Notulen van de algemene vergadering NBSB 11 september 2020 te Oisterwijk

Aanwezige verenigingen en personen: de bestuursleden van de NBSB de heren Bruijns, Van den
Bighelaar, Van Elven, Hess en mevrouw Oostvogels, de verenigingen SV De Baronie, BSV, SV De Oude
Toren, SV Eeuwig Schaak, Eerste Goirlese SV, Eindhovense SV, SV Gardé, De Kemppion, De Kentering,
SV Oisterwijk, SV De Pion, De Raadsheer, Roosendaalsch S.G., WLC, De Drie Torens, bestuurslid van
de KNSB de heer Mijnheer, de bondsraadleden Renders en Van Duijnhoven en persoonlijk lid de heer
Anema.

1.

Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter, de heer Bruijns, opent de vergadering. De voorzitter legt uit dat we zijn uitgeweken
naar Oisterwijk omdat de ruimte in Tilburg bezet was. Hij merkt op dat we een bijzonder schaakjaar
achter de rug hebben.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het overlijden van Fred Klerks in juli. Fred is jarenlang
competitieleider van de NBSB geweest. De voorzitter gaat de vergadering voor in een moment van
stilte in nagedachtenis aan Fred.
De voorzitter legt uit waarom de penningmeester, de heer Lucassen, niet bij de vergadering aanwezig
is. De penningmeester is in juli getroffen door een hartinfarct. Hij is aan de beterende hand. De
penningmeester heeft ook de financiële stukken voor de vergadering kunnen opmaken. Maar het
bijwonen van de vergadering kwam nog te vroeg.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

De secretaris, de heer Van den Bighelaar, meldt dat hij als ingekomen stukken enkel de aan- en
afmeldingen te vermelden heeft.
De secretaris vraagt de aanwezigen om zowel de presentielijst in te vullen als de lijst met
contactgegevens ten behoeve van een bron- en contactonderzoek.

3.

Notulen Algemene Vergadering NBSB van 6 september 2019

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de Algemene Vergadering
van 6 september 2019. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen.

4.

Jaarverslag Secretaris

De heer Vosselman (Eindhovense SV) wijst erop dat volgens het verslag het verenigingsjaar loopt tot
31 juli 2020 maar dat de cijfers niet allemaal op deze datum zijn opgemaakt, maar ofwel enkele
dagen eerder of later. De secretaris geeft aan dat dit een terechte opmerking is. Het bestuur bekijkt
hoe we dit volgende keer beter kunnen uitwerken.

5.

Jaarverslag PR en Innovatie

Het bestuurslid PR & Innovatie, mevrouw Oostvogels, geeft een toelichting op het nagestuurde
verslag. De PR is vooral verzorgd door berichten op de website en op facebook. Innovatie liet zich
zien in activiteiten online, vooral voor de jeugd. Verder heeft Mevrouw Oostvogels zich dit jaar vooral
heeft gericht op haar taken als bestuurslid Jeugdzaken.
De heer Beijk (WLC) zegt dat hij wel begrijpt dat de focus dit jaar vooral op schaken online kwam te
liggen. Maar hij merkt wel op dat inmiddels veel leden van zijn vereniging weer afgehaakt zijn van het
online schaken. We moeten niet uit het oog verliezen dat met name veel senioren de voorkeur geven
aan schaken in persoon.
De heer Kocken (De Drie Torens) denkt dat de focus op online schaken de kansen van de schaakbond
om schaken als sport aangemerkt te krijgen alleen maar kleiner maakt. De voorzitter merkt op dat dit
punt ziet op de veranderingen in de regels over BTW. Hij stelt voor om dit te behandelen bij
agendapunt 15 over de KNSB.

6.

Jaarverslag Commissie van Beroep

De voorzitter merkt op dat het verslag ook dit jaar gelukkig weer heel kort is omdat er geen zaken
zijn geweest. De vergadering heeft hierover geen vragen of opmerkingen.

7.

Jaarverslag Competitieleider

De competitie is dit jaar stilgelegd. Er zijn geen uitslagen en geen klokken uit te reiken. De voorzitter
hoopt dat we komend jaar een competitie kunnen gaan spelen. Over het verslag van de
competitieleider zijn geen vragen.

8.

Jaarverslag Kadervorming

Over het verslag van Kadervorming zijn geen vragen.

De heer Kocken merkt op dat een cursus Schaaktrainer 1 die eerder was afgelast, nu alsnog doorgang
vindt.

9.

Jaarverslag Toernooicoördinator

De toernooicoördinator, de heer Hess, vertelt dat veel toernooien niet zijn doorgegaan. Het
Druiventrostoernooi was oorspronkelijk doorgeschoven naar oktober 2020 maar is inmiddels weer
uitgesteld naar januari 2021. 1 x een Druiventrostoernooi gehouden.
De heer Deckers (SV De Oude Toren) bevestigt dat er in 2021 dan wel maar 1 x een
Druiventrostoernooi wordt gehouden. Wel wordt dan misschien in augustus nog een
seniorentoernooi gepland.

10.

Verslag Kascommissie (EVS en SV Oisterwijk)

De heer Zijlmans (SV Oisterwijk) doet namens de kascommissie verslag, Hij vertelt dat hij met de heer
Van Gils op bezoek is geweest bij de penningmeester. Hij kan bevestigen dat het goed gaat met de
heer Lucassen. De heer Zijlmans vermeldt dat er nog gelden gereserveerd zijn en dat veel daarvan
waarschijnlijk niet wordt opgemaakt. De kas en financiën zijn gecontroleerd. De kascommissie heeft
geen onregelmatigheden geconstateerd en adviseert de vergadering om het bestuur decharge te
verlenen. De vergadering gaat daarmee akkoord.

11.

Jaarverslag Financiën

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het financieel jaarverslag. Deze zal het
bestuur in afwezigheid van de penningmeester zo veel mogelijk trachten te beantwoorden.
De heer Kocken merkt op dat de NBSB een flink eigen vermogen heeft. De voorzitter antwoordt dat
dit klopt maar dat dit naar zijn mening een goede zaak is. Zeker in onzekere tijden als deze.
De heer Deckers merkt op dat in het verslag op pagina 30 ten onrechte wordt gezegd dat er hogere
inkomsten zijn uit materiaalverhuur, dit moet zijn lagere inkomsten. De voorzitter bevestigt dat dit
klopt, de onderliggende berekening klopt echter wel.
De voorzitter wijst erop dat er een financieel positief resultaat is behaald. Zoals uit de stukken volgt
komt dit omdat er kosten zijn bespaard doordat activiteiten niet zijn doorgegaan. Verder heeft het
bestuur zuinigheid betracht door online te vergaderen. De voorzitter stelt de vergadering voor om
het behaalde resultaat toe te voegen aan het vermogen. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.

12.

Jaarverslag Bondsraadafgevaardigden

Over het verslag van de Bondsraadafgevaardigden zijn geen vragen.

De heer Renders (bondsraadlid) geeft nog een toelichting op de activiteiten van de commissie
Herstructurering. Hierin zijn 5 regionale bonden en het bestuur van de KNSB vertegenwoordigd. Deze
commissie onderzoekt de taakverdeling tussen de regionale bonden en de KNSB. De commissie heeft
gekeken naar transitietrajecten bij andere bonden. Verder is het jeugd- en schoolschaak als
voorbeeld gebruikt om uit te werken. De commissie verwacht in november aan de Bondsraad te
rapporten.
De heer Van Duijnhoven (bondsraadlid) vraagt of het issue over de stemverhoudingen is opgelost. De
heer Mijnheer (KNSB) geeft antwoord. Deze vraag gaat over de samenwerking tussen 3 regionale
bonden (OSBO, SBO en SGS). Deze bonden blijven afzonderlijke bonden en er verandert dus niets in
de stemverhouding in de Bondsraad.
De heer Zijlmans vraagt of daar nog concrete aanbevelingen voor verenigingen uit voort komen.
Komen daar nog concrete aanbevelingen voor verenigingen uit voort? De heer Renders geeft aan dat
dit wel de bedoeling is maar dat dan loopt via de Bondsraad. De heer Zijlmans vraagt of het
schoolschaak gaat over basisschoolkinderen of ook over middelbaar onderwijs. De heer Renders
geeft aan dat het gaat om basisschoolkinderen.
De heer Deckers maakt een opmerking over een zin in het verslag op pagina 37. De voorzitter geeft
aan dat het gaat om middelen voor de aanstelling van een medewerker om het jeugdschaak te
promoten.

13.

Jaarverslag Jeugd

Mevrouw Oostvogels doet verslag van haar 1e jaar als bestuurslid Jeugdzaken. Een aantal toernooien
zijn afgelopen jaar helaas niet doorgegaan of online verspeeld. Enkele toernooien zullen nog worden
ingehaald.
Mevrouw Oostvogels wil verder nog graag de toernooien noemen die rond het bezoek van het Tatatoernooi aan Eindhoven zijn georganiseerd. Deze heeft zij ten onrechte niet vermeld in de lijst van
georganiseerde activiteiten.

14.

Benoeming nieuw lid Kascommissie

EVS treedt af als lid van de Kascommissie, SVO blijft lid. De Eindhovense SV biedt zich aan als
kascommissielid. De voorzitter bedankt EVS voor haar diensten en SVO en de Eindhovense SV voor
hun bereidheid om komend seizoen als Kascommissie te fungeren.

15.

KNSB

De voorzitter haalt aan dat Marleen van Amerongen vorig jaar nog bij de vergadering aanwezig was
als voorzitter van de KNSB. Helaas heeft zij haar functie moeten neerleggen wegens ziekte. De
voorzitter meldt nog dat voor het voorzitterschap van de KNSB een vacature openstaat.

De heer Mijnheer is aanwezig ter vergadering namens de KNSB. De heer Mijnheer stelt zich kort
voor. Hij komt uit Drenthe, is daar betrokken geweest bij Schaakvereniging het Kasteel in Coevorden.
Later ook bij het ONJK. Vervolgens is hij via de SBO (Schaakbond Overijssel) in het bestuur van de
KNSB beland.
De heer Mijnheer bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van BTW. Dit gaat over Europese
regelgeving die vrijstelling van BTW biedt voor sportverenigingen. Europese rechtspraak leidde ertoe
dat denksportverenigingen niet meer onder deze vrijstelling kunnen worden gebracht. De KNSB en
andere denksportbonden hebben zich hier nog lang tegen verzet maar inmiddels is het standpunt
van Economische Zaken duidelijk. Denksportverenigingen en -bonden zijn BTW-plichtig vanaf 1
januari 2022. De exacte consequenties zijn nog niet duidelijk. De KNSB gaat zich hier over buigen.
Waarschijnlijk wordt hierover in de loop van volgend jaar gecommuniceerd naar de regionale bonden
en de verenigingen.
Verder wordt gedacht over het centraliseren van de contributies. Dit komt neer op het omdraaien
van de betalingsstructuur waarbij de contributie centraal wordt geïnd en de KNSB afdraagt aan de
bonden. Het crediteurenrisico ligt daarbij volgens een beslissing van de Bondsraad wel bij de
regionale bonden.
De heer Mijnheer haalt de beslissing tot scheiding van de regionale en landelijke competities aan. De
pilot was volgens de meeste bonden een succes en daarom is de pilot ook omgezet in een definitieve
beslissing. Maar de KNSB heeft de bezwaren uit Brabant gehoord, met name over de lagere klassen.
Er zijn gesprekken geweest over de aanpak van dit probleem maar dit heeft de Bondsraad nooit
bereikt omdat toen corona zijn intrede deed. De heer Mijnheer benadrukt echter dat het probleem
bekend is, niet alleen speelt in Brabant en zeker nog steeds op de agenda staat.
Vervolgens komt hij terug op corona en de gevolgen voor de competitie. De KNSB heeft snel besloten
om de competitie stil te leggen. Zij maakte hiervan een bestuursbesluit om niet de competitieleider
alleen verantwoordelijkheid te laten dragen. De beslissing werd ook algemeen gesteund door het
bestuur.
Nu wordt de competitie weer opgestart. Dit is voor iedereen zoeken naar de juiste oplossing. De
KNSB geeft adviezen maar elke vereniging gaat hier anders mee om.
De schaakbond heeft op 8 juli 2020 een protocol uitgegeven over het organiseren van
schaakactiviteiten onder corona. Zij heeft dit voorgelegd aan NOC NSF maar kreeg hier geen
uitdrukkelijk akkoord op. Omdat de KNSB dit toch belangrijk achtte heeft zij veel pressie uitgeoefend
op zowel VWS als NOC NSF om een reactie te geven op het protocol. Deze reactie is uiteindelijk wel
gekomen en leidde tot een aanpassing van het protocol per 2 september 2020. De heer Mijnheer
vindt het ook jammer dat dit bericht pas zo laat komt maar helaas kon dit dus niet eerder.
Verdergaande maatregelen adviseren zoals het spelen met mondkapjes is wel besproken, maar
uiteindelijk heeft het bestuur besloten dit niet door te voeren. Zij acht handhaven van deze
maatregelen niet mogelijk.
Hoe het komend seizoen gaat verlopen is niet duidelijk. Voor de landelijke competitie zijn de
aanmeldingen 35% minder dan vorig seizoen. Dit valt de KNSB nog mee, men hield rekening met 50%
minder.
De heer Paridaans (De Kemppion) vraagt of komend seizoen coulance wordt betracht bij het
toepassen van het reglement. De heer Mijnheer beantwoordt dit bevestigend.

De heer Talpe (SV Gardé) begrijpt dat het punt over de reisafstanden later op de agenda komt, maar
vraagt hoe daar dit seizoen mee wordt omgegaan. De heer Mijnheer legt uit dat dat nog niet te
zeggen is. De indeling maken wordt een lastige puzzel. Reisafstanden zijn wel een belangrijke factor.
Op 5 oktober wordt de indeling bekend gemaakt. De heer Mijnheer adviseert om bij vragen hierover
contact op te nemen met Koos Stolk.
De heer Kocken vindt het hoogst ongelukkig dat de inschrijftermijn net eindigde voor het publiceren
van het gewijzigde protocol. Dit kan gevolgen hebben voor de bereidheid van spelers om aan de
competitie deel te nemen. De heer Mijnheer begrijpt dit maar geeft aan dat dit komt omdat de
reactie van VWS lang op zich liet wachten. Hij geeft aan dat de competitieleider er rekening mee
houdt dat dit toch ertoe leidt dat teams zich alsnog terugtrekken.
De heer De Wit (Eerste Goirlese SV) vraagt naar de praktische uitwerking van het protocol.
Spatschermen zijn bij zijn vereniging bijvoorbeeld geen optie. De heer Mijnheer erkent dat het lastig
gaat worden om ons aan de regels te houden maar het is helaas niet anders. De adviezen uit het
protocol zijn een minimum. Het alternatief is geen competitie spelen en zover wilde de KNSB niet
gaan. Daarom zijn ook terugtrekken en een jaar overslaan als optie genoemd.
Over de wijziging van het protocol heeft de heer Beijk een vraag. De schaakbond heeft haar protocol
aangepast maar de dambond heeft dit niet gedaan. Zij hanteert nog steeds het oude protocol. De
heer Mijnheer legt uit dat de dambond en de bridgebond het eerdere protocol van de schaakbond
hebben overgenomen. De schaakbond heeft de andere bonden ook geïnformeerd over de uitleg van
VWS. Het is aan die bonden om te bepalen of zij de aanpassing overnemen.
De heer Talpe vraagt hoe de wijziging van het protocol is te rijmen met het bestaande plaatje over de
indeling van een ruimte. De heer Mijnheer meent dat dit nog steeds toegepast kan worden.
De heer Beijk vraagt wat te doen als hij met zijn team bij een vereniging komt maar zich daar niet
veilig voelt. Ze hebben als vereniging al besproken dat ze dan naar huis gaan. De heer Mijnheer
begrijpt dit en verwacht dat deze situaties zich ook gaan voordoen. Een ander scenario is dat de
regels wel worden benoemd maar feitelijk niet worden gehandhaafd. De heer Mijnheer adviseert
dan de coronaverantwoordelijke hierop aan te spreken. Verder benadrukt hij dat het nu extra
belangrijk is dat de teamleiders elkaar van tevoren spreken om door te nemen welke maatregelen bij
de wedstrijd zijn genomen.
De heer Ooms (SV De Baronie) geeft ook aan dat zijn vereniging het afgelopen dinsdag heeft
geprobeerd onder het aangepaste protocol. Het blijkt toch niet mee te vallen. De heer Mijnheer
benadrukt dat dit een taak van de coronaverantwoordelijke is.
De voorzitter doet de suggestie aan de KNSB om een try-out te doen voor de competitie. De heer
Mijnheer geeft aan dat hij dit voorstel meeneemt.
De heer Mijnheer vertelt dat er nog een enquête loopt bij de verenigingen.
Voor een beslissing over de competitie is nu een commissie ingesteld waarin ook vertegenwoordigers
van regionale bonden zitten. Dit om nog meer waarborg in te bouwen voor draagvlak.
De heer De Wit wil toch pleiten voor een eenduidige instructie voor de te nemen maatregelen. De
ene keer spatschermen en de andere keer 2 borden gaat tot verwarring leiden. De heer Mijnheer
snapt deze wens, maar de door de KNSB aangegeven maatregelen zijn een minimum. Aanscherpen
mag. Het is ook niet eenvoudig om iedereen dezelfde maatregelen te laten uitvoeren. Elke
speellocatie is anders, meer of minder ruimte, wel of niet een horecagelegenheid.

De heer Ooms heeft in zijn team geïnventariseerd en het blijkt dat sommige spelers niet meer willen
accepteren dan hetgeen als minimumeis is gesteld. Aangescherpte maatregelen kunnen tot gevolg
hebben dat deze spelers niet meer mee willen doen.
De heer Beijk vertelt dat zijn vereniging heeft geprobeerd om te spelen met mondkapjes. Dit bleek
niet werkbaar. Spelen op 2 borden vinden veel mensen onoverzichtelijk.
De heer Kocken stelt dat in Brabant meer teams zich hebben teruggetrokken dan de eerder
genoemde 35% en meent dat het zelfs wel 50%. Wel spreekt hij zijn waardering uit voor de pogingen
om in ieder geval toch een competitie op te zetten.
De heer Mijnheer doet het bestuur van de NBSB de suggestie om ook enquête te doen naar welke
maatregelen worden genomen en of de vereniging gevolgen voor de coronamaatregelen ziet in haar
ledental.
De voorzitter stelt voor een korte pauze te nemen.

16.

Bestuursverkiezing

De voorzitter meldt dat 3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn, te weten Ad Bruijns als
voorzitter, Joost van den Bighelaar als secretaris en Stefan Hess als bestuurslid. Er zijn geen
tegenkandidaten. De kandidaten worden herkozen.
Erik van Elven treedt af wegens het bereiken van de maximale bestuurstermijn van 12 jaar.
Het bestuur draagt Erik van Elven voor als lid van verdienste. Dit niet alleen vanwege zijn werk als
competitieleider maar ook vanwege zijn werk als vrijwilliger bij toernooien.
De voorzitter meldt dat er helaas nog geen vervanger is als competitieleider. De heer Hess zal als
bestuurslid de taken van de competitieleider waarnemen. De heer Van Elven heeft zich bereid
verklaard om voorlopig nog hulp te verlenen bij het administreren van de competitie.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur op zoek blijft naar kandidaten om de functie van
competitieleider blijvend in te vullen.

17.

Benoeming Bondsraadleden

De bondsraadleden Paul van Duijnhoven en Ad Bruijns zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten. De vergadering herbenoemt beide bondsraadleden in hun functie.

18.

Benoeming leden Commissie van Beroep

In de commissie van beroep zijn Rik Broekkamp en Victor de Bruin aftredend en herkiesbaar. Zij
worden benoemd. Als nieuw lid is Frans Peeters verkiesbaar. Ook hij wordt benoemd. De voorzitter
geeft aan dat er nu nog minstens 1 vacature over is en dat de zoektocht naar kandidaten wordt
voortgezet.

19.

Begroting 2020-2021

De heer Talpe vraagt waarom de NBSB in tegenstelling tot KNSB wel teamgelden in rekening brengt.
Verder vraagt hij of de inschrijving in de competitie niet te hoog ingeschat is.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur wel heeft overwogen de teamgelden te schrappen. Maar na
het opmaken van de financiële stukken volgde alsnog bericht dat de KNSB een afdrachtsverhoging
doorvoerde. Deze is dus niet meegenomen in contributieberekening die het bestuur heeft gemaakt.
Het bestuur heeft daarom besloten voor dit jaar de contributieverhoging niet door te rekenen aan de
leden maar wel de teamgelden in rekening te brengen. Het is juist dat dit een gat gaat opleveren,
maar dat is op te vangen.
De heer Mijnheer geeft aan dat de afdrachtsverhoging een indexering is. Deze wordt meestal eerder
doorgegeven, maar is verder wel gebruikelijk. Hij kan zich voorstellen dat verenigingen daar vragen
over hebben in deze tijd, maar legt uit dat de situatie voor de KNSB anders is omdat zij ook personeel
heeft en salarissen worden ook geïndexeerd.
De voorzitter dankt de heer Mijnheer voor zijn toelichting en vraagt de heer Talpe of zijn vraag
beantwoord is. De heer Talpe begrijpt de gemaakte keuze om de contributieverhoging nu niet door
te rekenen en de teamgelden te handhaven.
De heer Deckers informeert of de jaartallen onderaan pagina 43 kloppen. Deze jaartallen zijn
inderdaad niet juist, hier had 2019-2020 moeten staan.
De heer Mijnheer informeert naar de verenigingen met 1 lid die in het ledenoverzicht staan. De
voorzitter legt uit dat dit al eerder bekeken is maar dat het niet makkelijk is om hier iets aan te doen.
De heer Zijlmans vraagt of er nog een tussentijdse evaluatie komt van de financiële situatie. De
voorzitter onderschrijft dat het goed is om te kijken hoe het dit jaar verloopt.
De heer Zijlmans vraagt verder wie er bevoegd is tot het doen van betalingen. De voorzitter geeft aan
dat dit volgens hem de penningmeester is of de voorzitter en secretaris samen.

20.

Voorstellen Wijziging Competitiereglement

De voorzitter licht de wijzigingsvoorstellen toe. Deze houden in dat het reglement voor de
avondcompetitie van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op de
zaterdagviertallencompetitie.
De heer De Wit stelt een tekstuele wijziging voor, namelijk in artikel 9 lid 3 (nieuw) het woord “en” te
vervangen door “of”. De competitieleider zal deze aanpassing doorvoeren.
De heer De Wit merkt verder op dat in de opgave van speeldata een dubbele datum voorkomt. De
competitieleider geeft aan dat de definitieve speeldata in het jaarboekje komen te staan en dat deze
fout daar wordt verbeterd.
De indeling van de Hoofdklasse van de Avondcompetitie is niet ideaal. In de Hoofdklasse spelen maar
3 teams. Het wordt een dubbelrondige competitie. Helaas is er op dit moment niet meer mogelijk.
De heer Beijk merkt op dat het wel belangrijk is om erop toe te zien dat geen misbruik wordt van
gemaakt van het recht om een jaar over te slaan. Bijvoorbeeld door in lagere klassen spelers op te
stellen die anders in een hogere klasse hadden gespeeld.

De voorzitter beaamt dat het goed is om hierop toe te zien. Maar het stellen van harde regels is
helaas moeilijk. We moeten zeker dit jaar coulance betrachten naar verenigingen.

21.

Plannen NBSB Jeugd

Mevrouw Oostvogels geeft een toelichting op het nagestuurde verslag.
De prioriteit dit jaar heeft het spelen van de geplande toernooien. Afgelopen weekend is het NK E
geweest. Dit was een goede testcase voor de jeugdtoernooien.
De Jeugdkalender volgt dit weekend. Mevrouw Oostvogels wacht nog op de bevestiging van enkele
organisatoren. Het is afwachten hoe de aanmelding voor de toernooien gaat lopen. Met name is de
vraag hoe de beperking van het aantal begeleiders per jeugdspeler uitpakt.
Verder is het plan om de reglementen en speeltempo’s te updaten.
Een ander initiatief is een NBSB-club op Chesskid, waar op zaterdagochtend toernooien worden
georganiseerd. Dit begint half oktober.
De vergadering heeft geen vragen. De voorzitter bedankt mevrouw Oostvogels en hoopt dat komend
seizoen veel gespeeld kan gaan worden.

22.

Rondvraag

De heer Vosselman deelt mee dat de organisatoren van het Snelschaakkampioenschap van de NBSB
hebben laten weten dat zij het toernooi niet kunnen organiseren. De Eindhovense SV geeft de
organisatie van dit toernooi dan ook terug aan de NBSB.
De voorzitter geeft aan dat we te zijner tijd het toernooi ergens anders proberen onder te brengen.
Op dit moment is het organiseren van een snelschaaktoernooi ook niet aan de orde.

23.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

