de secretaris vraagt zich af of 
dat wel onthuld mag worden in het kader van de AVG. 
De jaarverslagen zijn aldus vastgesteld.

6. Benoemingen
Het bestuur stelt voor om Ibo de Vries (schaakvader uit Zuidhorn/Briltil) en Sake Jan de Boer (De 
Paardensprong, ook schaakvader), vorige ALV al voorgesteld, beide als bestuurslid te benoemen 
met elk een deel van de portefeuille Jeugdzaken. De Vries formeel als bestuurslid Jeugdzaken, 
De Boer als bestuurslid algemeen. De vergadering begroet hen met applaus.
De Vries vertelt kort over de vorderingen die de afgelopen maanden (de heren zijn al een poosje 
officieus aan het werk!) zijn gemaakt, o.a. een goed bezochte jeugdleidersvergadering en stelt dat de
voornaamste zaken al aardig op de rails staan. De GP-toernooien zijn grotendeels ingepland, 
contacten met toernooi-organisatoren aangehaald, Plannen gemaakt om Basisschoolkampioen-
schappen vorm te gaan geven. En daarna weer beleidsmatig verder gaan om jeugdschaak in het 
noorden van het land op een hoger plan te brengen.
Er zijn contacten met Duitsland (van Nimwegen), De Vries heeft zelf contacten met Friesland. 
Hij verwacht met de inzet van leden van de JC en ook van mensen die niet direct in een bestuur 
zitten maar wel erg betrokken zijn om dit jaar voor de jeugd verder vorm te geven buiten de dingen 
die de clubs zelf organiseren. Applaus.
Hij spreekt nog zijn dank uit voor alles wat zijn voorganger Marjet Veldhuijzen van Zanten heeft 
gedaan sinds 2016. Schroom niet om contact met hem op te nemen, hij denkt ook wel bij jullie zo 
nodig hulp in te roepen bij een toernooi oid. Kroezen wenst hem veel succes. "we staan al aan de 
top, een NOSBO-jeugdlid is kampioen van Nederland".



De voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Omdat Roland Kroezen al 11 jaar deel uitmaakt van het 
NOSBO-bestuur, waarvan 6 jaar als voorzitter, en 12 jaar statutair de maximale zittingstermijn is, 
stelt het bestuur voor om Roland Kroezen nog voor één jaar te benoemen als voorzitter. Applaus.
De secretaris is na zes jaar weer aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Frans van 
Amerongen te herbenoemen. Alweer applaus.
Jan van Os is de afgelopen jaren bereid geweest om zo nodig in te vallen in de afvaardiging naar de 
Bondsraad. Dat is al die tijd niet nodig geweest en nu er genoeg bestuursleden zijn om alle posten te
bezetten staat hij zijn plaats af aan een van de nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt voor om Sake
Jan de Boer te benoemen als plaatsvervangend Bondsraadslid. En Roland Kroezen voor 1 jaar als 
Bondsraadslid. Kroezen en De Boer worden onder applaus benoemd.
In de Commissie van Beroep is Menno Keizer (Leek) aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt 
voor Menno Keizer te herbenoemen als lid van de CvB. Applaus.

PAUZE

7. Begroting 2020
Walinga heeft weinig toe te voegen aan de gepresenteerde cijfers en de gegeven toelichting. 
Er prijkt een klein overschot op de begroting.
Voor begeleiden van jeugd was in het verleden wel een bedrag begroot, maar daarvan is de laatste 
tijd nauwelijks iets gebruikt. Daar lijkt komend seizoen met de nieuwe bestuursleden wel enige 
verandering in te komen. Vooralsnog lijkt het een goed idee dat de NOSBO de zaalhuur van de  
trainingsgroepjes gaat betalen.
Van Os (/Dijkstra) merkt op dat de post Reis-verblijfs- en representatiekosten omlaag is gegaan. 
Walinga: Er wordt nu al minder uitgegeven dan begroot, Er wordt meer bij bestuursleden thuis 
vergaderd. Maar fors korten op reiskosten is niet aan de orde, mensen uit Coevorden moeten ook 
deel kunnen uitmaken van het bestuur zonder dat ze daardoor op hoge kosten komen.
Hiddo vraagt waarom uit het niets kosten website worden opgevoerd. Kroezen: kosten tot vorig jaar
waren eerder ineens betaald, voordeelaanbieding. Toelichting op de term Nosbollen: de oliebollen 
die tijdens de slotdag van het Schaakfestival worden aangeboden door de NOSBO. 
Verder geen opmerkingen, vergadering keurt de begroting voor 2020 goed.

8. Competitie 2019-2020 / Reglementswijzigingen
In de vorige ALV kwam naar voren dat enkele clubs, o.a. Lewenborg, zich nogal overvallen voelden
door de discussie en stemming over het speeltempo in de competitie. Inderdaad stond de keuze voor
een ander speeltempo nogal verstopt in de voorstellen. Daarom is nu het speeltempo in de 
competitie weer opgevoerd, niet dat er een wijzigingsvoorstel ligt, het bestuur staat nog steeds 
achter de opzet van vorig seizoen, maar als er clubs zijn die dit ter discussie willen stellen...?

Huidige tekst Art. 25: "In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo 
bedraagt 75 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet."
Vraag: Zijn de grondslagen waarom huidig tempo is voorgesteld nog hetzelfde? 
Ja, voor bestuur was belangrijkste overweging om de competitie zodanig interessant te houden dat 
er over een aantal jaren nog steeds mensen belangsteling hebben om in de avondcompetitie te 
spelen. Voor veel werkende mensen, de groep tussen 25 en 40 jaar is het moeilijker om na het werk 
naast eventuele gezins verplichtingen, op tijd beschikbaar te zijn voor hun wedstrijd en ook is het 
lastig om nog voldoende nachtrust te krijgen als je rond of na middernacht pas thuis bent en de 
volgende ochtend nog een forse reis te maken hebt voor je op je werk bent. Dat komt ook steeds 
meer voor. het bestuur heeft wel de indruk dat een groot aantal leden de avondcompetitie nog graag 
overeind houdt, maar we hebben alleen het speeltempo beschikbaar om nog iets aan die situatie te 
veranderen. (Clubs met) oudere leden vinden meer dat het speeltempo wel weer langer mag.
Desgevraagd zegt de voorzitter dat bij het speeltempo de verschillen per bond best groot zijn, 



langere basistijd met increment van 10 sec/zet komt ook voor. De voorzitter blijft erbij dat dan de 
rol van de scheidsrechter groter wordt en dat die bij veel clubs niet echt van het vereiste niveau is. 
Met 30 sec. increment moet de speler blijven noteren en krijg je minder conflicten.
Stemming op verzoek van Lewenborg. Keuze tussen A] huidig tempo 75 min +30 sec/zet of 
B] oude tempo 90 min+30 sec/zet. Uitslag: A:17, B: 2 bij 17 onthoudingen. 
Conclusie Het tempo blijft 75 min +30 sec/zet .

Het bestuur stelt verder voor enkele kleine aanpassingen te doen in het Competitiereglement over 
prijzen voor de kampioenen en over speelgerechtigdheid, om reglement in overeenstemming te 
brengen met de dagelijkse praktijk. Het ene betreft het "ter beschikking stellen van prijzen aan de 
kampioenen ..." en het andere preciseert de speelgerechtigdheid van spelers van bekerteams van 
clubs die niet aan de NOSBO-competitie deelnemen. Beide voorstellen worden aangenomen.

9. Rondvraag
- Van Huizen: Is er wel voor als we voortaan in deze lokatie vergaderen mooie zaal, prima 
parkeergelegenheid. Kroezen is het er zeker mee eens, alleen is het kostenplaatje wel anders, een 
factor 6 ongeveer. Maar het bestuur is wel geïnteresseerd in andere lokaties voor overleg in kleinere
bezetting, bestuursvergaderingen bijvoorbeeld, of jeugdleiders. Tip uw secretaris.
- Hiddo Zuiderweg was enthousiast over het NOSBO-rapidkampioenschap, behalve over de zaal.
Worden er eisen gesteld aan organisatoren en organisatie? Kroezen: Nee, met al jaren een vacature 
wedstrijdleider zijn we allang blij dat een club de organisatie op zich neemt. 
HZ: Prijzengeld valt ook nogal tegen. RK: Dat was voorheen ook al mager, de NOSBO stelt € 100 
ter beschikking, maar Veendam heeft dat dit jaar gebruikt om veel kleine prijsjes beschikbaar te 
stellen. Niet interessant dus voor de topspelers uit de regio die (semi-)profschakers zijn. Er ontstaat 
discussie of het wel de taak is van de NOSBO om de sterkste NOSBO-spelers daarin te krijgen en 
ze daarmee van het contributiegeld van de overige leden te sponsoren. Het bestuur vindt dat de taak 
van het bestuur zich beperkt tot het (laten) organiseren van zo'n kampioenschap en dat het aan de 
leden is om zich daarvoor in te schrijven.
- Een oproep van Dijkstra aan clubs om de telefoonnummers van hun speellokatie op hun website te
vermelden. Als er een kink in de kabel komt rond een wedstrijd of gasten moeten voor noodsituaties
thuis bereikbaar zijn, wil je wel de speelzaal kunnen bellen. 
Het bestuur vindt een goede bereikbaarheid wel belangrijk. Uw secretaris wil dit onderwerp best 
wat breder bespreken. 
Op de verenigingspagina op de NOSBO-site moet in principe wel een telefoonnummer van de 
speelzaal staan. Maar de clubs zelf zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van die informatie. 
De NOSBO communiceert per e-mail en omdat elk jaar veel van die adressen wijzigen wordt een 
paar keer per jaar, in elk geval voor de verzending van de ALV-uitnodigingen, de lijst van adressen 
van voorzitter en secretaris uit OLA gehaald. En de bestuurders jeugdzaken dito voor jeugdleiders.
Het is dus belangrijk dat de clubs hun functies bij de juiste personen hebben en de adressen up-to-
date houden. En 
Het bestuur komt voor de volgende vergadering met voorstellen om de onderlinge communicatie 
tussen de clubs in stand te houden. Het is ivm. de A(lgemene) V(erordening) G(egevens-
bescherming) moeilijker geworden om contactgegevens van bestuurders zomaar online te hebben 
staan. Van het NOSBObestuur staan nu ook alleen nog de telefoonnrs en mailadessen op de site, en 
de laatste alleen als mailto:-link. We nemen dit op met het Bondsbureau.
Een competitiegids geven we ook al twee jaar niet meer uit, de teamleiders krijgen 1 blaadje met 
speelschema en contactgegevens v/d teamleiders en info over speelzaal. En dat staat niet op de site.

10. Sluiting om 21.35 uur. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst.
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