
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NOORD-BRABANTSE 

SCHAAKBOND OP 8 SEPTEMBER 2017 TE TILBURG 

  

 Aanwezig: afgevaardigden van 28 verenigingen  

  

S.V. DE BARONIE BERGEN OP ZOOMSE S.V. S.V. DE COMBINATIE  

DSC DONGEN S.V. DE OUDE TOREN S.V. EEUWIG SCHAAK  

S.V. D4 EERSTE GOIRLESE SCHAAKCLUB EINDHOVENSE S.V. 

EVS S.V. GARDÉ HSC 

HMC DEN BOSCH S.V. DE KENTERING S.V. MIERLO-GELDROP 

SV OISTERWIJK OSV S.V. DE PION 

T.S.V. ROCHADE S.V. DE RAADSHEER DE STUKKENJAGERS 

RSG S.V. DE VUGHTSE TOREN S.V. WAALWIJK 

S.V. WLC DE DRIE TORENS S.V. TOPSCHAAK BRABANT 

 

De NBSB bestuursleden: mevrouw Oostvogels en de heren Anema, Blank, Van Elven, Van Gelder, 

Lucassen, Van Roon  

Lid van Verdienste de heer Olthof 

 

Berichten van verhindering:  

  

ESV Rode Lopers, SV Son en Breugel, SV Unk, SV Dubbelschaak, SV Nuenen, 't Paardje, SV 

Staunton, SV Gennep, SV Veldhoven, SV Deurne, SG King 

 

1. OPENING EN WELKOM  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De agenda wordt ongewijzigd gelaten. 

 

2. MEDEDELINGEN  

De secretaris noemt de verenigingen die hebben aangegeven verhinderd te zijn voor deze 

vergadering. Hij noemt de kandidaatstelling van de heer De Graaf (Bergen op Zoomse SV) voor een 

plaats in de Commissie van Beroep. Daarnaast is er nog een ingekomen competitievoorstel van de 

heer Bakels (HSC). 

 

3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NBSB MAART 2017  

De notulen worden ongewijzigd akkoord bevonden. 

 

4. JAARVERSLAG SECRETARIS  

De lijst van secretarissen van alle NBSB verenigingen is beschikbaar op de NBSB website om te 

downloaden. De linkjes naar de NBSB verenigingen wijzen niet meer correct op de KNSB website. 

De KNSB heeft recent de website vernieuwd en deze linkjes komen waarschijnlijk later nog.  

 

5. JAARVERSLAG PR EN INNOVATIE  

Mevrouw Oostvogels licht het verslag toe. De werkgroepen worden nog gepresenteerd. De 

nieuwsbrief komt in één van de komende weken. Informatie op Facebook komt komende maandag 

beschikbaar. 

De voorzitter meldt dat de werkgroep Website niet heeft stilgezeten. Er zijn 3 tegels bijgekomen 

met het laatste nieuws. Ook is er ruimte voor clubnieuws. Van een aantal verenigingen zijn de RSS-

feeds te zien. De heer Becx (Stukkenjagers) vindt dat het beter zou zijn als de RSS-feeds zouden 

worden gepresenteerd met de meest actuele berichten bovenaan. Nu staan de RSS-feeds in 

alfabetische volgorde van de namens van de verenigingen.  

Er wordt nog aandacht gevraagd voor het schakertje dat de heer Paridaens heeft geplaatst. Hij zoekt 

nog personen voor de externe competitie. 



 

6. JAARVERSLAG COMMISSIE VAN BEROEP 

Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

7. JAARVERSLAG COMPETITIELEIDER 

De heer Van Elven licht het verslag toe. De reglementswijzigingen en prijsuitreiking komen later 

aan de orde. Met de ratingverwerking was wat misgegaan. Resultaten waren eerst niet doorgegeven, 

maar later wel. Correcties zijn normaal 6 weken na doorgave door de KNSB verwerkt. 

 

8. JAARVERSLAG KADERVORMING 

De heer Van Roon licht het verslag toe. Het was een goed jaar voor de kadervorming. Verspreid 

over Brabant zijn cursussen Schaaktrainer 1 gegeven. In Zundert was een cursus Scheidsrechter 2. 

De heer Bruijns (SV De Pion) informeert of er nog steeds subsidie is voor geslaagden. De heer Van 

Roon antwoordt dat als een lid van de NBSB meedoet aan de kadertraining en slaagt, dat hij dan via 

de NBSB de helft van het trainingsgeld kan terugkrijgen. 

 

9. JAARVERSLAG TOERNOOICOÖRDINATOR 

Ook dit verslag wordt door de heer Van Roon toegelicht. Het was weer erg druk op de kalender. 

Helaas werden niet alle toernooien op verschillende dagen georganiseerd. De toernooicoördinator  

roept iedereen op tijdig een datum te reserveren zodat kan worden voorkomen dat toernooien 

onderling concurrentie van elkaar ondervinden. Er waren dit jaar 9 Grand Prix toernooien; vorig 

jaar waren dat er 10. Helaas verloopt het doorgeven van resultaten erg langzaam of blijft het zelfs 

helemaal achterwege. De heer Van Roon verzoekt organisatoren van toernooien om dit direct na 

afloop te doen. 

 

11. JAARVERSLAG FINANCIËN 

De heer Akkermans (SV Vughtse Toren) ziet 3 reserveringen staan en vraagt naar de reden. 

De penningmeester antwoordt dat het seizoen loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Er komt 

nog een rekening voor de bondscontributie van het vorige jaar derde kwartaal. Om die rekening te 

kunnen voldoen, wordt geld gereserveerd. De andere twee reserveringen zijn voor kosten waarvan 

verwacht wordt dat die nog gemaakt zullen worden. 

Op de gebruikte term “Seizoen” komt commentaar. Beter zou het zijn om te spreken van 

“Boekjaar”. Daarnaast wordt een aantal keren “begrootte” gebruikt in het verslag en dat moet 

“begrote” zijn. Verder zijn er nog wat kleine afwijkingen in de cijfers geconstateerd, die persoonlijk 

worden kortgesloten. 

 

10. VERSLAG KASCOMMISSIE 

De heer Valks (Eindhovense SV) en v.d. Werf (SV De Pion)  konden beide niet aanwezig zijn en 

daarom leest de heer Bruijns het verslag van de Kascommissie voor. De heren Valks en v.d. Werf 

concluderen dat de administratie helder en gestructureerd is opgezet en dat er geen omissies zijn 

ontdekt. Zij adviseren de ALV om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in het 

verenigingsjaar 2016//2017. Aldus geschiedt. 

 

12. JAARVERSLAG BONDSRAADAFGEVAARDIGDEN 

De voorzitter licht het verslag toe. De Bondsraad komt twee keer per jaar bij elkaar: in december en 

in juli. Het belangrijkste onderwerp was dit jaar de scheiding tussen de regionale en de landelijke 

competitie. Het volgende schaakjaar zal een proef plaats vinden met een landelijke 

zaterdagcompetitie. Er wordt nog bekeken hoeveel klassen er dan bij zouden moeten komen. 

Veel van de opmerkingen  die bij vorige ledenvergaderingen werden ingebracht, zijn meegenomen 

in de competitieopzet die de KNSB nu van plan is. Zo is het inschrijfgeld voor teams aanzienlijk 

verlaagd, is men soepeler met betrekking tot de klokken die gebruikt mogen worden en is er ook 

een soepelere invalregeling in de lagere klasse(n). In de eerste twee jaar is een soepele instroom 



mogelijk. 

De heer Becx vindt het geen goed idee om een afwachtende houding aan te nemen, zoals de NBSB 

nu lijkt te doen. Het beste is om met zijn allen één standpunt in te nemen. Nu de proef is 

geaccepteerd zouden volgens hem het beste alle verengingen mee moeten doen, zodat er zoveel 

mogelijk klassen komen en de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn. Eventuele beperkingen ten 

aanzien van teamopstellingen ziet hij wel als een achteruitgang. 

De voorzitter merkt op dat het competitiereglement nog niet is aangenomen en pas in december 

wordt behandeld. De NBSB heeft vorig jaar voor gestemd, maar het is aan de verengingen zelf of ze 

aan de KNSB competitie mee willen doen. 

De heer Becx concludeert dat het bestuur dus geen echt standpunt inneemt. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur verdeeld is en kijkt wat er gaat gebeuren.  

Moet de NBSB niet gewoon stoppen met de zaterdagcompetitie? Natuurlijk kan er een vergadering 

worden georganiseerd waarop dat besloten kan worden. Maar de NBSB raakt dan wellicht 

verenigingen kwijt en dat is zeker niet wenselijk. Ook kan de NBSB verenigingen niet dwingen om 

aan de nieuwe competitieopzet deel te nemen. 

Is er al gepeild hoeveel verengingen er overgaan naar de nieuwe opzet? De voorzitter antwoordt dat 

dit vorig jaar wel is gedaan, maar dat er inmiddels een nieuwe situatie is waarin meer details bekend 

zijn geworden. 

Hoe hebben andere regionale bonden gestemd? De voorzitter antwoordt dat ze vrijwel unaniem 

voor waren, maar dat andere regionale bonden het wel als een bedreiging zien door het afschaffen 

van de huidige promotie/degradatieregeling en dat ze wellicht teams van hun avondcompetitie gaan 

kwijtraken. 

Komen er meer actieve schakers door de nieuwe opzet en kunnen we aan het einde van de 

proefperiode dat controleren? De voorzitter verwacht wel meer actieve schakers, al zullen 

sommigen in hun eigen bond gaan spelen op zaterdag.  

De heer Olthof is het eens om clubs niet te verplichten de overstap naar de KNSB competitie te 

maken, maar adviseert het NBSB bestuur wel om op alle mogelijke scenario's een plan te hebben. 

Het is beter om daar nu al over na te denken; anders wordt je er over 2 jaar door overvallen ... 

De voorzitter meldt dat de avondcompetitie hard is gegroeid en dat andere bonden niet begrijpen dat 

wij met weinig beperkingen (speelsterkte e.d.) de competitie organiseren. 

BSV is benaderd om met een viertal in de Zeeuwse competitie te gaan deelnemen. 

De heer Beijk (SV WLC) vraagt zich af of er een minimum aantal teams is voor de 

zaterdagcompetitie. De voorzitter antwoordt dat dat nog niet het geval is, maar als er een indeling 

wordt gepresenteerd op basis van veel minder teams dat er ongetwijfeld meer verenigingen zullen 

gaan afhaken. 

De heer Becx benadrukt nog eens dat een keuze niet te lang moet worden uitgesteld omdat het dan 

voor verenigingen lastig is om alsnog aan een andere competitie deel te nemen. Hij roept het 

bestuur op om nog eens goed naar het tijdpad te kijken. De voorzitter zegt dit toe. 

 

13. JAARVERSLAG JEUGD  

De heer Blank geeft aan dat het tijd wordt dat een ander het jeugdbeleid gaat trekken. Er is nog veel 

werk binnen de jeugd te verrichten. 

Op een opmerking dat het handig zou zijn als er een plaatsnaam bij de scholen vermeld staat bij de 

schoolschaakkampioenschappen, zegt Albert Jan toe dat, als hij het verslag moet maken, dat 

volgende keer beter zal doen. 

Bij het Brabantcriterium daalt het aantal deelnemers. SV De Pion is inmiddels ook als organisator 

afgehaakt. Het Paastoernooi wordt ook bedreigd; onder de 40 deelnemers is het niet meer rendabel. 

Ook als het aantal organisatoren daalt wordt de toernooiopzet minder interessant. Een verslag mist 

nog op de website. 

 

14. BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE 

Nadat de heer Valks eerst in de kascommissie zat namens SV Triple Pion en daarna namens de 



Eindhovense SV, is het nu tijd voor een nieuwe vereniging. SV De Pion zal nog een jaar in de 

kascommissie blijven en wordt aangevuld met TSV Rochade. 

 

Vervolgens wordt een kwartier gepauzeerd. 

 

15. KNSB 

Het was de bedoeling dat mevrouw Van Amerongen namens de KNSB aanwezig zou zijn, maar ze 

is niet aanwezig. 

 

16. BESTUURSVERKIEZING 

De heer Van den Bighelaar wordt voorgesteld als nieuwe secretaris. Hij is jurist, speelt bij SV De 

Drie Torens (waar hij ook secretaris is geweest) en  komt uit Tilburg,  

De heer Anema wordt bedankt voor de 12 jaar die hij als secretaris bij de NBSB actief is geweest en 

zijn inzet bij de jeugdtoernooien. Na deze mededeling wordt hij Lid van Verdienste gemaakt. 

Iemand die meer heeft gedaan dan alle andere Leden van Verdienste is de heer Bruijns. De 

voorzitter noemt een lange lijst van taken waarmee hij een steen heeft bijgedragen aan de 

schaaksport in Brabant. De voorzitter benoemt de heer Bruijns tot Erelid! De heer Bruijns bedankt 

iedereen en zegt dat hij het als een tussenstation ziet en zeker doorgaat met zijn schaakactiviteiten. 

De heren Van Elven en Lukassen worden herkozen. 

De voorzitter, de heer Van Gelder, is niet herkiesbaar, maar zal zijn functie uit blijven oefenen tot er 

een ander wordt gevonden. De heer Van Gelder licht zijn beslissing op verzoek toe. Hij geeft aan 

dat hij het gevoel heeft voor de troepen uit te lopen.  

 

17. BENOEMING BONDSRAADLEDEN 

De heren Renders en Van Gelder zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Indien een nieuwe voorzitter 

van de NBSB bondsraadlid wil zijn, dan kan dat wellicht in plaats van de heer Van Gelder. 

Beiden worden herkozen. 

 

18. BENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP 

De heer Pots is niet herkiesbaar. Mevrouw Muhren en de heer Koolen worden herkozen. De heer 

De Graaf treedt als nieuw lid toe tot de Commissie van Beroep. 

 

19. BEGROTING 2017-2018 

De heer Lucassen licht de begroting toe. Er is een resultaat van 0 begroot; dat was vorig jaar 3500 

euro negatief. 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

20. VOORSTEL WIJZIGING COMPETITIEREGLEMENT 

Bij de zaterdagcompetitie zal worden gespeeld met een speeltempo waarbij er 30 seconden 

bedenktijd per zet bij komt. Bij de avondcompetitie is dit een probleem vanwege zaalsluiting. 

Ook bij de zaterdagcompetitie kan dit een probleem zijn, maar de competitieleider schat in dat dat 

zo weinig zal voorkomen dat we dat laten gebeuren. 

Op de vraag waarom we dit nu invoeren, antwoordt hij dat we willen aansluiten bij het KNSB 

speeltempo. Ook bij toernooien is dit inmiddels vrij gebruikelijk. 

De heer Becx zegt dat een partij niet op tijd klaar zou kunnen zijn als je in een dame-eindspel 

terecht komt en nadat ze geruild zijn allebei opnieuw een dame haalt. Je moet gewoon afspreken dat 

niet te doen! (Er klinkt luid gelach in de zaal). 

HMC meldt tegen het voorstel tot wijziging van artikel 33 te zijn. Door hand opsteken blijkt echter 

een grote meerderheid voor te zijn. Ook het voorstel tot wijziging van artikel 34 wordt aangenomen. 

 

21. PLANNEN NBSB JEUGD KOMEND JAAR 

De jeugdwerkgroepen gaan dit jaar van start. Dit seizoen is het de bedoeling niet veel te veranderen, 



maar de taken te vervullen die te veel zijn blijven liggen. Bestuurslid Oostvogels roept iedereen die 

wil meehelpen op zich bij haar te melden voor deze werkgroep. 

Een andere werkgroep die zij wil starten is die van “Nieuwe plannen voor 2018 en daarna”. 

Degenen die daarbij willen helpen kunnen mailen naar innovatie@nbsb.nl 

Is er een tekort aan vrijwilligers? Mevrouw Oostvogels antwoordt dat er een groep vrijwilligers is 

die er vaak zijn. Het zijn wel steeds dezelfde mensen. Er is behoefte aan meer vrijwilligers. Tijdens 

de vergadering zijn er niet direct aanmeldingen. De heer Becx roept verenigingen op om binnen de 

eigen vereniging vrijwilligers te werven. 

 

22. PLANNEN ALTERNATIEVE COMPETITIEVORMEN 

De heer Van Roon schetst het beeld van een landelijke vierde klasse, de vergrijzing van de 

schaakwereld, meer tijd overdag en de behoefte aan sociaal contact. 

Volgens hem is er ruimte voor nieuwe initiatieven zoals schaken voor recreanten, schaken overdag 

en een 50+ competitie. 

Mogelijke alternatieve voorstellen zullen worden bekeken en in het voorjaar van 2018 zal hij met 

een voorstel gaan komen Hij heeft al diverse personen benaderd om hem daarbij te helpen. 

Zijn werkgroep is al bij elkaar geweest om te brainstormen. De werkgroep heeft onderzocht welke 

initiatieven er al zijn. Verder denkt de werkgroep aan meer competitieklassen, als de KNSB deze 

niet instelt. Hij noemt Brainpower uit Eindhoven dat niet is aangesloten bij de NBSB, onder meer 

omdat het geen geld wil afdragen aan de KNSB. 

 

23. RONDVRAAG 

Gaan we nog klokken uitdelen? De prijsuitreiking die normaal rond de pauze plaats vindt was deze 

keer overgeslagen. Het antwoord is bevestigend en de rondvraag wordt onderbroken om eerst de 

prijsuitreiking te doen. 

Daarna volgt de vraag of Het Roze Kasteel is ingedeeld in de hoofdklasse van de avondcompetitie. 

Het antwoord is ontkennend en dat wordt op prijs gesteld omdat dat ook niet de bedoeling was.  

De heer Olthof meldt dat HMC dit jaar 80 jaar bestaat en dat zij een interessante simultaangever 

beschikbaar hebben in november: Michael Basman. Verenigingen die interesse hebben om deze 

speler ook bij hun (goedkoop) een simultaan te laten geven, kunnen contact opnemen met de heer 

Olthof. 

Vanuit SV De Combinatie wordt gevraagd of het mogelijk is om het schaakblad van de KNSB te 

schrappen of eventueel over te stappen op digitaal in plaats van papier. Velen hebben geen interesse 

in het blad. De voorzitter antwoordt dat als het blad digitaal wordt, het meer moet zijn dan een 

gewone PDF. Het zal dan interactief dienen te zijn; echt een meerwaarde bieden. De heer De Hert 

(BSV, redacteur Minorpromotie) waarschuwt dat je moet oppassen met wat je afschaft. De 

voorzitter belooft het mee te nemen; wellicht mogelijk als een keuze in de ledenlijst. 

De heer Berndsen (Eindhovense SV) vraagt zich af wat er met SV Checkmate is gebeurd. Hij ziet 

ze niet meer terug in de zaterdagcompetitie. Het antwoord is dat zij waarschijnlijk te weinig leden 

meer hadden om nog mee te kunnen doen. 

SV De Baronie meldt dat zij inmiddels 125 jaar bestaan en dat er nog plaats is bij simultaans tegen 

Jorden van Foreest en Anne Haast die op 9 september gepland staan. 

 

24. SLUITING  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.  

mailto:innovatie@nbsb.nl

