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ALGEMENE VERGADERING VAN DE NOORD-

BRABANTSE SCHAAKBOND OP VRIJDAG 11 

SEPTEMBER 2020 

  

Tijd : 20:00 UUR 

Locatie : Café Zaal ’t Molentje 

   Kerkstraat 116 

   5061 EL Oisterwijk 

 

AGENDA 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Notulen Algemene Vergadering NBSB op 6 september 2019 

 

4. Jaarverslag Secretaris 

 

5. Jaarverslag PR en Innovatie (verslag volgt) 

 

6. Jaarverslag Commissie van Beroep 

 

7. Jaarverslag Competitieleider 

 

8. Jaarverslag Kadervorming  

 

9. Jaarverslag Toernooicoördinator 

 

10. Verslag Kascommissie (EVS en SVO) 

 

11. Jaarverslag Financiën  

 

12. Jaarverslag Bondsraadafgevaardigden 

 

13. Jaarverslag Jeugd (verslag volgt) 

 

14. Benoeming nieuw lid Kascommissie 

 

15. KNSB 

 

16. Bestuursverkiezing*) 

 

 Aftredend en herkiesbaar: 

 Ad Bruijns (voorzitter) 

 Joost van den Bighelaar (secretaris) 

 Stefan Hess 
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Erik van Elven treedt af. De functie van competitieleider is vacant. Het bestuur roept 

geïnteresseerde kandidaten op zich te melden. 

 

17. Benoeming Bondsraadleden * )  

 

Aftredend en herkiesbaar: 

Ad Bruijns 

Paul van Duijnhoven 

 

18. Benoeming leden Commissie van Beroep * )  

 

Aftredend en herkiesbaar 

Rik Broekkamp 

Victor de Bruin  

 

Kandidaat  

Frans Peeters 

 

De Commissie van Beroep kent 2 vacatures.  

 

19. Begroting 2020-2021 

 

20. Voorstellen Wijziging Competitiereglement  
 

21. Plannen NBSB Jeugd 

 

22. Rondvraag 

 

23. Sluiting 

 
 

* ) Artikel 10, lid 1 van het Huishoudelijk Reglement 

Ter aanvulling van een vacature kunnen zowel door het Bestuur als door een aangesloten 

vereniging kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer schaak- 

verenigingen dient te geschieden door schriftelijke opgave van naam en adres van de gestelde 

kandidaten aan het bestuur, welke opgave tenminste 7 dagen voor de vergadering waarin de 

vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een schriftelijke 

bereidverklaring ondertekend door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te 

vervullen. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NBSB op 6 september 2019 
 

 

Aanwezig zijn: 

Afgevaardigden van verenigingen: SV De Baronie, BSV, Combinatie, 

DSC, SV De Oude Toren, SV Eeuwig Schaak, Eerste Goirlese SV, 

Eindhovense SV, EVS, SV Gardé, HMC, De Kentering, SV Mierlo-

Geldrop, SV Nuenen, SV ODI, SV Oisterwijk, OSV, SV De Pion, De 

Raadsheer, De Stukkenjagers, Roosendaalsch SG, De Vughtse Toren, 

SV Waalwijk, WLC, De Drie Torens, SV UNK, SG KiNG 

Namens de KNSB: mevrouw van Amerongen, voorzitter van de KNSB; 

De NBSB-bestuursleden: mevrouw Oostvogels, de heren van den 

Bighelaar, van Elven, Hess, Lucassen. 

Leden van verdienste: de heer Anema, de heer Olthof. 

Erelid: Ad Bruijns. 

 

Bericht van verhindering: SV Deurne, SV Veldhoven, Caïssa Gilze-

Rijen, SV Staunton, HSC, Best Moves, JSC De Pionier, Het Zwarte 

Schaap, Groot- Ravenstein, Dubbelschaak ’97, TSV Rochade, De 

Kemppion, SV Gennep, SV D4, RDS. 

  

1. Opening en vaststelling van de agenda  

De secretaris, de heer van den Bighelaar, opent de vergadering om 

20:02. De voorzitter, de heer van Roon, is afwezig daarom zal van den 

Bighelaar de vergadering voorzitten. Van den Bighelaar heet alle 

aanwezigen van harte welkom en attendeert hen op het nieuwe betaald 

parkeren beleid van MFA het Spoor. De agenda wordt ongewijzigd 

aangenomen. 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

De heer van Roon heeft te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van 

de Noord Brabantse Schaakbond. Van Roon heeft een brief geschreven 

om zijn aftreden toe te lichten, van den Bighelaar leest deze voor.  

De secretaris, de heer Van den Bighelaar, geeft de berichten van 

verhindering door.  

Daarnaast ontving de secretaris een kandidaatstelling voor de bondsraad 

en een bericht van TSV Rochade over de kascommissie.  

  

3. Notulen Algemene Vergadering NBSB op 28 september 2018  

De notulen worden ongewijzigd aangenomen. 

 

4. Jaarverslag Secretaris  

Geen opmerkingen van de vergadering. 
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5. Jaarverslag PR en Innovatie  

 

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

6. Jaarverslag Commissie van Beroep  

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

7. Jaarverslag Competitieleider  

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

8. Jaarverslag Kadervorming  

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

9. Jaarverslag Toernooicoördinator  

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

10. Verslag Kascommissie (TSV Rochade en EVS)  

De Kascommissie heeft een verklaring overgelegd. De secretaris leest de 

verklaring van de kascommissie voor. De Kascommissie stelt voor het 

bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 

 

11. Jaarverslag Financiën   

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

12. Jaarverslag Bondsraadafgevaardigden  

Bondsraadafgevaardigde de heer Renders (EGS) geeft een mondelinge 

toelichting op het jaarverslag. Een belangrijke ontwikkeling is het 

verzoek van drie oostelijke bonden (SBO, OSBO en SGS) om een nauwe 

samenwerking aan te gaan. Deze bonden gaven aan dat zij enerzijds door 

digitalisering en toegenomen mobiliteit de regionale bonden minder 

relevant achten en anderzijds moeite hebben met het vinden van  

bestuursleden. Bondsraadsleden zouden deze proef gaan volgen om 

kennis op te doen over intensievere samenwerking tussen regionale 

bonden. De KNSB heeft dit in een breder kader geplaatst en een 

commissie ingesteld om te verkennen hoe de relatie tussen KNSB en 

regionale bonden is en hoe deze zou moeten zijn. Mogelijk kan er meer 

samenwerking plaatsvinden tussen bonden of kunnen taken meer 

gecentraliseerd worden. Te denken valt aan het synchroniseren van 

reglementen en van financiële regelingen. Verder het overdragen van 

taken aan de KNSB zoals bijvoorbeeld contributieheffing. Hiermee komt 

ook de vraag aan de orde of de regionale bonden nog wel voldoende taak 

hebben in het licht van de veranderingen.  

De heer van den Bighelaar bedankt de heer Renders voor zijn 

toelichting. 
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De heer Zijderveld (Kentering) vraagt naar de mening van het NBSB 

bestuur omtrent centralisering. 

De heer van den Bighelaar geeft aan dat het binnen het bestuur nog niet 

besproken is. Een eerste reactie is dat centraliseren voordelen kan 

hebben, maar dat we denken daar wel invloed mee te verliezen. We gaan 

de ontwikkelingen volgen en dit bespreken binnen het bestuur. Naar 

aanleiding van de bevindingen van de werkgroep komen wij met onze 

reactie. 

De heer Wils (ODI) vraagt of er bekend is hoe de schaakorganisatie in 

het buitenland geregeld is? 

De voorzitter van de KNSB, mevrouw van Amerongen, geeft aan dat dit 

in het buitenland helemaal anders geregeld is. Veel landen hebben niet 

zo’n rijk verenigingsleven als Nederland. Veel landen kennen alleen 

evenementen en schoolopleidingen. Interne competitie kennen ze niet 

overal. Andere sportbonden in Nederland zijn dan ook waarschijnlijk 

maatgevender dan andere schaaklanden. Van de 76 sportbonden die 

Nederland kent is bij 70 sportbonden de structuur gewijzigd vanwege 

digitalisering waarmee centraal zaken handiger geregeld konden worden. 

Echter blijft ook bij die bonden een decentraal aspect overeind. 

De heer Olthof (HMC Den Bosch) geeft aan dat bijvoorbeeld in de SGA 

totaal andere dingen spelen dan in de SBO. Er is een verschil tussen 

bonden en hun problemen. Verschil tussen landen is nog veel groter. 

Ideeën kun je wel van anderen oppikken maar deze zijn in een andere 

regio mogelijk niet toepasbaar. Je kunt ook buiten de sportwereld kijken.  

De voorzitter van de KNSB geeft aan dat stadsbonden ook anders zijn 

dan regionale bonden, waarbij andere zaken spelen. Ook is er verschil in 

organisatie tussen bonden, bijvoorbeeld of er wel of niet een voltallig 

bestuur is.  

 

13. Jaarverslag Jeugd  

Geen opmerkingen van de vergadering. 

 

14. Benoeming nieuw lid Kascommissie  

EVS blijft Kascommissielid, TSV Rochade treedt af. SV Oisterwijk 

meldt zich als nieuw lid van de Kascommissie. De secretaris bedankt 

TSV Rochade voor hun deelname aan de Kascommissie afgelopen twee 

jaar. 

 

15. KNSB  

De voorzitter van de KNSB, mevrouw van Amerongen, heeft een 

presentatie voorbereid omtrent de volgende zaken: NOC*NSF SI 

(seksuele intimidatie), NOC*NSF innovatiefonds, websites KNSB, 

TATA on tour, jubileum KNSB. 

- NOC*NSF innovatiefonds 

NOC*NSF heeft de werkwijze van fondsenverdeling gewijzigd. Hierbij 

wordt meer gekeken naar initiatieven dan naar ledenaantal. NOC*NSF 
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stimuleren dat bonden op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. De 

KNSB heeft dan ook in oktober 2018 een subsidieaanvraag gedaan bij 

het innovatiefonds van NOC*NSF voor de online jeugdschaakclub. De 

KNSB wilt hiervan de grootste jeugdschaakclub van Nederland maken, 

waarbij gespeeld wordt op het platform van Chesskid. De KNSB streeft 

naar 10.000 leden voor het einde van het jaar, op het moment staat de 

teller op 3000. De online jeugdschaakclub is vorig jaar gelanceerd in de 

kinderboekenweek waarbij Nick Schilder voorlas uit het boek Simon de 

Schaker.  

Mevrouw van Amerongen heeft in januari contact gehad met Judit 

Polgar en zij was enthousiast over de online jeugdschaakclub. Mevrouw 

Polgar is hierop voort gaan borduren en is vanaf 1 september bezig met 

een recordpoging om zoveel mogelijk kinderen te laten schaken op 

Chesskid. Hopelijk zien we hiervan ook een positief effect op de 

Nederlandse online jeugschaakclub. 

- Websites KNSB 

De KNSB erkent dat de organisatie en onderlinge verhouding van de 

websites schaken.nl (voor de schaker) en schaakbond.nl (voor 

verenigingen) niet altijd even duidelijk was. Deze websites worden 

grondig aangepakt. 

- TATA on Tour - PSV stadion Eindhoven 

Tata Steel Chess komt in 2020 een dag naar Eindhoven. De masters 

spelen één dag in het PSV stadion. Daar omheen worden gedurende 3 

dagen allerlei activiteiten georganiseerd. PSV is erg enthousiast en het 

belooft een echt feestje te worden. Mogelijk kunnen er ook 

schaaktoernooien voor kinderen uit de groepen 3-4-5 plaatsvinden in het 

PSV-stadion. Dit is nog in beraad.   

De planning van het randprogramma is op dit moment als volgt: 

Woensdag: 3-4-5 toernooi 

Donderdag: Speelronde Masters, NK Voortgezet Onderwijs, Lezingen 

Vrijdag: Kroegloperstoernooi 

Het belooft een mooi randprogramma te worden en iedereen is van harte 

uitgenodigd om mee te helpen met bedenken en organiseren van 

activiteiten of om langs te komen met zijn club.  

Tata heeft het moeilijk op het moment dus de toekomst van het toernooi 

is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of het 

strategischepartnercontract verlengd gaat worden. 

- Jubileum KNSB 

De KNSB bestaat 150 jaar in 2023. Hiermee is de KNSB de op één na 

oudste sportbond van Nederland. Het 150-jarig bestaat wil de KNSB 

vieren met verschillende activiteiten en met als speerpunt om een groot 

evenement naar Nederland te halen. Op het moment wordt gekeken naar 

het WK jeugd. Brabant Sport heeft aangegeven de kar te willen trekken 

rondom het bid voor het WK. Daarnaast zijn er ideeën voor aparte 

commissies voor schaakspelen, schaaktafels en een boek.  

De heer van Loy (de Drie Torens) vraagt of er ook gekeken wordt naar 

schaaklessen op scholen. Mevrouw van Amerongen geeft aan dat per 1 
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september een nieuwe medewerker Schoolschaak gestart is op het 

Bondsbureau, mevrouw Ten Holder. Zij gaat met het Schoolschaak aan 

de gang. Mevrouw van Amerongen merkt wel alvast op dat men er niet 

op moet rekenen dat het schaken opgenomen wordt in het curriculum 

van scholen. Dit is via het ministerie helaas niet gelukt. Het 

schoolschaak moet dus per school geregeld worden. Dit komt de 

duidelijkheid en de uniformiteit niet ten goede. Wel is er een 

schoolschaakcursus gemaakt, waar ouders en docenten aan mee kunnen 

doen. Daarnaast heeft de KNSB contact met verschillende PABO’s om 

het schaken aan te bieden aan studenten zodat ze de schaakregels leren in 

hun opleiding. Ook is er een samenwerking met de Deloitte Impact 

Foundation om medewerkers op te leiden als schoolschaakdocent.  

- NOC*NSF seksuele intimidatie: 

Preventie van Seksuele Intimidatie is een belangrijk onderwerp. Het kan 

ook in de schaakwereld voorkomen. Zeker bij schaken komt het vaak 

voor dat 1-op-1 training gegeven wordt. Hoe moet je hier mee omgaan? 

Kun je bij iemand thuis alleen training volgen (bescherming leerling)? 

En wat als iemand jou beschuldigt, hoe weerleg je dat (bescherming 

trainer)? Het is belangrijk dat verenigingen hierover nadenken.  

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of toenadering, 

verbaal en non-verbaal, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon 

die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Let daarop 

in je vereniging of iemand daar last van heeft. Het gaat hierbij dus niet 

om hoe iemand het bedoelt, maar hoe iemand anders het ervaart. 

Natuurlijk gaat dit niet om 1 keer een opmerking of 1 keer een grap. Let 

vooral op bescherming van je jeugdleden. 

Er worden elk jaar zo’n 100 meldingen gedaan in alle sporten, 

waarvan70% vrouw 30% man. Hiervan geeft 1 op de 10 aan slachtoffer 

te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik. Echter wordt geschat dat 

90% van de gevallen niet gemeld wordt. Het komt dus vaker voor dan je 

denkt.  

Risicofactoren bij de schaaksport zijn dat de verhouding tussen mannen 

en vrouwen scheef is (95%-5%), dat er individuele trainingen worden 

gegeven en dat er een machtsverhouding tussen trainer en pupil is.  

Een vereniging kan de volgende stappen ondernemen: 

- Zet het op agenda (bewustwording creëren) 

- Maak een risicoanalyse 

- Stel gedragsregels op (bijvoorbeeld privétrainingen niet bij trainer 

thuis, maar op de club of bij de leerling thuis) 

- De KNSB heeft een vertrouwenspersoon. Deze kan je ook gebruiken 

als vertrouwenspersoon voor je eigen vereniging. Verwijs hiernaar 

op je website. 

- Informeer betrokkenen over het beleid.  

- Bepaal hoe om te gaan met aanstelling vrijwilligers (referenties en 

VOG). Het opvragen van een VOG kun je kosteloos regelen voor je 

vrijwilligers via www.gratisvog.nl.  

- Ben je bang dat het verkeerd valt bij je vrijwilligers dat je gaat 

http://www.gratisvog.nl/
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vragen naar een  VOG en dat je regels oplegt omtrent locaties van 

trainingen, leg dan uit waarom je dit doet en dat het ook is om de 

trainer te beschermen. Want hoe ga je jezelf beschermen als iemand 

een klacht indient? 

Meldplicht bestuurders. Voor bestuurders is er een meldplicht bij 

vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik. Dit moet je melden bij 

de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB. Het melden is verplicht 

om te voorkomen dat een trainer bij een andere club op dezelfde voet 

verder kan gaan. Meer informatie zie: https://centrumveiligesport.nl/ 

De heer Becx (de Stukkenjagers) vraagt of er een landelijk 

registratiesysteem is en of verenigingen klachten kunnen inzien. 

Mevrouw van Amerongen antwoord dat bij meldingen eerst het ISR 

(Instituut Sportrechtspraak) bekijkt of er genoeg aanleiding is voor een 

rechtszaak. Zij hebben geen lijst opvraagbaar van veroordeelden. Dit kan 

je als vereniging echter ondervangen door aan al je vrijwilligers een 

VOG te vragen (Verklaring Omtrent Gedrag, verstrekt door het 

ministerie van Justitie en Veiligheid). Iemand die veroordeeld is krijgt 

immers geen VOG.  

De heer Haast (SG KiNG) vraag of er cijfers bekend zijn van misbruik in 

de schaakwereld. Mevrouw van Amerongen kan melden dat de KNSB 

afgelopen seizoen meldingen heeft gekregen. Over de aard en het aantal 

kan Marleen geen informatie geven. Het komt dus voor. 

De heer Zijlmans (SVO) vraagt of verenigingen worden gecontroleerd 

op de privacywetgeving. Mevrouw van Amerongen geeft aan dat dit bij 

haar niet bekend is. Mogelijk kan het bondsbureau daar wel op 

antwoorden. 

De heer Deckers (de Oude Toren) vraagt om meer informatie omtrent de 

Nationale Sportweek. Mevrouw van Amerongen geeft aan dat dit een 

actie is om sport in het algemeen te promoten. Zo ook schaken. De 

KNSB stelt weer foldermateriaal beschikbaar. De vergadering geeft aan 

dat het mooi zou zijn als dat voor aanvang van het seizoen beschikbaar 

zou zijn. Nu komt het eigenlijk net iets te laat.  

 

PAUZE 21:00 – 21:15 

 

16. Bestuursverkiezing 

De penningmeester, de heer Lucassen, is aftredend en herkiesbaar. Hij 

wordt herkozen. De wedstrijdleider, de heer van Elven is aftredend en 

herkiesbaar. Hij wordt herkozen. De PR functionaris, mevrouw 

Oostvogels, is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt herkozen. 

De heer van Roon neemt afscheid als voorzitter. De functie van 

voorzitter is vacant. Het bestuur roept geïnteresseerde kandidaten op zich 

te melden. Het bestuur heeft de heer Bruijns (SV De Pion, Eeuwig 

Schaak) bereid gevonden om de termijn van de heer van Roon vol te 

maken. De heer Bruijns licht toe dat het goed is om een voltallig bestuur 

te hebben dus toen hij gevraagd werd om de termijn vol te maken hij om 

deze reden heeft toegestemd. De vergadering benoemt de heer Bruijns 
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tot voorzitter van de NBSB.  

De heer Blank stopt als waarnemend Hoofd Jeugdzaken. Het bestuur 

heeft mevrouw Oostvogels bereid gevonden van functie te wisselen 

binnen het bestuur en Hoofd Jeugdzaken op zich te nemen. De secretaris 

bedankt Albert Jan voor zijn lange inzet voor het Brabantse Jeugdschaak 

en geeft een opsomming van al zijn activiteiten. Gezien de grote 

verdienste van Albert Jan Blank stelt het bestuur voor om hem te 

benoemen tot erelid van de NBSB. Dit voorstel wordt onder groot 

applaus aangenomen door de vergadering. Het bijbehorende speldje 

wordt door de secretaris uitgereikt aan de heer Blank. 

Het nieuwe hoofd Jeugdzaken, mevrouw Oostvogels, bedankt de heer 

Blank voor al zijn werk en geeft aan een uitzonderlijk goed voorbeeld te 

hebben met hem als voorganger.   

 

17. Benoeming Bondsraadleden  

De heer Renders is aftredend en herkiesbaar, hij wordt herkozen. De heer 

van Roon is aftredend en niet herkiesbaar. De heer Talpe (Gardé) heeft 

zich kandidaat gesteld voor de vrijgekomen plaats. De heer Talpe is de 

voorzitter van Gardé en zou graag een steentje bijdragen aan het grotere 

geheel bij de KNSB. De heer Talpe wordt benoemd tot Bondsraadslid. 

 

18. Benoeming leden Commissie van Beroep   

Mevrouw De Jong-Mühren is aftredend en herkiesbaar, zij wordt weer 

benoemd in de Commissie van Beroep. De heer Koolen is aftredend en 

niet herkiesbaar. De Commissie van Beroep kent twee vacatures. 

 

19. Begroting 2018-2019  

De penningmeester, de heer Lucassen licht de begroting toe. Boven de 

begroting staat per ongeluk 2018-2019 vermeld, dit moet natuurlijk 

2019-2020 zijn.   

De heer van Gils (EVS) vraagt naar de hoogte van de 

contributieverhoging . De penningmeester antwoord dat het om een 

verhoging gaat van 1,77%. 

Daarnaast is er een vraag over de post materiaalverhuur. Wat valt 

daaronder? De heer Lucassen geeft aan dat de NBSB materiaal (borden, 

stukken, klokken) verhuurt aan verenigingen voor bijvoorbeeld een 

toernooi. Wanneer het een toernooi van de NBSB betreft wordt het 

materiaal kosteloos ter beschikking gesteld.  

20. Voorstellen wijziging Bekerreglement   

De wedstrijdleider, de heer van Elven, licht de voorgestelde wijziging 

van het Bekerreglement toe. Reden voor het voorstel tot wijziging is dat 

het huidige reglement niet meer te handhaven is. Het bestuur stelt 

daarom voor de ratinggrens bij de beker vrij te geven.  

De heer Talpe (Gardé): bij de districtsvergadering werd gesproken over 

een een ratinggrens. De heer Van Elven geeft aan dat dit klopt. 

Verschillende opties zijn besproken. Het bestuur stelt op grond hiervan 
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voor om geen ratinggrens te hanteren voor de hoogste categorie van de 

beker.  

De heer Roelen (WLC) vraagt of dit betekent dat er geen bezwaar meer 

is om deel te nemen aan zowel de KNSB Beker als de NBSB beker A? 

De heer Van Elven beaamt dit.  

De heer Van Loy (SVO) wil graag nadere uitleg over de beweegredenen 

om de deelname aan de NBSB Beker A vrij geven. De heer Van Elven 

legt uit dat in het huidige reglement staat dat je speelgerechtigd bent als 

je uitkomt in de 4e klasse en lager. Dit was voorheen makkelijk te 

controleren maar nu niet meer omdat gegevens niet meer doorgegeven 

worden vanuit KNSB. De heer Van Loy vraag of dat niet is op te zoeken. 

De heer Van Elven legt uit dat dit handmatig moet gebeuren en dus veel 

werk is en foutgevoelig. Van Loy stelt dat dit ook met steekproeven 

gedaan kan worden. De heer Van den Bighelaar geeft aan dat het bestuur 

geen regel wil instellen als deze praktisch niet goed te handhaven is. 

Controle moet gebeuren door de competitieleider, niet door de 

tegenstander.  

De heer Haast (SG KiNG) geeft aan dat je met dit voorstel kans hebt dat 

dezelfde teams in de KNSB en NBSB A beker spelen. De heer Van den 

Bighelaar beaamt dat dit mogelijk is. Maar dat ook elke ratinggrens een 

bepaalde club zal benadelen doordat die dan net niet zijn beste spelers 

kan opstellen.  

De heer Damen (DSC): Het probleem bij dit voorstel is dat in de finale 

een grote vereniging een meesterklasse team kan opstellen en een kleine 

vereniging niet. De heer Van den Bighelaar geeft aan dat dit ook in 

eerdere ronden kan gebeuren. Dit maakt de competitie volgens de heer 

Damen mogelijk minder interessant.  

De heer van Loy is het eens met de kritiek van de heer Haast dat de 

NBSB Beker A teveel op de KNSB-beker gaat lijken.  

De heer Grubben (Unk) vraagt waarom de KNSB minder gegevens 

doorgeeft. De heer Van Elven legt uit dat dit komt omdat vroeger 

WinStand werd gebruikt en de KNSB nu is overgegaan naar Netstand. 

Het is moeilijker om gegevens uit Netstand te halen. Verder zijn de 

competities losgekoppeld. De heer Grubben vindt dat het goed zou als de 

KNSB zich hier faciliterend opstelt.  

De heer Olthof wijst erop dat het een autonome bond is met een 

losgekoppelde competitie. Er is geen reden dat de KNSB gegevens moet 

aanleveren voor de controle van de speelgerechtigdheid in de NBSB 

Beker.  

De heer Talpe meent dat hier 2 zaken door elkaar lopen. Wat we 

verwachten van de KNSB en wat we nu gaan doen met de beker komend 

jaar.  

Mevrouw Van Meel (SV Mierlo Geldrop) geeft nogmaals aan dat dit aan 

de tegenstander overgelaten kan worden. Denkt men dat een speler niet 

speelgerechtigd is dan kan men dat melden.  

De heer Seuter (De Kentering) vindt dat het te laat is om het voorstel nu 

aan te passen maar vindt dat hier in de toekomst over nagedacht moet 

worden. 
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De heer Van Gelder (Waalwijk) geeft aan dat de hele opzet was om meer 

mensen aan het schaken te krijgen. Nu zullen juist de KNSB-spelers 

weer gaan spelen.  

De heer Van Loy ziet ook mogelijkheid om KNSB-beker spelers uit te 

sluiten. 

De heer Van den Berg (Combinatie) zegt dat artikel 9.1 duidelijk is. 

Artikel 9.2. zou je kunnen schrappen. Dan hoef je niet te controleren 

gedurende het seizoen. De heer Van Elven geeft aan dat je dan niet de 

reservespelers uitsluit en dat je dan dus toch KNSB-spelers in de 

competitie krijgt.  

De heer Olthof geeft aan dat je gedurende het seizoen nieuwe spelers 

kunt aanmelden. Die kunnen dan ook spelen. Het is altijd mogelijk om 

nieuwe spelers op te voeren. Het heeft geen zin om dat dicht te willen 

timmeren.  

De heer Van Loy oppert om spelers op te laten geven voor de 

bekercompetitie. De heer Olthof merkt op dat ook dit weer nadelen heeft. 

De Kentering geeft aan dat dit een mooie optie is. Je weet dan van te 

voren wie er mogen spelen en je behoudt de insteekt dat er andere 

spelers spelen dan in de KNSB Competitie.  

De heer Schouten (SG KiNG) meent dat het vooral een leuke competitie 

op eigen niveau moet blijven. De KNSB heeft een Open groep en de 

NBSB is voor de mensen daaronder. Vervelend als clubs hun ene 2200-

speler niet kunnen opstellen maar hoort die wel in de bekercompetitie 

van de NBSB?  

 

De heer Van den Bighelaar vat de stand van de discussie samen. Er zijn 

3 voorstellen: 

1. Voorstel competitieleider om geen ratinggrens te hanteren. 

2. Voorstel om alleen artikel 9.2 te schrappen waardoor vaste spelers in 

de KSNB meester- en 1e tot en met 3e klassen zijn uitgesloten. 

3. Voorstel tot ratinggrens, deze moet dan nog vastgesteld worden.  

De Kentering vraagt of de voorstellen allemaal nog uitgevoerd kunnen 

worden. De heer Van Elven acht dit geen probleem. BSV vraagt welke 

ratinggrens dan zal worden gehanteerd in voorstel 3. De Kentering vindt 

het nu invoeren van een ratinggrens eigenlijk niet kunnen omdat teams al 

zijn samengesteld.  

De heer Van den Bighelaar brengt eerst het voorstel van het bestuur in 

stemming. 

Een hoofdelijke stemming levert een uitslag op van 20 stemmen voor en 

14 tegen het 1e voorstel. Omdat niet alle verenigingen een even zware 

stem hebben is dit geen duidelijk resultaat. Een gewogen stemming 

levert op dat het voorstel wordt aangenomen (met 55 voor en 41 tegen). 

Het bestuur houdt de genoemde eventuele problemen in de gaten. Zo 

nodig kom dit deel van het reglement bij een volgende vergadering weer 

op de agenda.  
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21. Plannen NBSB Jeugd 

Mevrouw Oostvogels geeft aan wat zij van plan is met het jeugdschaak. 

De eerste prioriteit is om alle taken in kaart te brengen en over te nemen. 

Daarna zal zij zich op nieuwe beleid gaan richten. Zij denkt hierbij aan: 

-  3-4-5 toernooien 

- Meer personen bij toernooiorganisatie betrekken; 

- Zorgen voor invulling van de rol van districtsjeugdleider in alle 

districten.  

Zij gaat zich hier in ieder geval voor inzetten. 

  

22. Rondvraag  

De heer Van Elven reikt de klokken uit. 

De heer Schouten vraagt of het niet mogelijk is het criterium voor 

deelname aan Brabantse Kampioenschappen strikter te stellen. 

Bijvoorbeeld dat je moet wonen in Brabant. Het komt voor dat schakers 

lid worden van een Brabantse vereniging puur om prijzen op te halen.  

De heer Van den Bighelaar geeft aan dat hierover is gesproken binnen 

bestuur. Het is lastig om hier een citerium voor te verzinnen. Wanneer is 

iemand Brabants genoeg om Brabantse titels te winnen? Maar het 

bestuur zal dit criterium opnieuw bekijken.  

De heer Leijtens (EGS) vraagt wanneer er een evaluatie volgt van de 

ontkoppeling van de KNSB competitie. Mevrouw Van Amerongen geeft 

aan dat dit in de Bondsraad van 7 december 2019 wordt besproken. De 

evaluatie vindt hieraan voorafgaand plaats.  

De heer Kocken (De Drie Torens) vraagt of de NBSB hier ook een 

evaluatie over heeft. De heer Van den Bighelaar geeft aan dat bij de 

districtsvergaderingen de meningen zijn gepeild en dat het bestuur dit 

uiteraard in de gaten houdt. Het is aan de verenigingen of zij zich 

inschrijven of niet. Als blijkt dat er behoefte is aan een Brabantse 

competitie dan zorgen wij daarvoor.  

Cor Zijlmans (SVO) vraagt of er nog een enquete komt naar de 

verenigingen. Het bestuur zal daar voor zorgen. De heer Renders (EGS) 

ondersteunt de vraag om een enquete. 

De heer Van Loy vraagt wie de beslissing neemt over het voortzetten 

van de pilot. De heer Van den Bighelaar geeft aan dat de Bondsraad dat 

doet. De heer Van Loy maakt zich zorgen over afmeldingen van teams 

vanwege de reisafstanden. De heer Van den Bighelaar begrijpt deze zorg 

en geeft aan dat de NBSB een vervolg zal geven aan de 4-tallen 

competitie.  

De heer Van Elven bevestigt desgevraagd dat 4-tallen zich nog kunnen 

aanmelden.  

De heer Wouts (Stukkenjagers) heeft als vraag of volgende keer voor 

betere techniek gezorgd kan worden, zoals een microfoon en een 

stilstaand beeld.  

Verder meldt de heer Wouts dat via fundraising 3 schaaktafels in het 

Spoorpark en 1 schaaktafel in het Harmoniepark zijn gerealiseerd. Hij 
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roept iedereen op om iets te organiseren rondom die schaaktafels.  

Frits Schalij (ESV): spreekt zijn zorgen uit over het lage 

deelnemersaantal bij NBSB jeugdkampioenschappen teams. Mevrouw 

Van Meel vraagt zich af of dat komt omdat kinderen lid moeten zijn van 

de KNSB, dit is een beperking voor deelname door teams van scholen. 

De heer Schalij denkt dat hiervoor een uitzondering gemaakt kan 

worden, het gaat bij dit toernooi niet om rating maar om de titel.  

De heer Deckers (SV De Oude Toren) merkt dat men in de laagste 

klassen afhaakt. Hij stelt voor om daar de teams kleiner te maken zodat 

er meer teams zijn en de reisafstanden kleiner worden. Een ander 

probleem is dat clubs nu vaste spelers moeten opgeven waar dat eerder 

niet hoefde. Stoppen die spelers weer dan leidt dat tot een boete. Dit past 

niet bij competitieschaak in de lagere klassen.  

De heer Van den Bighelaar geeft aan dat deze opmerkingen eerder zijn  

verzameld en worden meegenomen in de werkgroep die de evaluatie 

doet. Deze bezwaren zijn ook bij de KNSB bekend en men bekijkt wat 

men eraan kan doen.  

De heer Van Loy vraagt applaus voor Mark Haast voor het behalen van 

IM-titel. De heer Van den Bighelaar feliciteert Mark Haast namens de 

leden van de NBSB.  

 

23. Sluiting 

De secretaris sluit de vergadering om 22:36 en bedankt de aanwezigen 

voor hun aanwezigheid.  
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Jaarverslag Secretaris  

 

Bestuur 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgend 

verenigingsjaar. Het afgelopen verenigingsjaar vergaderde het bestuur in persoon op 

8 oktober 2019, 20 november 2019, 23 januari 2020 en op 2 maart 2020. Online 

vergaderde het bestuur op 12 mei 2020, 9 juni 2020, 8 juli 2020, 6 en 28 augustus 

2020.   

Tijdens deze vergaderingen werden onder meer de volgende zaken besproken: 

- Het verloop van de competitie; 

- Het inventariseren en overdragen van de taken van het Hoofd Jeugdzaken; 

- Financiën; 

- De website; 

- De coronacrisis en de gevolgen voor de schaakverenigingen. 

 
Aantal leden 

Per 7 augustus 2020 telde de NBSB 1781 leden. Vorig jaar op 20 juli 2018 waren dat er 1815.   

 

Verenigingen 

Met de aanmelding van Power Chess telt de NBSB 58 verenigingen. 

 

Lijst van jubilea van verenigingen 

 
Nummer Verenigingsnaam Oprichtingsdatum Jubileumdatum Aantal jaren 

170003 S.V. Aalst/Waalre 8 september 1947 8 september 2022 75 

170004 JSC “De Pionier” 17 juli 2009 17 juli 2019 10 

170006 S.V. Bladel 29 januari 1965 29 januari 2025 60 

170007 S.V. De Baronie 14 januari 1892 14 januari 2022 130 

170009 Bergen op Zoomse S.V. 1 januari 1946 1 januari 2021 75 

170011 S.V. Caïssa 24 oktober 1971 24 oktober 2021 50 

170013 S.V. Checkmate 1 juli 1995 1 juli 2025 30 

170014 S.V. De Combinatie 1 april 1971 1 april 2021 50 

170017 S.V. Deurne 9 januari 1969 9 januari 2024 55 

170018 S.C. Dongen 8 mei 1924 8 mei 2024 100 

170019 S.V. En Passant 1 augustus 1990 1 augustus 2025 35 

170020 S.V. De Oude Toren 10 november 1958 10 november 2023 65 

170021 S.V. Eeuwig Schaak 2 februari 1984 2 februari 2024 40 

170022 S.V. D4 10 januari 1925 10 januari 2025 100 

170023 Eerste Goirlese Schaakclub 1 september 1935 1 september 2025 90 

170024 Eindhovense S.V. 5 oktober 1915 5 oktober 2020 105 

170028 E.V.S. 7 april 1938 7 april 2023 85 

170030 S.V. Garde 16 mei 1977 16 mei 2022 45 

170033 S.V. Gennep 18 oktober 1937 18 oktober 2022 85 

170035 Het Zwarte Schaap 4 september 2008 4 september 2023 15 

170038 Helmond S.C. 2 september 1926 2 september 2021 95 

170040 HMC Den Bosch 25 november 1937 25 november 2022 85 

170041 De Schaakhoeve 6 september 1979 6 september 2019 40 
170042 S.V. De Kemppion 28 februari 1962 28 februari 2022 60 
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170043 De Kentering 4 oktober 1971 4 oktober 2021 50 

170044 S.V. Sissa Luyksgestel 17 januari 1976 17 januari 2021 45 

170046 S.V. Mierlo-Geldrop 19 juni 1945 19 juni 2025 80 

170047 S.V. Nuenen 22 januari 1973 22 januari 2023 50 

170048 S.V. ODI 7 mei 1953 7 mei 2023 70 

170049 Rooise Dam- en Schaakclub 1 november 1971 1 november 2021 50 

170050 S.V. Oisterwijk (SVO) 1 januari 1957 1 januari 2022 65 

170051 Osse Schaakvereniging 1 juni 1944 1 juni 2024 80 

170054 S.V. De Pion 11 september 1929 11 september 2019 90 

170055 Rode Lopers 10 september 2009 10 september 2019 10 

170056 T.S.V. Rochade 1 juni 1955 1 juni 2025 70 

170057 S.V. De Raadsheer 24 juni 1944 24 juni 2024 80 

170059 S.V. Schijndel 15 november 1971 15 november 2021 50 

170060 S.V. Staunton 1 september 1937 1 september 2022 85 

170061 S.V. Vianen / DVP 19 oktober 1962 19 oktober 2022 60 

170062 S.V. Son en Breugel 29 juni 2005 29 juni 2025 20 

170066 S.V. Stukkenjagers 1 september 1973 1 september 2023 50 

170067 J.S.C. Haaren 1 september 1997 1 september 2022 25 

170070 S.V. De Toren 7 oktober 1951 7 oktober 2021 70 

170071 S.V. ‘t Paardje 1 november 1972 1 november 2022 50 

170073 Roosendaalsch S.G. 5 mei 1999 5 mei 2024 25 

170074 S.V. Veldhoven 2 februari 1968 2 februari 2023 55 

170078 S.V. De Vughtse Toren 23 juni 1971 23 juni 2021 50 

170079 S.V. Waalwijk 26 februari 1936 26 februari 2021 85 

170080 S.V. Dubbelschaak ‘97 1 september 1970 1 september 2025 55 

170083 S.V. Woensel Lichttoren C. 1 juni 1978 1 juni 2023 45 

170084 De Drie Torens 1 augustus 2007 1 augustus 2022 15 

170085 S.V. UNK 4 februari 1946 4 februari 2021 75 

170092 S.V. Groot-Ravenstein 19 maart 1981 19 maart 2021 40 

170096 Het Roze Kasteel 1 juli 2012 1 juli 2022 10 

170099 S.G. King 5 juli 2014 5 juli 2024 10 

170101 Caïssa Gilze-Rijen 12 juni 2018 12 juni 2023 5 

170102 Best Moves 6 februari 2019 6 februari 2024 5 

170102 Power Chess 1 juli 2020 1 juli 2025 5 
     

     

 

KNSB competitie 

De KNSB competitie is tussentijds beëindigd en er is geen eindrangschikking opgemaakt.  

 

Evenementen 

In de eerste helft van het seizoen werden weer veel toernooien voor zowel jeugd als 

volwassenen georganiseerd. Dank aan iedereen die hieraan meewerkte. De tweede 

helft van het seizoen werd helaas zwaar geraakt door de coronacrisis. Hopelijk 

kunnen we komend seizoen de draad weer oppakken. 

 

 

Joost van den Bighelaar 

Secretaris NBSB 
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NBSB ledenadministratie seizoen 2019-2020 
 

Voor het overzicht van het aantal leden per vereniging en de lijst van jubilea van de 

verenigingen zie elders in dit jaarverslag. Door de invoering van de Online Leden 

Administratie (OLA) is de functie NBSB-ledenadministrateur zo goed als vervallen en 

wordt vervuld door de secretaris.  

 

De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van de 

ledenadministratie via de OLA. Het is belangrijk om de te zorgen dat e-mailadressen 

van functionarissen en leden actueel zijn.  

 

Verenigingen die een Jeugdafdeling hebben doen er goed aan om de functie Jeugdleider 

te vervullen omdat het hieraan gekoppelde e-mailadres wordt gebruikt voor het 

versturen van e-mails vanuit de KNSB. 

 

Men kan contact opnemen met de KNSB bij eventuele problemen. Natuurlijk zal 

ook de NBSB de verenigingen blijven helpen, waar mogelijk. 

 

Om onnodige kosten te vermijden, wil ik er graag op wijzen dat de 

verantwoordelijkheid voor de registratie als dubbellid ligt bij de verenigingen zelf. Als 

iemand lid is van meerdere verenigingen en bij al die verenigingen staat aangemeld als 

hoofdlid, dan wordt dit niet automatisch gecorrigeerd. 

 

Op verzoek zijn actuele contactgegevens van andere NBSB-verenigingen bij de 

secretaris verkrijgbaar. 

 

 

Joost van den Bighelaar 

Secretaris NBSB 
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Overzicht NBSB leden per vereniging per 7 augustus 2020  

      7 aug 21 juli  

 Tariefgroep  JD0,SD0 SH0, SH1 JH0, JH1 2020 2019  

Nummer Vereniging Vrouw Dubbellid Senior Jeugd Totaal Totaal  

         

170000 Persoonlijke leden 0 0 2 0 2 2  

170003 Aalst/Waalre 0 0 4 1 5 5  

170004 De Pionier 0 0 5 10 15 18  

170006 Bladel 0 0 4 0 4 4  

170007 De Baronie 9 5 70 34 104 99  

170009 BSV 5 6 42 21 63 72  

170011 Caissa 0 0 3 0 3 3  

170013 Checkmate 0 4 5 0 5 6  

170014 De Combinatie 1 3 30 5 35 33  

170017 Deurne 1 2 12 1 13 13  

170018 Dongen 0 7 32 8 40 31  

170019 En  Passant 0 0 1 0 1 1  

170020 De Oude Toren 0 4 27 0 27 26  

170021 Eeuwig Schaak 6 5 14 14 28 33  

170022 D4 1 2 17 0 17 24  

170023 EGS 1 2 32 24 56 59  

170024 ESV 12 10 54 37 91 85  

170028 EVS 1 2 18 1 19 21  

170030 Garde 5 2 35 20 55 66  

170033 Gennep 0 1 5 0 5 5  

170035 Het Zwarte Schaap 0 12 14 4 18 19  

170038 HSC 0 5 35 1 36 35  

170040 HMC 6 9 57 23 80 77  

170041 De Schaakhoeve 0 3 12 0 12 10  

170042 De Kemppion 0 2 26 0 26 25  

170043 De Kentering 0 4 23 0 23 28  

170044 Sissa Luyksgestel 0 0 3 0 3 3  

170046 Mierlo-Geldrop 5 1 22 15 37 35  

170047 Nuenen 1 0 27 3 30 34  

170048 ODI 0 1 12 1 13 17  

170049 RDS 1 1 21 1 22 22  

170050 SVO 1 1 26 8 34 34  

170051 OSV 0 3 39 3 42 40  

170054 De Pion 8 5 45 56 101 109  

170055 Rode Lopers 1 0 8 23 31 35  

170056 Rochade 0 2 5 0 5 5  

170057 De Raadsheer 8 1 30 27 57 56  

170059 Schijndel 0 0 1 0 1 1  

170060 Staunton 1 1 19 5 24 20      



22  

170061 Vianen/DVP 0 5 25 0 25 26  

170062 Son en Breugel 0 3 17 1 18 17  

170066 Stukkenjagers 4 12 88 10 98 103  

170067 JSC Haaren 0 0 1 0 1 1  

170070 De Toren 0 1 7 0 7 7  

170071 't Paardje 0 0 25 6 31 24  

170073 RSG 0 5 20 0 20 29  

170074 Veldhoven 0 0 25 2 27 28  

170078 De Vughtse Toren 2 0 30 0 30 31  

170079 Waalwijk 0 2 28 7 35 31  

170080 Dubbelschaak '97 0 1 36 5 41 45  

170083 WLC  6 7 52 39 91 102  

170084 De Drie Torens 2 2 48 25 73 68  

170085 UNK 0 1 12 0 12 11  

170092 Groot-Ravenstein 0 0 4 0 4 15  

170096 Het Roze Kasteel 0 5 5 0 5 5  

170099 S.G. King 2 27 48 3 51 39  

170101 Caïssa 0 0 7 0 7 7  

170102 Best Moves 5 1 0 19 19 15  

170103 Power Chess 0 0 3 0 3   

  95 177 1318 463 1781 1815  
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Jaarverslag Commissie van Beroep 
 

Er is in het seizoen 2019-2020 geen beroep gedaan op de Commissie van Beroep. 

 

Namens de Commissie van 

Beroep, Rik Broekkamp 

 

 

Jaarverslag  Competitieleider 
 

Dit seizoen zijn er geen eindstanden en geen kampioenen. Het coronavirus had een behoorlijke impact op 

het schaken. Het bestuur van de NBSB, was ook genoodzaakt om alle competities vroegtijdig te 

beëindigen. 

 

Dit houdt ook in dat er geen promovendi en geen degradanten zijn dit seizoen. 

 

Voor volgend seizoen willen we een zaterdagcompetitie voor viertallen gaan organiseren. Deze wordt 

gespeeld op de zaterdagen dat de KNSB ook speelt. Vandaar dat het bestuur een aantal 

reglementsvoorstellen gemaakt heeft om dit mogelijk te maken.  

 

Dit was mijn laatste seizoen als competitieleider. Ik wens de nieuwe competitieleider veel succes toe. 

 

 

Erik van Elven 

Competitieleider NBSB 
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Jaarverslag kadervorming en toernooicoördinator 

 

 

Het seizoen 2019/2020 leek een fantastisch seizoen te gaan worden wat betreft het toernooi Grand Prix 

circuit. Er stonden maar liefst 13 toernooien op de agenda. Helaas gooide het Coronavirus roet in het eten 

en zijn er uiteindelijk slechts 6 toernooien gespeeld. Het Grensstreektoernooi, de Drie Torens-open, het 

Stukkenjagerskersttoernooi, het Snerttoernooi, het Torenvalktoernooi en het Hopbeltoernooi gingen wel 

door. 

 

Vanaf begin maart is alles afgelast. Voor de komende maanden is het vooralsnog ook erg rustig op de 

toernooikalender. Iedereen houd een slag om de arm door de constant veranderende regelgeving. WelW 

staat op 17 oktober 2020 het Druiventrostoernooi gepland (tevens NBSB Rapidkampioenschap) en op 19 

november 2020 staat het NBSB Veteranenkampioenschap gepland. De overige afgelaste 3 

kampioenschappen (standaardspeeltempo, Snelschaak en NBSB Snelschaak voor teams) gaan niet meer 

door dit jaar.  

 

Uiteraard hopen we dat volgend jaar deze kampioenschappen wel weer doorgang kunnen vinden. Door de 

onvoorziene omstandigheden hebben we als bestuur besloten om het grand prix circuit met een jaar te 

verlengen en dan het prijzengeld naar ratio te verhogen. 

 

Op het gebied van kadervorming was het om dezelfde reden ook rustig dit jaar 

Schaaktrainer 1 werd gegeven in Bergen op Zoom in het najaar. 

En in Eindhoven in het Voorjaar, op het moment van schrijven heb ik nog geen bevestiging gehad of de 

training in Eindhoven ook is afgerond of niet. 

 

Voor het schaken is het net als voor de hele maatschappij hopen op betere tijden. 

 

Stefan Hess 

Bestuurslid Toernooien en Kadervorming 
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Financieel jaarverslag 
   

           
 

BALANS NBSB SEIZOEN 2019-2020 

 

      EURO  

        
Activa 30 juni 2020 30 juni 2019   Passiva 30 juni 2020 30 juni 2019  

         
Bankrekening 74,67 458,09   Vermogen 26.820,77 24.488,76  
Rabo Spaarrekening 49.500,00 42.500,00       

     Activiteitenfonds 1.252,73 1.652,73  
Vooruitbetaald  686,00 590,00   Stimuleringsfonds 350,00 200,00  
Nog te ontvangen 100,00  89,32       

     Vooruit ontvangen 0,00 0,00  
Materialen 950,00 1.090,00   Nog te betalen 750,00 228,75  

         

     Reservering Senioren 3.600,00 550,00  

     Reservering Jeugd 1.400,00 250,00  

     Reservering KNSB 16.500,00 16.500,00  

         

     Reserve PK Jeugd AB&C 637,17 857,17  

         
Totaal 51.310,67 44.727,41   Totaal 51.310,67 44.727,41  
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Toelichting Financieel verslag seizoen 2019-2020 
 

 

Balans 
 

De balans m.b.t. het seizoen 2019-2020 is opgemaakt op 30 juni 2020. 

 

 

Vermogen 

Het resultaat van seizoen 2019-2020 komt uit op € 2.332,01. Dit resultaat komt ten goede aan het Vermogen. Na 

goedkeuring van het financieel verslag door de Algemene Vergadering zal bij aanvang van het seizoen 2020-2021 

het vermogen van de NBSB € 26.820,77 bedragen. 

 

Van dit vermogen zijn € 950,00 vastgelegd in materialen (analoge en digitale klokken, borden, stukken, DGT 

borden, examenformulieren en diploma’s). Er moet nog een bedrag van € 100,00 ontvangen worden. Door de 

aanschaf van klokken, stukken en speldjes is een bedrag van € 686,00 vooruitbetaald. Er is een bedrag van € 

49.574,67 aan liquide middelen beschikbaar.  

 

Naast het vermogen zijn er een aantal reserveringen gedaan van in totaal € 21.500,00. Een deel van deze 

reserveringen betreffen activiteiten van het afgelopen seizoen welke mogelijk nog plaats zouden kunnen vinden. 

Ook zijn er een tweetal fondsen, het Activiteitenfonds en het Stimuleringsfonds met daarin resp. € 1.252,73 en € 

350,00. Verder is er een reserve voor het PK Jeugd AB&C van € 637,17. Er moet ook nog een declaratie van € 

750,00 betaald worden. De hoogte van het vermogen (€ 26.820,77) is ruim voldoende voor een normale 

bedrijfsvoering en blijft een uitermate solide basis voor de komende seizoenen vormen. 

 

Het historisch verloop over de afgelopen 13 seizoenen komt tot uiting in onderstaande grafiek.  De dalingen in 2014 

en 2015 worden veroorzaakt door de uitvoering van de compensatiemaatregel van € 6.059,50 en € 4.596,00. De 

significante daling in 2016 is veroorzaakt door de uitvoering van de compensatiemaatregel (€ 3.054,50) en de nota 

KNSB 3de kwartaal 2016 (€ 16.444,46), zoals in een van de vorige financiële verslagen is vermeld. De daling in 

2017 is veroorzaakt door de compensatieregeling (€ 1.486,75) en een negatief resultaat (€ -3.492,17) in het seizoen 

2016 - 2017. Dit negatieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten t.b.v. de ontwikkeling van de 

nieuwe website. Deze kosten waren ongeveer € 2.500,00 en door de ALV goedgekeurd.  
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Activa 
 

Liquide middelen 

De liquide middelen (€ 49.574,67) zijn verdeeld over twee rekeningen, een rekening-courant met een saldo van € 

74,67 en een spaarrekening met een saldo van € 49.500,00. 

Regelmatige overboeking via Telebankieren tussen de (niet rentedragende) rekening-courant en de (rentedragende) 

internetspaarrekening heeft ervoor gezorgd, dat zonder liquiditeitsrisico er nog een hele kleine renteopbrengst is 

verkregen. De rente op de spaarrekening is half juni 2019 evenals vorig jaar gelijk aan 0,01% en de verwachting is 

dat de rente voorlopig op een dergelijk laag niveau zal blijven. Een vorm van risicodragend beleggen met een kans 

op een eventueel hogere opbrengst is en wordt niet overwogen. 

 

 

Materialen 

De materialen, die in het bezit zijn van de NBSB (borden, stukken, klokken, digitale borden incl. toebehoren), 

hebben een vereist kwalitatief en kwantitatief niveau. In het vorig seizoen zijn er 30 digitale klokken aangeschaft. 

Hiervan zijn er aan het begin van dit seizoen 4 klokken overgeheveld naar de voorraad “prijzenklokken”. Het aantal 

te verhuren digitale borden bedraagt 12. Hiervan zijn er 2 daadwerkelijk aangeschaft door de NBSB; deze zijn 

verantwoord op de balans. NBSB-verenigingen en organisaties/stichtingen buiten de NBSB kunnen zodoende goed 

materiaal in voldoende aantallen huren voor de door hen te organiseren toernooien. Tevens kan dit materiaal 

gebruikt worden bij de door en namens de NBSB georganiseerde toernooien. 

 

De voorraad materialen is op de balans voorzichtig gewaardeerd. De analoge klokken zijn volledig afgeschreven, 

wat ook geldt voor de meeste stukken en alle borden. Er zijn vorig seizoen 5 set stukken aangeschaft. Hierop is ook 

dit seizoen € 7,50 per set afgeschreven. Op de in het seizoen 2018 -2019 aangeschafte klokken is in totaal ook weer 

€ 130,00 afgeschreven. De digitale borden worden evenals de vorige keren op een bedrag van € 50,00 gewaardeerd. 

 

 

De op de balans vermelde waarde is als volgt opgebouwd:  

                resterende 

             afschrijftermijn 

 

diploma’s en examenformulieren     €     750,00 

 

50 klokken (oud)  á €     0,00 €        0,00     

132 klokken   á €     0,00 €        0,00     

67 digitale klokken  á €     0,00 €        0,00      

4 digitale klokken  á €     0,00 €        0,00  

26 digitale klokken (2018) á €     5,00 €    130,00      1 

134 borden (oud)  á €     0,00 €        0,00     

112 borden    á €     0,00 €        0,00  

5 sets stukken (2019)  á €     4,00 €      30,00     2 

8 sets stukken    á €     0,00 €        0,00      

112 sets stukken  á €     0,00 €        0,00     

22 sets stukken (oud)  á €     0,00 €        0,00 

 totaal klokken, borden en stukken    €     160,00 

 

2 digitale borden incl. stukken en toebehoren    €       50,00   

 

totaal materiaal        €     960,00 

 

 

Vooruitbetaalde bedragen 

Er is een bedrag van € 686,00 vooruitbetaald. Het gaat hierbij om 12 klokken à € 20,00 per stuk welke bestemd zijn 

voor prijzen in komende seizoenen, 2 klokken ter waarde van € 55,00 per stuk eveneens voor prijzen in de komende 

seizoenen en 24 NBSB speldjes à € 14,00 per stuk. 
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Nog te ontvangen 

Eind van dit seizoen is het saldo op de post “Nog te Ontvangen” gelijk aan € 100,00. Het betreft een bijdrage van 

het Rob-Brunia-fonds waarvoor een aanvraag naar de KNSB is gestuurd. 

 

 

Passiva 
 

Vooruit ontvangen 

Aan het einde van het seizoen zijn er geen betalingen in het vooruit ontvangen. 

 

 

Nog te betalen 

Aan het einde van het seizoen is er één bedrag van € 750,00 die nog betaald moet worden. Het betreft hier een 

teveel ontvangen bijdrage van de KNSB voor het kwalificatietoernooi voor het NK van de AB&C jeugd. 

 

 

Reserveringen 

Aan het eind van het vorige seizoen is een aantal reserveringen getroffen. 

Het verloop ervan is als volgt geweest: 

 

     begin seizoen         mutatie           eind seizoen 

. Reserveringen senioren  €      550,00      €      111,95      €      438,05 

. Reserveringen Jeugd   €      250,00      €          0,00       €      250,00 

. Reserveringen KNSB   € 16.500,00      € 16.221,48      €      278,52 

     --------------      --------------        --------------- 

  Totaal   € 17.300,00      € 16.333,43       €      996,57 

 

 

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag aan Reserveringen (€ 996,57) volledig vrij te laten vallen als Diverse 

Opbrengsten en zodoende toe te rekenen aan het resultaat. 

 

Aan het einde van het huidige seizoen is het weer noodzakelijk om enkele nieuwe reserveringen van in totaal € 

18.375,00 te treffen.  

 

Onder de post Reservering Senioren (€ 3.600,00) zijn daarom de volgende posten opgenomen: 

• Toernooien (€ 3.450,00); 

• Bestuurskosten (€ 150,00). 

 

Onder de post Reservering Jeugd is een bedrag van € 1.400,00 aan reserveringen opgenomen: 

• Districten (€ 150,00) 

• Kampioenschappen (€ 1.100,00) 

• Diversen (€ 150,00) 

 

Onder de post Reservering KNSB is een bedrag van € 16.500,00 aan reserveringen opgenomen: 

• Contributienota KNSB 3de kwartaal 2020 (€ 16.500,00) 

 

 

Reserve PK Jeugd AB&C 

Het in februari 2020 georganiseerde kwalificatietoernooi voor de Jeugd AB&C, dat tevens het PK Jeugd AB&C 

omvatte, is met een negatief saldo (€ -220,00) afgesloten en brengt de reserve van € 857,17 naar € 637,17. 
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Activiteitenfonds 

In het afgelopen seizoen is er één beroep gedaan op het fonds. Ten tijde van het bezoek van het Tata Steel toernooi 

aan Eindhoven is er een 345 toernooi georganiseerd, daaraan heeft de NBSB uit het fonds € 100,00 bijgedragen. 

Ook is er € 300,00 overgeheveld naar het Stimuleringsfonds. 

Eind van het seizoen 2019-2020 is het saldo van het fonds gelijk aan € 1.252,73. 

 

Stimuleringsfonds 

Er is € 300,00 van het Activiteitenfonds naar het Stimuleringsfonds overgeheveld. Er zijn 2 bijdragen van elk € 

75,00 uitgekeerd voor deelname aan het EK in Bratislava. Het eindsaldo is hierdoor uitgekomen op € 350,00. 

 

 

Resultatenrekening 
 

De resultatenrekening van het seizoen 2019 – 2020 is op 30 juni 2020 afgesloten. 

 

Historisch overzicht van het NBSB-resultaat vanaf seizoen 2000-2001: 

 

Seizoen  2000-2001       € -  4.770,43 

  2001-2002        €    5.708,30 

  2002-2003        €    5.848,36 

  2003-2004        €    3.996,54 

  2004-2005        €       145,90 

  2005-2006        €           6,46 

  2006-2007        €    2.073,60 

  2007-2008        €         22,16 

  2008-2009        €    5.405,12 

  2009-2010        €    1.952,45 

  2010-2011        €       144,45 

  2011-2012            €       121,68 

  2012-2013        €    1.681,51 

  2013-2014        €    4.297,38 

  2014-2015        €       307,75 

  2015-2016        €       107,25 

  2016-2017        € -  3.492,17 

  2017-2018        €           7,68 

  2018-2019            € -     123,50. 

 

 

Het afgelopen seizoen 2019-2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.332,01. 

De door de Algemene Vergadering geaccordeerde begroting van dat seizoen was in evenwicht met een verwacht 

saldo van € 0,00. 

 

Vergeleken met de gestelde begroting hebben vooral onderstaande posten belangrijk aan dit resultaat zowel positief 

als negatief bijgedragen: 

- lagere inkomsten uit contributie door lager dan verwachte ledenaantallen; 

- iets hogere inkomsten uit boetes en de daaraan gerelateerde administratiekosten; 

- hogere inkomsten uit materiaalverhuur;  

- hogere opbrengsten in diversen door vrijval van reserveringen; 

- lagere afdracht aan de KNSB dan begroot; 

- lagere kosten competitie; 

- lagere kosten Algemene/districtsvergaderingen; 

- lagere kosten kadervorming; 

- lagere kosten Minorpromotie; 

- lagere kosten Jeugdschaak; 

- geen kosten Public Relations; 
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- lagere kosten Internet/communicatie; 

- lagere bestuurskosten; 

 

Door de huidige coronacrisis zijn veel uitgaven komen te vervallen, waardoor veel van de kosten lager zijn 

uitgevallen. 

 

In het navolgende zullen alle opbrengsten- en kostenposten aan de orde komen. 

 

 

Opbrengsten 

 

 

Contributie 

 Ontvangen Begroot Ontvangen Afdracht Begroot Afdracht 

 2019-2020 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

2018-

2019 2018-2019 

       

Senioren € 59.948,35 € 62.250,00 

€ 

62.039,50 

€ 

51.543,85 

€ 

52.750,00 

€ 

51.771,52 

Jeugd € 12.760,40 € 14.750,00 

€ 

13.830,93 

€   

9.498,10 

€ 

10.750,00 

€ 

10.511,34 

Dubbelleden € 415,35 € 300,00 € 368,63    
MEC €    973,05 € 1.050,00 € 1.026,90 €   997,55 € 1.050,00 € 1.062,75 

       

Totaal € 74.097,15 € 78.350,00 

€ 

76.344,29 

€ 

62.039,50 

€ 

64.550,00 

€ 

63.345,61 

      

 

In totaal is de ontvangen contributie lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door de lagere aantallen seniorleden en 

jeugdleden dan verwacht. De afdracht aan de KNSB is in totaal ook lager dan begroot.  

 

De netto-contributieopbrengst van de NBSB (contributieontvangst minus afdracht aan KNSB) bedraagt € 

12.057,65. Dit is lager dan het begrote bedrag (€ 13.800) en ook lager (€ 941,03) dan in seizoen 2018-2019 (€ 

12.998,68). 

 

De oorzaak van de lagere ontvangsten is de te optimistische inschatting van het gemiddelde aantal seniorleden 

1184,75 werkelijk t.o.v. 1230 begroot en jeugdleden, 437 werkelijk t.o.v. 500 begroot. Het gemiddeld aantal 

externe dubbelleden was met 53,25 hoger dan de verwachting van 40. 

 

De tarieven van de KNSB zijn in het begin van seizoen 2019-2020 verhoogd met 1,7%. De NBSB-tarieven zijn 

voor de senioren met 1,77%, voor de jeugd met 1,81% en voor de externe dubbelleden met 2,09% verhoogd.  

 

De bijdrage aan de NBSB is hierdoor voor alle categorieën gelijk. De bijdrage NBSB (= Contributie NBSB – 

Afdracht KNSB) bedroegen voor de senioren, jeugd en externe dubbelleden dus € 7,80. 

 

Het gemiddeld aantal leden is:  

 2018-2019 2019-2020 Begroot +/- Percentage 

 

Senioren 1227,5 1184,75 1230 +22,0 +1,83 % 

 

Jeugd 482,25  437,0 500 -42,5 -8,10 % 

 

Externe 

dubbelleden 48,25 53,25 40 -7,0 -12,67 % 
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Het gemiddeld aantal leden per seizoen kan afwijken van de gemiddelde aantal leden dat bij het opstellen van de 

eindfacturen wordt gebruikt, aangezien dat laatste gemiddelde bepaald wordt door de aantallen per 1 oktober en 1 

januari en 2 x de aantal per 1 april te gebruiken voor het bepalen van het gemiddelde.  

 

 

Teamgelden 

Voor de zaterdagcompetitie waren 8 teams aangemeld en voor de avondcompetitie 64 teams. T.o.v. seizoen 2018-

2019 steeg het aantal teams in de zaterdagcompetitie met 4 en daalde het aantal teams in de avondcompetitie met 8; 

de teamgelden daalden daardoor in totaal met € 160,00. Omdat in de begroting uitgegaan was van 4 zaterdagteams 

en 68 avondteams is er geen verschil met de begroting. 

 

 

Boetes 

Het ontvangen bedrag aan boetes (€ 65,50) is dit seizoen hoger dan begroot (€ 45,00) maar minder dan de realiteit 

van vorig seizoen (€ 96,61).  

 

Het bedrag aan boetes is op te splitsen in (tussen haakjes de bedragen van de vorig seizoenen): 

       (2018-2019) (2017-2018) 

boetes m.b.t. competitie   €   22,50 (€   30,00) (€ 120,00) 

boetes m.b.t. te late betaling  €   13,00 (€     6,61) (€   18,03) 

administratiekosten   €   30,00 (€   60,00) (€   70,00) 

     €   65,50 (€   96,61) (€ 208,03) 

 

 

Rentebaten 

De rentebaten op de spaarrekening bedragen € 4,62. Het betreft de rentevergoeding over het kalenderjaar 2019. De 

baten zijn daarmee in lijn met het begrote bedrag (€ 5,00), en ook in lijn met die van vorig seizoen (€ 5,20), hetgeen 

niet verwonderlijk is gezien de alsmaar lage rentetarieven. De huidige spaarrekening, speciaal voor verenigingen en 

stichtingen, geeft op dit moment een rente van 0,01%. 

 

Zoals in de afgelopen jaren wordt, ondanks de zeer lage rente, getracht de renteopbrengst zo hoog mogelijk te 

houden door: 

• een actief liquiditeitsbeleid; 

• het veelvuldige gebruik van Telebankieren van de Rabobank en daarmee de mogelijkheid tot snellere 

overboeking van niet-rentedragend saldo op de rekening courant naar de spaarrekening. 

 

 

Materiaalverhuur 

Het aantal keren, dat een beroep is gedaan op de mogelijkheid materiaal in te huren, is het afgelopen seizoen mede 

door Corona lager geweest dan vorig seizoen. Er is 3 keer materiaal verhuurd. De vorige seizoenen was dit 10, 8, 

11, 13, 19, 16, 17, 18, 14, 17, 17, 18 en 22 maal. Het materiaal is ook niet ingezet bij een aantal NBSB toernooien. 

De digitale borden zijn niet verhuurd. De huuropbrengst van materialen is ten opzichte van het seizoen 2018-2019 

gedaald (van € 565,50 naar € 267,50) ondanks de additionele administratieve verhuur van voorgaande seizoenen 

welke in de cijfers van dit seizoen zijn opgenomen. Met de begroting (€ 510,00) is er ook duidelijk verschil. 

 

 

 

Diverse opbrengsten 

De post diversen (€ 1.229,70) is in realiteit hoger uitgevallen dan in de begroting (€ 250,00) was voorzien. 

Binnen deze post is het volgende onderscheid te maken: 

 Tegemoetkoming Rabobank i.v.m. foutieve boeking   €        8,67 

2 DGT-klokken i.v.m. DGT-logo op NBSB-site    €    110,00 

 Vrijval reserveringen senioren seizoen 2017-2018   €    438,05 
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 Vrijval reserveringen jeugd seizoen 2017-2018    €    250,00 

 Vrijval reserveringen KNSB seizoen 2017-2018     €    278,52 

             ---------- 

        totaal  € 1.085,24 

 

 

Minorpromotie 

De opbrengsten m.b.t. de Minorpromotie zijn nihil. Er zijn geen extra Minorpromoties besteld à € 7,50. De kosten 

voor de Minorpromotie zijn lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door het vervallen van de uitgifte van 

Minorptomotie 2.  

 

 

 

Kosten 

 

 

Toernooien 

De kosten van toernooien blijven door uitbesteding van de NBSB-toernooien aan verenigingen binnen het begrote 

bedrag. Het afgelopen seizoen zoudenn de volgende kampioenschappen georganiseerd door de genoemde 

verenigingen. Echter door Corona is het grootste deel van de toernooien (nog) niet georganiseerd. 

 

   Veteranen      S.V. De Vughtse Toren 

   PK Rapid      S.V. De Oude Toren 

   PK Algemeen      S.V. Woensel Lichttoren Combinatie 

   Open Snelschaakkampioenschap voor teams  S.V. Veldhoven 

   PK Snelschaken     Eindhovense S.V. 

 

 

Ook dit jaar is er geen aanspraak gemaakt op het inschrijfgeld (€ 50) voor het NK Veteranen. Ondanks dat de 

toernooien geen doorgang gevonden hebben zijn de kosten wel opgenomen als reserveringen i.v.m. een eventueel 

doorgaan ervan in de tweede helft van het jaar. De kosten voor alle andere toernooien zijn zoals begroot.  

 

De toernooikosten zijn als volgt over de verschillende toernooien te verdelen:   

 

         werkelijk    begroot 

 Veteranentoernooi + inschrijfgeld NK  €    175,00 €    225,00 

 Open Snelschaakkampioenschap voor teams €    800,00 €    800,00 

 Persoonlijk kampioenschap NBSB  € 1.000,00 € 1.000,00 

 PK Snelschaken NBSB    €    700,00 €    700,00 

 PK Rapidschaak    €    700,00 €    700,00 

 Prijzen Grand Prix    €    250,00 €    250,00 

Overige toernooikosten    €        0,00 €      25,0 

    Totaal   € 3.625,00 € 3.700,00   

 

 

Competitie 

Ook dit seizoen is er gebruikgemaakt van Netstand, hiervoor zijn de licentiekosten betaald ten hoogte van € 211,75. 

Doordat de competitie voortijdig gestopt is, zijn er verder geen kosten voor de competitie gemaakt. Voor het 

opsturen van een klok als prijs m.b.t. de competitie in het vorige seizoen zijn er portokosten € 7,25. De totale kosten 

voor de competitie (€ 219,00) zijn hiermee lager dan begroot (€ 600,00) en ook lager dan die van het seizoen 2017-

2018 (€ 581,25). 
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Jeugdschaak 

De kosten, die onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie vallen, zijn toe te rekenen aan de volgende 

activiteiten (tussen haakjes de kosten van vorig seizoen): 

 

           begroot  

 kampioenschappen   €  3.140,53 €  3.175,00 (€  2.592,30) 

 landelijke toernooien   €         0,00 €     500,00 (€     600,00) 

 districtsbijdragen   €     591,65 €  1.000,00 (€  1.119,50) 

 Brabant Criterium   €         0,00 €     225,00 (€     300,00) 

 bestuurskosten    €     200,00 €     325,00 (€     392,82) 

      €  3.932,18 €  4.600,00 (€  5.004,62) 

 

De kosten verbonden aan het organiseren van kampioenschappen zijn ongeveer gelijk aan het bedrag opgenomen in 

de begroting, maar wel hoger dan het vorig seizoen. In deze kosten zijn reserveringen opgenomen voor het geval 

kampioenschappen alsnog georganiseerd gaan worden. De kosten voor landelijke toernooien zijn nihil. De 

districtsbijdragen zijn door Corona lager dan het vorig seizoen en ook lager dan in de begroting was voorzien. Het 

Brabant Criterium heeft ook niets gekost. De bestuurskosten, incl. de Huub van Dongenprijs, zijn lager dan begroot, 

en ook lager dan vorig seizoen.  

  

In dit seizoen is weer een zeer groot aantal NBSB-jeugdkampioenschappen georganiseerd. De kosten ervan zijn als 

volgt naar de betreffende onderdelen te specificeren (tussen haakjes de kosten van vorig seizoen): 

 

 PK Meisjes    €         0,00  (€        0,00) 

 PK Algemeen A, B & C   €     558,50  (€    300,00)  

PK Algemeen D   €     368,00  (€    485,00) 

 PK Algemeen E    €     402,50  (€    379,00) 

 Snelschaakkampioenschap  €     350,00  (€        0,00) 

 Teamkampioenschap AB, C, D, E €     356,00  (€    460,45) 

 Schoolschaakkampioenschap  €     411,40  (€    391,40) 

 Pupillendag    €     367,68  (€    350,00) 

 Algemene toernooikosten  €     326,45  (€    226,45) 

      €  3.140,53  (€ 2.592,30) 

 

In deze kosten zijn een aantal reserveringen opgenomen voor het geval deze kampioenschappen alsnog 

georganiseerd zullen gaan worden in de tweede helft van het jaar. 

 

 

Materiaalbeheer 

Het bedrag aan materiaalbeheer van € 140,00 (begroot € 175,00) is lager dan dat van het vorige seizoen  (178,44) en 

is als volgt te specificeren: 

 

                (2018-2019) 

 onderhoud    €         0,00    (€          0,00) 

 waardeverandering (afschrijving) €     140,00  (€      137,50) 

 handelingskosten   €         0,00  (€        20,00) 

 verzekeringspremie   €         0,00  (€        20,94) 

      €     140,00  (€      178,44) 

 

Kadervorming 

Dit seizoen is er maar één kadertraining geweest, waarvoor voor of door de deelnemers een tegemoetkoming is 

gevraagd. Het betreft hier de cursus voor schaaktrainer. Er is € 200,00 aan kosten gedeclareerd en uitgekeerd. Dat is 

lager dan de € 750,00 welke in de begroting voor kadervorming was opgenomen en ook lager dan vorig seizoen (€ 

562,50). 
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Jaarvergadering/Districtsvergaderingen 

De kosten van de Algemene Ledenvergadering van september 2019 in Tilburg zijn  € 94,86. Er is geen andere 

algemene ledenvergadering geweest en ook zijn er geen districtsvergaderingen geweest. De kosten zijn daarom 

beduidend lager dan het vorig seizoen (€ 574,39) en ook lager dan het bedrag van € 450,00 welke voor deze kosten 

in de begroting is opgenomen. 

 

Public Relations 

Ook in het afgelopen seizoen zijn er, net zoals in het vorige seizoen, geen kosten gemaakt. 

 

Bestuurskosten 

Onder Bestuurskosten worden de volgende kosten verantwoord: 

 

vergaderingen bestuur  €     334,90 (reiskosten, vergaderruimte, verteer) 

administratiekosten  €     169,18 (bankkosten, porti, enveloppen, cartridges) 

kascontrolecommissie  €         0,00 (reiskosten e.d.) 

deelname Bondsraad  €         0,00 (reiskosten e.d.) 

overig    €     122,45 (jubilea, reservering, afscheid) 

  totaal  €     626,53 

  

De totale bestuurskosten komen lager uit dan begroot (€ 1.100,00) en zijn ook lager dan die in het seizoen 2018-

2019 (€ 1.218,09). Door Corona is er online vergaderd, waardoor er geen reiskosten en kosten voor vergaderruimte 

zijn gemaakt. 

  

Kosten Internet/Communicatie 

Dit seizoen is er een factuur (€ 111,93) voor de webhosting en domeinregistratie ontvangen. 

 

 

 

 

11 augustus 2020 

Wim Lucassen 

penningmeester NBSB 

  



36  

Jaarverslag Bondsraadafgevaardigden 

Binnen de KNSB is de Bondsraad het hoogste orgaan waaraan het bestuur verantwoording verschuldigd 

is. Het bestuur formuleert het beleid en legt dit voor aan de Bondsraad. In de Bondsraad worden dus 

beslissingen genomen over beleidsvoornemens van het KNSB-bestuur.  

Ook kunnen de Bondsraadsleden zelf voorstellen doen op ieder beleidsterrein van de KNSB. De 

Bondsraad is als het ware het parlement van de schaakbond. Normaal komt de Bondsraad twee keer per 

seizoen bijeen en zo was het ook dit seizoen. 

Hierbij dien ik deze keer wel een kanttekening te plaatsen. De bondsraad van 27 juni werd – vanwege de 

corona maatregelen – Online gehouden! 

De NBSB was in dit seizoen als volgt vertegenwoordigd in de Bondsraad: 

- namens het NBSB-bestuur: Ad Bruijns 

- namens de grote verenigingen: Paul van Duijnhoven (De Drie Torens) 

De plaatsvervangers dit seizoen waren: 

- namens de kleine verenigingen: Henk Renders (Eerste Goirlese Schaakclub)  

- namens de grote verenigingen: Erwin Talpe (SV Gardé) 

 

Voorzittersoverleg – woensdag 28 oktober 

Ruim een maand voor de bondsraad vindt er meestal ook een bondenoverleg plaats. Bij dit overleg 

worden de voorzitters bijgepraat over de stukken welke op de bondsraad aan de orde zullen komen. Dit 

keer vond het overleg plaats op woensdag 28 oktober.  

De vergadering werd geleid door de voorzitter van de schaakbond, Marleen van Amerongen. Niemand, 

zelfs Marleen niet, kon toen nog vermoeden dat het de voorlopig laatste aanwezigheid van Marleen zou 

zijn in functie als voorzitter van de KNSB. Want een paar dagen na dit overleg kregen wij het bericht dat 

zij wegens ziekte voorlopig haar werkzaamheden als voorzitter neer moest leggen. 

Tijdens het voorzittersoverleg werd vooral gesproken over het feit dat op 7 december de bondsraad zich 

ook zal uitspreken over het “uitbreiden van de KNSB competitie”. (is de pilot dus wel of niet geslaagd en 

gaan we door)  

De meeste aanwezigen vonden de pilot geslaagd. Er is ook een enquête gehouden en daaruit bleek dat 

56% voor was, 12% tegen en 30% maakte het niet uit.  

 

Najaarsvergadering – zaterdag 7 december 

Onder het kopje: Bondsraad maakt scheiding competities definitief 
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verscheen het volgende verslag op de website van de Schaakbond; 

De afwezigheid van voorzitter Marleen van Amerongen (ziekte) maakte de Bondsraadvergadering van 7 

december in Utrecht tot een net iets minder dynamisch gebeuren dan gebruikelijk, maar de raad toonde 

zich wel in grote meerderheid enthousiast over de pilot met gescheiden landelijke en regionale 

competities die vanaf het seizoen 2018/2019 loopt. De vergadering heeft besloten de opzet van de pilot 

definitief in te voeren. 

Helemaal onverwacht kwam dat besluit niet. Een recente peiling onder de verenigingen had laten zien dat 

slechts 13 % van hen wilde terugkeren naar de oude situatie met regionale promotieklassen als opstap 

naar de KNSB-competitie op zaterdag. 56 % was voor handhaving van de pilot-opzet, 31 % maakte het 

niet uit. 

De nieuwe opzet lijkt een eind te hebben gemaakt aan de al jaren optredende daling van de deelname aan 

teamcompetities. In 2017/2018, het laatste seizoen vóór de pilot, hadden de KNSB- en regionale 

competities samen een bezetting van 8370 spelers, terwijl dat er drie jaar eerder nog 8722 waren (in beide 

seizoenen speelden 1260 van hen landelijk). In het huidige seizoen is de deelname weer gegroeid tot 

8710, waarvan 3042 in de KNSB-competitie. Wel blijft de deelname aan de regionale competities over het 

geheel dalen. 

Tegen de definitieve invoering stemde de delegatie van de Noord-Brabantse Schaakbond, die de eigen 

regionale competitie op zaterdag heeft opgeheven toen de pilot begon. De Brabantse teams in de Vijfde 

Klasse en lager zien zich nu geconfronteerd met veel grotere reisafstanden door indeling tegen clubs ver 

buiten de provinciegrenzen, legde afgevaardigde Ad Bruijns uit. Vanaf volgend jaar zal de reisafstand een 

grotere rol spelen bij de indeling van de klassen en poules, beloofde het KNSB-bestuur. Het Bondsbureau 

gaat onderzoeken hoe dat het beste kan gebeuren. 

Penningmeester Aart Baas en bestuurslid Jan Peter Wissink moesten vanwege persoonlijke 

omstandigheden het KNSB-bestuur verlaten. Ivar Heine werd tot penningmeester benoemd. 

De meest opvallende verandering op de begroting van 2020 – die werd goedgekeurd – is de opname van 

middelen voor de aanstelling van een medewerker marketing en communicatie, die het (jeugd)schaak in 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen stemden de bondsraad afgevaardigden van de NBSB dus tegen de 

definitieve invoering . In ons vooroverleg hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de grotere reisafstanden.  

Hieronder mijn bericht zoals dat ook met het NBSB bestuur gecommuniceerd is; 

We (de bondsraadafgevaardigden) zijn tot de conclusie gekomen dat vooral de lagere teams, welke in de 

5e, 6e en 7e klasse spelen, (grote) problemen hebben met de reisafstanden. Dit vinden we een 

zwaarwegend probleem. 

Wij zijn dan ook van mening dat de uitbreiding van de KNSB competitie weliswaar mag plaatsvinden 

maar slechts TOT EN MET DE 4e KLASSE. Voor de lagere klassen zien we meer in een regionale 

competitie om op die manier de reisafstanden te kunnen beperken. We willen dit dan ook als amendement 

inbrengen op het voorstel dat ter tafel ligt. 
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Gisteren op de vergadering van de bondsraad heb ik bij het betreffende agendapunt over de uitbreiding 

van de KNSB competitie als eerste (na nog een toelichting door een lid van de commissie) het woord 

genomen en daarbij aangegeven hoe de verenigingen binnen de NBSB denken over deze uitbreiding. Het 

probleem van de reisafstanden heb ik nadrukkelijk op tafel gelegd en ik heb dan ook aangegeven dat wij 

graag zouden zien dat de uitbreiding slechts tot en met de 4e klassen zou plaatsvinden.  

Dit bracht nog niet direct een “opschudding” in de zaal maar de plaatsvervangend voorzitter Erik 

Mijnheer, begon daarna wel aan iedere bond apart te vragen wat zij vonden van de uitbreiding. Zoals we 

al verwacht hadden, en wat Erik van Elven al eerder aangegeven had, waren de overige bonden voor de 

uitbreiding. Gelukkig gaven een aantal bonden wel aan dat er goed naar de reisafstanden gekeken diende 

te worden.  

Uiteindelijk werd het voorstel dus goedgekeurd maar wij hebben als NBSB tegengestemd. 

Direct na afloop van de vergadering kwam Erik Mijnheer bij ons langs en hij gaf aan dat hij ons punt 

betreffende de reisafstanden op agenda van de volgende KNSB bestuursvergadering zou zetten! 

Wat mij betreft een positief gebaar richting de NBSB. Later, tijdens de pauze, kwam hij nog een keer 

langs en toen spraken we ook over onze NBSB voorjaarsvergadering. Hij bood aan om dan iemand van de 

KNSB op deze vergadering langs te laten komen. Ook andere bondsraad leden hebben we nog in de pauze 

gesproken en ook zij (o.a. Erik Roosendaal van de SGA) gaven aan mee te willen denken over de 

reisafstanden. 

 

Voorzittersoverleg – dinsdag 31 maart 2020 

Begin maart 2020 werd duidelijk dat ook het Covid-19 virus naar Nederland was gekomen. Vanwege de 

maatregelen die de overheid moest nemen om het virus te beteugelen kon de Schaakbond niet anders doen 

dan de competities stop te zetten. 

 

Uiteraard volgde daarop snel een eerste overleg, hieronder mijn verslag; 

Deze avond (van 19.35 tot ongeveer 21.25) Online bonden overleg gehad. 

Het Online overleg verliep een beetje chaotisch omdat de eerste Online omgeving niet optimaal werkte. 

De groep (16 man) was misschien te groot?   

Overgeschakeld dan maar op een andere Online vergaderomgeving. Deze bleek beter te voldoen maar het 

duurde wel even voordat iedereen hier aanwezig was. 

Het stoppen van de KNSB competitie is nu dan ook geformaliseerd. Hierover was een ieder het eens. 

Er is verder nog gesproken hoe om te gaan met promotie en degradatie. Hierbij kwamen vrijwillige 

degradatie maar ook promotie aan de orde. Hoe dit dan verder in kannen en kruiken moet worden gegoten 

was nog niet geheel duidelijk. 
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Een paar mensen hadden de gedachte om een meesterklasse van 12 teams in het leven te gaan roepen.... 

Maar hiervan gaf de competitieleider aan dat dit praktisch niet uitvoerbaar zou zijn. 

Een aantal voorzitters wilde eigenlijk helemaal nog niet (ver) in de toekomst kijken. De corona crisis is 

belangrijker op dit moment! 

Of het volgende Bonden overleg op 15 april doorgang zal vinden, of de Bondsraad van juni wel doorgang 

kan vinden; het is allemaal nog ongewis. 

Inschrijven voor 1 juni, is dat wel mogelijk? 

De komende dagen worden we verder weer op de hoogte gehouden…. 

 

Voorzittersoverleg – woensdag 13 mei 2020 

Geen overleg dus op 15 april maar een maand later op woensdag 13 mei. 

 

Het tweede Online bonden overleg liep erg vlotjes. We raken er (tja het kan nu niet anders) aan gewend. 

Even in het kort de belangrijkste punten op een rij gezet: 

- 27 juni zal er een bondsraad worden gehouden – hoogstwaarschijnlijk Online – maar dan met een 

beperkte agenda. Een “uitgeklede” vergadering zo gezegd; Jaarrekening, aanstellen 2 nieuwe 

bestuursleden. 

- Over de jaarrekening is al overleg geweest met FAC en accountant. Gespreken waren positief. Resultaat 

+52156, begroot was –24000 

- Prognose voor 2020 is lastig. Tot nu toe weinig impact. Maar als de ledenaantallen terug gaan lopen.... 

- Een aantal bonden – waaronder ook de NBSB – merkt op dat er de verwachting is dat “oudere spelers” 

gaan afhaken.  

  In dit kader wil men ook graag een 3-tal clubs binnen iedere regionale bond gaan monitoren. De 

betreffende verenigingen ontvangen dan iedere 2 weken een vragenlijst van het bondsbureau. Graag ook 

een vereniging met jeugd hierbij. 

  VERZOEK: Aan de regionale bonden wordt gevraagd om een 3-tal verenigingen te polsen en hun e-mail 

adres door te geven. Graag voor volgende week woensdag! 

- Er wordt op dit moment veel Online geschaakt. De belangstelling voor Schaakmatties is goed. 250 

inschrijvingen per week. Totaal nu 1800. Toch vlakt dit nu weer wat af. 

- Mijn opmerking om een Online jeugdleiders overleg werd positief ontvangen. Men gaat dit oppakken. 
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- De KNSB competitie – 

     - Inschrijving mogelijk tot 15 augustus 

     - Eerste ronde pas in oktober! (die van september wil men schrappen) Extra ronde in mei. 

- Competitie boom en andere zaken zoals deze in het al eerder toegezonden stuk stonden worden 

voorlopig geparkeerd...  

- Als we het komende seizoen weer kunnen gaan spelen maar de competitie moet toch eerder stil 

gelegd worden.... Maken we daar nu dan al een reglement voor? Koos Stolk gaat dit bekijken. 

- Indien er volgend seizoen een (groot) aantal teams toch niet meespelen? Hoe dan om te gaan met 

promotie/degradatie en het “behoud” van rechten omdat men een seizoen overslaat... (ik had deze 

vraag kunnen stellen maar hij kwam van een andere regionale bond) 

- De ZSB vroeg hoe het zat met de schaaklessen voor kinderen. Dharma heeft op dit moment veel overleg 

met NOC/NSF over de “binnensporten”. Motto is hier dat de binnensporten gezamenlijk optrekken. 

Uiteraard is het lastiger voor sporten, zoals volleybal (ivm verspreiding van zweet druppels e.d.) om aan 

allerlei eisen te voldoen dan de schaaksport. Maar op dit moment wil men toch samen optrekken. 

Misschien dat dit later bijgesteld zal moeten worden.... 

- Huisvesting! 

- in verband met het aansluiten bij andere bonden wordt er nu dan toch over gedacht om het pand 

in Haarlem op termijn te gaan verlaten.  

     - Geen van de voorzitters van de regionale bonden had hier bezwaar tegen!  

 

Voorjaarsvergadering – zaterdag 27 juni 2020 

Zojuist is de Online vergadering afgelopen. Daarom maar gelijk - vers van de pers - een aantal zaken op 

een rijtje gezet: 

- Frank Lommers zat de vergadering voor. Deze verliep redelijk goed. Iedereen beeld en microfoon uit; 

behalve de spreker. Via de chat konden vragen gesteld worden. Denk totaal 22+ deelnemers. 

- Er was een indrukwekkende video van Marleen van Amerongen waarin zij heel openlijk sprak over haar 

ziekte en waar ze ook aangaf het voorzitterschap neer te leggen. 

- De 2 kandidaat bestuursleden (Daniëla Tamara Mikkers en Dirk Hoogland) werden per acclamatie 

benoemd. 

- De penningmeester gaf aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de organisatie waardoor hij de 

financiële stukken netjes op orde had. 

- De FAC (Financiële Advies Commissie) gaf, wederom, aan dat er nagedacht dient te worden over het 

toekomstige verdien model van de KNSB 
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- Verder weinig aan of opmerkingen over de stukken. Wel zorgen over terugloop leden voor het komende 

seizoen. Mijn vraag of een nieuwe taxatie voor het bondsbureau nodig was wordt verder door Dharma 

bekeken. 

- Decharge dus voor 2019 

- Voor het komende seizoen (2020/2021) zal er GEEN inschrijfgeld voor de KNSB competitie gevraagd 

worden. 

- Veiligheid staat voorop – dit ook naar aanleiding van een ingekomen stuk van SV Krimpen aan de 

IJssel. 

- Er kwam een levendige discussie – via de chat – opgang over de inschrijfdatum. De meest bonden willen 

zelfs naar 15 september. Ik moet zeggen dat ik dat ook ondersteun. 

- 31 oktober als 1e speeldatum werd overigens ook door de meeste bonden ondersteund. 

- Er komt op 30 juni een protocol voor het Schaken! In het kort lijkt het zo te zijn dat men weer tegenover 

elkaar aan het bord mag plaatsnemen maar dat er 1.5 meter afstand tussen de borden en bij het 

“rondlopen” dient te zijn. 

- Er was zorg over de speellocaties. Sommige locaties zijn inmiddels failliet en in andere locaties, zoals 

verpleegtehuizen, is men niet meer welkom... 

- De ZSB vroeg om een soepeler invallersregeling. 

- Flexibel blijven is het komende seizoen het motto zo stelde ook Erik Mijnheer. Het kan ook zomaar 

gebeuren dat in een bepaalde regio andere regels gaan gelden bij een 2e uitbraak. 

- Commissie in verband met de competitie; Erik, Koos, Dharma, Paul Peeters (competitieleider) eventueel 

uitbreiden met lokale mensen? 

- Dan de stemming; eigenlijk iedereen was voor Variant 1 –>12 voor, 3 onthoudingen. Wel zullen een 

(groot) aantal opmerkingen nog verwerkt gaan worden. Zoals het feit dat als je meedoet je wel kunt 

degraderen en als je niet meedoet niet... 

    (Variant 1: Alle teams kunnen meedoen op de gebruikelijke manier, Alle teams die niet mee willen 

doen behouden de opgebouwde rechten, Normale promotie en degradatie) 

 - In de rondvraag heb ik nog een vraag gesteld over de bondsafdracht voor het komende jaar. Men gaat 

hier verder over nadenken. Uiteraard ook een vraag over de portefeuille verdeling binnen het KNSB 

bestuur, en hoe om te gaan met de vertrek van Marleen. 

 

Ad Bruijns 

Voorzitter NBSB 
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Toelichting op begroting NBSB seizoen 2020-2021 
 

 

Algemeen 

De begroting voor het seizoen 2020-2021 is een sluitende begroting. De begrote uitgaven zijn even hoog 

als de beoogde inkomsten.  

 

De volgende voorstellen en activiteiten liggen aan deze begroting ten grondslag: 

• continuering en verbetering van lopende en reguliere activiteiten; 

• organisatie van een zaterdag- en een avondcompetitie, alsmede de bekerwedstrijden in de twee 

bekercompetities; 

• continuering van de opzet van toernooien, d.w.z. uitbesteding van NBSB-kampioenschappen aan 

verenigingen;  

• continuering van de gewijzigde opzet Jeugdtoernooien; 

• blijven zorgen voor een normale oplage (frequentie van 4 maal per seizoen) en een goede kwaliteit 

van het blad Minorpromotie; het blijft mogelijk dat verenigingen c.q individuele leden extra 

Minorpromoties kunnen bestellen; 

• het gelijk blijven van de contributietarieven van senioren en van de jeugd.; 

• gelijkblijvende teamgelden; 

• gelijkblijvende overige tarieven en boetes. 

 

Deze voorstellen en activiteiten vinden hun financiële weergave in de begrote resultatenrekening, waarin 

de begrote bedragen per onderscheiden post worden weergegeven. 

 

In deze toelichting zal per post een nadere onderbouwing en specificatie worden gegeven. 

 

 

Contributie 

Een van de uitgangspunten voor de begroting van het komende seizoen zijn de contributietarieven van de 

KNSB. In het contributiesysteem van de KNSB worden voor de aangesloten schaakverenigingen drie 

lidcategorieën onderscheiden: senioren, jeugd en dubbelleden. De KNSB-contributie voor senioren is 

vastgesteld op het dubbele van het tarief voor jeugd. De vaststelling van het aantal contributieplichtige 

leden is gebaseerd op vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. Uitgegaan wordt van een 

lidmaatschap, dat loopt tot het einde van het seizoen. Dit betekent dat financieel gezien onder normale 

omstandigheden de beëindiging van een lidmaatschap pas in september zal worden geëffectueerd. 

 

De contributie die de KNSB per 1 oktober 2020 gaat hanteren is naar de huidige informatie gelijk aan die 

van het afgelopen seizoen. De tarieven zijn niet verhoogd en blijven € 42,80 en € 21,40 resp. voor 

senioren- en jeugdleden. Het bestuur van de NBSB kiest ervoor om zijn bestaande systematiek van 

tariefvaststelling in de huidige vorm te handhaven. Dit betekent dat het NBSB-tarief per lid-categorie 

(senioren, jeugd, dubbelleden) gelijk is aan het KNSB-tarief, vermeerderd met een vast bedrag. De hoogte 

van dit bedrag is vastgesteld op € 7,80. De voorgestelde NBSB-tarieven voor senioren en jeugd zullen dan 

ook gelijk blijven. De tarieven blijven daarmee op € 50,60 voor senioren en € 29,20 voor jeugdleden. Het 

tarief voor externe dubbelleden blijft ook gelijk en is € 7,80. 

 

Bij de bepaling van het aantal contributie-plichtige leden wordt uitgegaan van het gemiddelde van drie 

peildata: 1 oktober 2017, 1 januari 2018 en 1 april 2018, waarbij de stand van 1 april 2018 een 

wegingsfactor van 2 zal krijgen. Verder dient rekening te worden gehouden met het feit, dat leden, die 
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zich binnen drie maanden na afmelding (september) weer als lid aanmelden, geacht worden onafgebroken 

lid te zijn geweest. 

In de begroting 2020-2021 wordt m.b.t. het gemiddelde aantal leden uitgegaan van een ongeveer gelijk 

aantal leden t.o.v. het gemiddelde van het vorige seizoen.  
 

 

 

 geschat aantal 

leden  

contributietarieven NBSB contributietarieven KNSB 

seizoen 2020-20210 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 

      

senioren 1.185 50,60 50,60 42,80 42,80 

junioren    435 29,20 29,20 21,40 21,40 

dubbelleden    200         

     Intern    150   0,00   0,00   

     Extern      50   7,80   780   

MEC 1.620   0,60   0,60   0,60   0,60 

 

 

De totale begrote contributieopbrengst bedraagt € 74.075, de afdracht aan de KNSB € 61.000. De netto 

contributieopbrengst van de NBSB (NBSB-contributie minus de afdracht aan de KNSB) wordt zodoende 

begroot op € 13.075. 

 

 

 

Teamgelden 

Het bedrag van € 1.440 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• Een zaterdagcompetitie en hetzelfde aantal teams in de avondcompetitie t.o.v. seizoen 2019-2020; 

• een gelijkblijvende bijdrage per team. 

 

aantal tarief   realiteit 2019-2020 

zaterdagcompetitie       8 20,00      8 

avondcompetitie     64 20,00    64 

 

 

Boetes 

Het gehanteerde incassobeleid, dat een aantal jaren geleden is ingevoerd, is succesvol gebleken. Reden 

voor het NBSB-bestuur om het incassobeleid in de huidige vorm te blijven handhaven. Het voorstel is om 

de administratieve boetetarieven in het komende seizoen weer gelijk te houden aan die van het afgelopen 

seizoen. De tarieven m.b.t. de boetes, die worden opgelegd wegens het niet correct opvolgen van de 

competitiereglementen, zullen gelijk blijven. Het bedrag aan te innen boetes wordt begroot op een bedrag 

(€ 55,00) dat lager is dan de realiteit van het vorige seizoen (€ 65,00) maar hoger dan begroot in het 

afgelopen seizoen (€ 45,00).  
 

 

Materiaal: opbrengsten verhuur en kosten beheer 

De opbrengst van het verhuren van het beschikbare materiaal zal ook het komende seizoen naar 

verwachting voldoende zijn om de kosten te dekken. De vraag naar materialen is het afgelopen seizoen 

lager uitgevallen dan begroot. Het begrote bedrag van het komende seizoen (€ 400) is lager dan het 

begrote bedrag van vorig seizoen (€ 510) maar wel hoger dan de realiteit van het vorige seizoen (€ 

267,50). 
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Het voornemen blijft om in het komende seizoen ook materiaal te verhuren aan ‘derden’ (niet NBSB-

verenigingen, KNSB-verenigingen buiten de NBSB, andere regionale schaakbonden, Belgische en Duitse 

verenigingen). NBSB-verenigingen krijgen hierbij wel voorrang. 

 

De begrote kosten van materiaalbeheer (€ 175) zijn lager dan de kosten in de begroting van afgelopen 

seizoen. Er kan een onderscheid worden gemaakt in kosten van vervanging/reparatie/verzekering (€ 25) 

en waardeverandering (€ 150). 

 

 

 

Rentebaten 

Door het lage rentepercentage ook in het afgelopen jaar, is de begrote renteopbrengst voor dit seizoen 

even laag ingeschat als het afgelopen seizoen. Evenals vorige seizoenen zal worden getracht zoveel 

mogelijk saldo aan te houden op de spaarrekening (rentepercentage op 30 juni 2020 was 0,01%). 

Beleggen in risicodragende producten wordt niet overwogen. 

 

 

Minorpromotie: opbrengsten en kosten 

Ook dit seizoen zal Minorpromotie weer worden ingezet als middel om de schaaksport te promoten bij de 

jeugd. Het aantal oplagen van het blad is 4 per seizoen en de inhoudelijke bijdragen zijn kwalitatief en 

kwantitatief op een uitstekend niveau. 

 

Alle verenigingen ontvangen standaard 2 exemplaren. Tevens ontvangen verenigingen met jeugdleden 

één exemplaar per jeugdlid. Verder is het mogelijk dat verenigingen extra exemplaren ontvangen ad € 

5,00 per exemplaar per seizoen. Ook is het voor andere geïnteresseerden mogelijk zich op Minorpromotie 

te abonneren ad € 7,50 per seizoen. Gezien de realiteit in het afgelopen seizoenen worden de opbrengsten 

voor extra Minorpromoties begroot op € 0,00. 

 

De verwachte kosten van Minorpromotie (€ 4.590) zijn te splitsen in: 

 

drukkosten Minorpromotie    4 *  € 981,00  € 3.924 

verzendkosten Minorpromotie    4 *  € 169,00    €    676 

         --------- 

       Totaal  € 4.600 

 

 

 

Diverse opbrengsten 

De volgende diverse inkomsten (€ 1300) worden verwacht: 

 

vrijval reserveringen      €  1.245 

overig         €       55 

             ------- 

       totaal  €  1.300 

 

 

 

Kosten competitie 

De kosten voor de competitie zijn begroot op € 600. Dit bedrag is gelijk aan de begroting van het 

afgelopen seizoen. Het bedrag, dat hierin wordt toegerekend aan prijzen (digitale klokken), wordt begroot 

op € 240, 12 digitale klokken á € 20,00. Daarnaast is er € 230,00 begroot voor software t.b.v. het 
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verwerken van de uitslagen. Ook is er € 65,00 opgenomen voor de kosten van de competitieleider en € 

65,00 voor het graveren van bekers en plaatjes. 

 

 

 

Kosten toernooien / wedstrijden 

Het NBSB-bestuur houdt vast aan de opzet om de organisatie van NBSB-kampioenschappen uit te 

besteden aan verenigingen. Organiserende verenigingen kunnen zich hiervoor inschrijven en op basis van 

enkele van te voren vastgestelde criteria wordt de organisatie toegewezen. 

 

Door de NBSB wordt per toernooi een vast bedrag ter beschikking gesteld ter dekking van de te maken 

kosten. De hoogte van deze bedragen wordt komend seizoen niet veranderd. Hetzelfde geldt voor de 

bedragen, die voor de Grand Prix zijn vastgesteld. De benodigde materialen voor deze toernooien worden 

door de NBSB kosteloos ter beschikking gesteld. 

Het begrote bedrag (€ 3.700) is naar de verschillende toernooien als volgt op te splitsen: 

Veteranentoernooi + deelname NK Veteranen €    225 

Open Snelschaakkampioenschap teams  €    800 

Brabants kampioenschap Algemeen   € 1.000 

Brabants kampioenschap Rapid   €    700 

Brabants kampioenschap Snelschaken   €    700 

Grand Prix      €    250 

Overige toernooikosten     €      25 

        ---------     

  Totaal  € 3.700 

 

 

Kadervorming 

Een van de aandachtspunten van het huidige NBSB bestuur is Kadervorming. In het afgelopen seizoen is 

daar voor € 200,00 aanspraak op gemaakt. Voor het komende seizoen is een bedrag van € 750,00 begroot.  

 

 

Kosten Jeugdschaak 

De kosten in totaliteit worden op een gelijk niveau begroot als vorig seizoen. 

Het totale bedrag komt uit op € 4.600 en is als volgt te specificeren. 

 

Toernooien: 

PK Algemeen (AB&C)  €    300,00 

PK D       €    350,00 

PK E     €    350,00 

Snelschaken    €    350,00 

Teams AB/C/D/E     €    350,00 

Schoolschaken    €    400,00 

Pupillendag    €    350,00 

Algemene kosten   €    150,00 

     ------------- 

        €  2.800,00 

Toernooien landelijk: 

Hutton     €    150,00 

NK Schoolschaken   €    100,00 

       ------------ 

         €    250,00 
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Overig: 

Kosten districten   € 1.000,00 

Brabant Criterium   €    225,00 

Huub van Dongenprijs  €      50,00 

Bestuurskosten Jeugdcommissie €    275,00 

     ------------- 

        €  1.550,00 

        -------------- 

             Totaal Jeugdschaak     €  4.600,00 

 

 

De kosten van de zelf te organiseren jeugdtoernooien zijn voor een aantal toernooien op ongeveer 

hetzelfde niveau begroot als het vorige seizoen. Het PK Algemeen is lager begroot dan vorig seizoen, 

mede door het succes van het kwalificatietoernooi van de AB&C jeugd en de reserve die daardoor is 

opgebouwd. Voor de deelname van Brabantse scholen aan het Nederlands kampioenschap Schoolschaken 

wordt voor bijdrage in het inschrijfgeld voor 1 basisschool € 50 begroot.  

 

De districtskosten, waarmee activiteiten binnen de districten kunnen worden georganiseerd (Grand-

Prixtoernooien, Schoolschaken), worden hetzelfde begroot als vorig seizoen (€ 1.000). 

De Huub van Dongenprijs is bedoeld voor die jeugdspeler, die in een seizoen aan de meeste 

jeugdtoernooien heeft deelgenomen. Voor € 50 kan hij/zij boeken aanschaffen bij boekhandel De Beste 

Zet. 

 

Voor de prijzen van het Brabant Criterium (een totaalklassement van een aantal aangewezen 

jeugdschaaktoernooien) is € 225 opgenomen. 

 

 

 

Public Relations 

Ondanks het feit dat in het afgelopen seizoen geen gebruik gemaakt is van het beschikbare  bedrag (€ 

100,00) wordt er voor het komende seizoen wederom een bedrag voor PR in de begroting opgenomen. De 

hoogte van dit bedrag is gelijk aan dat van het vorig seizoen € 100,00. 

 

 

 

Vergaderingen 

Voor het houden van de Jaarvergadering in september 2019 is € 250,00 begroot evenals voor de te houden 

ledenvergadering in maart 2020. Er zijn geen kosten voor het organiseren en houden van 

districtsvergaderingen in 2020 in de begroting opgenomen. Het totale bedrag op de begroting is dan ook € 

450,00. 

 

 

 

Bestuurskosten 
Voor het komende seizoen worden de bestuurskosten in totaliteit hetzelfde begroot als in het afgelopen 

seizoen. Onder bestuurskosten (€ 1.100,00) zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

 

vergaderingen bestuur     €    700,00 (reiskosten, vergaderruimte, verteer) 

administratiekosten     €    150,00 (porti, enveloppen, cartridges, pennen) 

deelname Bondsraad     €      75,00 (reiskosten, voorbereiding vergaderingen) 
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kascontrolecommissie     €      50,00 (reiskosten) 

overig       €    125,00 (o.a., attenties, jubilea) 

        --------- 

    Totaal    € 1.100,00 

 

 

 

Communicatiekosten / Internet 

Er wordt een bedrag begroot van € 200,00. Dit is t.b.v. de kosten van de webmaster (€ 50) en de kosten 

van webhosting (€ 150,00).  

 

 

 

 

 

11 augustus 2020 

Wim Lucassen 

Penningmeester NBSB 
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   7 augustus 2020 

Tarieven m.b.t. contributie en boetes  
seizoen 2020  -  2021 

     
     

          

    seizoen seizoen   

    2020 - 2021 2019 - 2020 procentuele 

    euro euro wijziging 
          

 
CONTRIBUTIE         

          

 Senioren SH1 50,60 50,60 0,00 

          

 Jeugd JH1 29,20 29,20 0,00 

          

Externe         

    dubbelleden SD0, JD0 7,80 7,80 0,00 

          

 Bijdrage MEC   0,60 0,60 0,00 

          

 TEAMGELDEN       

     Avondcompetitie 20,00 20,00 0,00 

     Zaterdagcompetitie 20,00 20,00 0,00 

          

 Extra Minorpromotie 7,50 7,50 0,00  

          

 COMMISSIE VAN BEROEP       

     Kosten aantekenen van beroep (artikel 4) 12,50 12,50 0,00 

          

 BOETES         

     Team niet / te laat aanmelden voor competitie (artikel 5)       

          Avondcompetitie 15,00 15,00 0,00 

     Niet opkomen voor wedstrijd (artikel 14) 30,00 30,00 0,00 

     Team terugtrekken uit lopende competitie (artikel 15) 30,00 30,00 0,00 

     Opstellen van niet speelgerechtigde speler (artikel 24) 15,00 15,00 0,00 

          

     Te late betaling nota 1% nota- 1% nota-   

    bedrag bedrag   

          

     Administratiekosten  10,00 10,00 0,00 

         (bij elke verzending van een boetefactuur)       
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Voorstel voor aanpassing competitiereglement ten behoeve van de zaterdagcompetitie 

 

Artikel 2 (nu)  

Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de NBSB jaarlijks 

te organiseren competitie tussen teams van verenigingen in de hoofd-, eerste en tweede 

klasse in de avondcompetitie. 

 

Artikel 2 (nieuw) 

Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de NBSB jaarlijks 

te organiseren competitie tussen teams van verenigingen in de hoofd-, eerste en tweede 

klasse in de avondcompetitie en de klassen in de zaterdagcompetitie. 

 

Artikel 9 (nu) 

3. Een team in de avondcompetitie bestaat uit vier spelers. 

 

Artikel 9 (nieuw) 

3. Een team in de avond- en zaterdagcompetitie bestaat uit vier spelers. 

 

Artikel 10 (nu) 

1. De indeling van de teams in de klasse is gebaseerd op de resultaten van de 

voorafgaande competitie. Nieuwe teams worden als regel in de laagste klasse ingedeeld. 

 

Artikel 10 (nieuw) 

1. De indeling van de teams in de klasse van de avondcompetitie is gebaseerd op de 

resultaten van de voorafgaande competitie. Nieuwe teams worden als regel in de laagste 

klasse ingedeeld. De indeling van de teams in de klasse van de zaterdagcompetitie zal 

geschieden op basis van de opgegeven gemiddelde rating per team en de regio. 

 

Artikel 12 (nu) 

1. Het hoogst geëindigde team in elke groep van de eerste en tweede klasse promoveert 

naar de aansluitende hogere klasse.  

 

Artikel 12 (nieuw) 

1. Het hoogst geëindigde team in elke groep van de eerste en tweede klasse in de 

avondcompetitie promoveert naar de aansluitende hogere klasse. De promotieplaatsen in 

de zaterdagcompetitie wordt door het bestuur bepaald aan het begin van de competitie. 
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Speeldata seizoen 2020-2021 

 

Zaterdagcompetitie: 

 

KNSB Meester-, 1e t/m 4e klasse  Overige klasse/NBSB: 

Ronde 1: zaterdag 31-10-2020   Ronde 1: zaterdag 31-10-2020  

Ronde 2: zaterdag 21-11-2020   Ronde 2: zaterdag 21-11-2020 

Ronde 3: zaterdag 21-11-2020  Ronde 3: zaterdag 21-11-2020 

Ronde 4: zaterdag 09-01-2021   Ronde 4: zaterdag 09-01-2021 

Ronde 5: zaterdag 06-02-2021   Ronde 5: zaterdag 06-02-2021   

Ronde 6: zaterdag 06-03-2021   Ronde 6: zaterdag 06-03-2021 

Ronde 7: zaterdag 27-03-2021   Ronde 7: zaterdag 27-03-2021 

Ronde 8: zaterdag 17-04-2021 

Ronde 9: zaterdag 29-05-2021 

 

Avondcompetitie 

Ronde 1: zondag 11-10-2020  zaterdag 17-10-2020 

Ronde 2: zondag 08-11-2020  zaterdag 14-11-2020  

Ronde 3: zondag 29-11-2020  zaterdag 05-12-2020 

Ronde 4: zondag 17-01-2021  zaterdag 23-01-2021 

Ronde 5: zondag 21-02-2021  zaterdag 27-02-2021 

Ronde 6: zondag 14-03-2021  zaterdag 20-03-2021 

Ronde 7: zondag 18-04-2021  zaterdag 24-04-2021 

 

Bekercompetitie 

Ronde 1: zaterdag 10-10-2020 

Ronde 2: zaterdag 28-11-2020 

Ronde 3: zaterdag 30-01-2021 

Ronde 4: zaterdag 13-03-2021 

Ronde 5: zaterdag 17-04-2021 

 


