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(Concept) Notulen van de 172e Algemene Vergadering der RSB gehouden op 
woensdag 9 september 2015 te Capelle aan den IJssel 

 
Aanwezigheid: 
 

Uit de presentielijst blijkt de aanwezigheid door afvaardigingen van de verenigingen: 
 

Barendrecht (T-P. de Bruijn), Capelse S.V. (M. van Liempt), Charlois/Europoort (M. 
Middelkoop), Dordrecht (A. van Grootheest), Erasmus (F. van Zutphen, A. de Jong), Chess 
Club Fianchetto (H. Dopper), Hoeksche Waard (F. op de Beek), Het Houten Paard (R. 
Bosch), J.S.V. Kralingen (R. Neumeijer), Krimpen aan den IJssel (A. Postma), Messemaker 
1847 (A. van der Leij, tevens lid van de Kascontrolecommissie), Onésimus (M. Schouten), 
Overschie (J. Doornheim), Pascal (K. van Meerkerk), De Pionier (S. de Jonge-Spiering), 
RSR Ivoren Toren (P. Dekker), Ridderkerk (J. van den Berg), Shah Mata (C. Willemse), 
Sliedrecht (J. van Rekom) , SO Rotterdam (A. Rongen, W. van Munster, tevens lid van de 
Kascontrolecommissie), Spijkenisse (S. van der Beek), Waddinxveense SV (L. Bloem, G. 
Dannis), De Willige Dame (W. Platje, tevens secretaris van de RSB), De IJssel (G. van der 
Wouden, A. van den Berg), IJsselmonde (R. Bongers, S. Brabers) en Zwijndrecht (H. 
Broerse, tevens lid van de Geschillencommissie). (26 verenigingen) 
 

Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van de volgende verenigingen:  
 

HZP-Schiedam, Klim-Op, Maassluis, Nieuwerkerk aan den IJssel, De Penning en De Zwarte 
Pion. (6 verenigingen) De heer F. G. Maas (Erelid) heeft eveneens bericht van verhindering 
gestuurd. 
 

Afwezig zonder bericht van verhindering zijn de volgende verenigingen:  
 

3-Torens, Ashtapada, Hendrik Ido Ambacht, Moerkapelle, Oostflakkee en Rokado. (6 
verenigingen) 
 

Verder zijn aanwezig A. Ayala (voorzitter RSB), P. de Weerd (penningmeester RSB), A. 
Rutten (competitieleider RSB), E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid verenigingszaken RSB), 
M. Degeling (lid van verdienste). 
 
1. Opening 
 

Voorzitter A. Ayala opent de vergadering. 
  
2. Notulen van de 171e Algemene Vergadering van de RSB van 13 mei 2015 
 

Opmerkingen: De heer L. Bloem merkt op, dat in de notulen bij punt 7. Rondvraag in de zin: 
“De heer van Woudenberg (WSV) informeert of er aanwezigen zijn, die hem informatie 
kunnen verschaffen over waar hij terecht kan voor een permanente, weerbestendige 
schaaktafel, die zijn vereniging in Waddinxveen op een pleintje wil plaatsen.” abusievelijk de 
naam van de heer Woudenberg(WSV) is genoemd. Juist is: “De heer Bloem (WSV) 
informeert…” 
Tevens meldt hij ter informatie aan de aanwezigen, dat die schaaktafel er mede dankzij een 
financiële bijdrage van de Rabobank inmiddels gekomen is. De notulen worden verder 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3.a. KNSB-nieuwsbrief augustus 2015 
 

Over de KNSB-nieuwsbrief van augustus 2015 zijn geen vragen of opmerkingen. 
 

3.b. Bericht van de heer A. Scheel 
 

Op diens verzoek leest secretaris W. Platje een bericht van de heer Ab Scheel (webmaster 
en fotograaf) voor. De heer Scheel bedankt hierin alle leden voor de hartverwarmende 
reacties, die hij naar aanleiding van zijn ziekte ontvangen heeft. 
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3.c. Financiële tegemoetkoming aan EK/WK-gangers 
 

Penningmeester P. de Weerd licht toe, dat de jaarlijks terugkerende verzoeken om financiële 
bijdragen voor jeugdspelers, die door de KNSB uitgezonden worden naar een EK of een WK 
een heikel punt vormen tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft, om daarin 
duidelijkheid te verschaffen, besloten een bijdrage van € 200 per speler toe te kennen. 
Daaraan zijn echter wel de volgende voorwaarden verbonden: 
 

1. De speler levert een tegenprestatie. Denk hierbij aan het geven van een simultaan 
tijdens een door of onder auspiciën van de RSB georganiseerd toernooi of 
evenement. 

2. De speler is hoofdlid van een bij de RSB aangesloten vereniging. 
3. De speler speelt in de externe competitie voor een RSB-vereniging. 

 
De heer Rongen is blij met dit besluit en stelt voor dit ook met de andere bonden te 
communiceren. De heer de Weerd vindt dit een taak voor de KNSB, waarop de heer Rongen 
antwoordt, dat dat juist is, maar dat het geen kwaad kan als een eerste informeel bericht 
hierover vanuit de RSB de andere bonden bereikt. De heer Hartog merkt op, dat de HSB een 
zelfde regeling heeft getroffen. Ook is er, zo stelt de heer Ayala, voor beide spelers nog een 
crowd-fundingactie aan de gang. De heer Postma deelt mede, dat de KNSB alleen een 
bijdrage beschikbaar stelt voor de speler. In een bijdrage voor een ouder of begeleider, die 
mee wil is niet voorzien, die moeten dat zelf betalen. De heer Rongen antwoordt, dat dat 
helaas een kwestie is van onvoldoende financiële middelen bij de KNSB. De heer Postma 
vraagt of de KNSB geen invloed kan uitoefenen op de keuze van de plaats waar een EK of 
een WK wordt gehouden. Ze worden nogal eens in verre (voormalige) oostbloklanden 
gehouden. De heer Rongen meldt, dat net als bij de FIFA ook bij de FIDE geldt, dat elk land, 
hoe klein ook, één stem heeft en dat de KNSB er dus geen invloed op kan uitoefenen als 
een EK of een WK in “Verweggistan” zal worden gehouden. 
 

3.d. Werkgroep Jeugdbeleid 
 

De heer Hartog meldt, dat hij van de werkgroep, bestaande uit heren J. Sijbesma en E. de 
Lange inmiddels een discussiestuk met als titel “Aanzet tot een visie op het RSB-
jeugdbeleid” heeft ontvangen, dat binnenkort met de jeugdleiders van verenigingen met een 
jeugdafdeling en vertegenwoordigers van verenigingen zonder jeugdafdeling zal worden 
besproken. Het beleidsplan, dat hieruit zal moeten voortkomen zal dan te zijner tijd aan de 
Algemene Vergadering worden voorgelegd. 
 

3.e. Aanstelling vertrouwenspersoon 
 

De voorzitter stelt de vergadering voor aan mevrouw J. Verhagen (Jessica). Zij kan door de 
verenigingen benaderd worden voor advies in vertrouwelijke zaken. Mevrouw Verhagen licht 
vervolgens haar taak toe. Zij is opgeleid als vertrouwenspersoon bij het Ministerie van 
Defensie en is tevens mediator conflictoplossing. De heer Postma vraagt of hiervan ook 
melding wordt gemaakt op de website. De voorzitter antwoordt bevestigend. De heer van der 
Wouden informeert of mevrouw Verhagen affiniteit met het schaken heeft. Ze antwoordt 
hierop, dat ze weliswaar haar dochter schaken heeft geleerd, maar dat ze zich er verder niet 
mee bezig houdt. De heer van der Wouden nodigt haar vervolgens uit eens een kijkje bij een 
door zijn vereniging georganiseerd toernooi te komen nemen. De heer Hartog beschouwt het 
als een voordeel, dat zij van buiten de schaakwereld komt. De heer Postma informeert 
vervolgens naar de kosten. De voorzitter antwoordt, dat mevrouw Verhagen een reële 
vergoeding krijgt voor de gemaakte onkosten bij de uitoefening van haar functie. 
 
4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur 
 

4.a. Jaarverslag van de voorzitter 
 

Over het jaarverslag van de voorzitter merkt de heer van der Beek op, dat hij in het verslag 
het toernooi voor bestuurders van RSB-verenigingen mist, dat op de avond van 14 januari 
voor de in Rotterdam op 15 januari gespeelde ronde van het Tata-Steel Chesstournament 
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werd gehouden. De voorzitter vindt het inderdaad spijtig, dat hij dat vergeten is. Hij voegt 
eraan toe, dat het wel in de bedoeling ligt er een jaarlijks terugkerend toernooi van te maken. 
De heer van Zutphen informeert naar de status van de vacatures jeugdleider en public 
relations. De voorzitter geeft aan, dat de heer Hartog momenteel de facto de jeugdleider is. 
Zijn  functie als bestuurlid verenigingszaken laat zich momenteel hiermee goed combineren. 
Zelf is de voorzitter ook de functionaris voor PR. Hij zet uiteen, dat een deel van die taken 
momenteel is gedelegeerd. De heer Postma behartigt de zaken rond sponsoring en een 
werkgroep houdt zich momenteel bezig met de invoering van een nieuwe modernere 
website. De heer van Zutphen benadrukt, dat communicatie wel zeer belangrijk is. De 
voorzitter merkt op, dat het momenteel “loopt zoals het loopt”. 
 
4.b. Jaarverslag van de secretaris 
 

Over het verslag van de secretaris zijn ook dit jaar geen opmerkingen. De secretaris zelf 
dankt mede-bestuurslid  Rutten voor het aanleveren van de statistische gegevens 
betreffende het ledenverloop binnen de RSB en het vervaardigen van de grafiek, die dit 
verloop duidelijk in beeld brengt. Zonder diens inbreng zou dit verslag iets minder magistraal 
geweest zijn dan het al is. 
 
4.c. Jaarverslag en jaarrekening van de penningmeester 
 

De heer van Liempt informeert naar het waarom van het dalen van de reserves. De 
penningmeester neemt de reserves stuk voor stuk door en geeft aan, dat in zijn financieel 
jaarverslag staat, dat aan de Reserve Nieuwe Projecten (€ 6.155) het afgelopen jaar € 2.000 
is onttrokken voor de sponsorbijdrage aan het NK Jeugd in mei 2015. Dat veroorzaakt de 
daling. De penningmeester merkt voorts op, dat de financiële positie van de RSB een 
gezonde is. Tevens meldt hij, dat het Excel-programma dat gebruikt wordt de inkomsten in 
rood en de uitgaven in zwart afdrukt. Daarna licht hij de post RSB-winkel toe. Het grote 
negatieve verschil van € 1.277 wordt vooral veroorzaakt door twee factoren van 
boekhoudtechnische aard, die in zijn jaarverslag terug te lezen zijn. Vanuit de 
kascontrolecommissie was de vraag gesteld of de post diploma’s niet aan de hoge kant is. 
 
4.d. Jaarverslag  van de competitieleider 
 

Over het verslag van de competitieleider zijn geen vragen. 
 
4.e. Jaarverslag van de wedstrijdleider a.i. 
 

Over het verslag van de wedstrijdleider worden geen vragen gesteld. 
 
4.f. Jaarverslag van de jeugdleider 
 

De jeugdleider de heer Hartog geeft aan, dat hoewel zijn functie officieel jeugdleider ad 
interim is, hij feitelijk de jeugdleider van de RSB is. Hij excuseert zich voor het niet opnemen 
van de naam van de heer S. van der Beek in zijn jaarverslag. Het lijkt hem beter om volgend 
jaar helemaal geen namen meer in het verslag op te nemen. 
 
4.g. Jaarverslag van het bestuurslid verenigingszaken 
 

Over dit jaarverslag worden geen vragen gesteld. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 
 

De heer van der Leij, plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie leest de 
bevindingen van de commissie voor. De commissie stelt de algemene vergadering voor het 
financiële verslag van de penningmeester goed te keuren en hem decharge te verlenen, wat 
door de vergadering onder applaus gedaan wordt. 
 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie 
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De heer W. van Munster wordt door de vergadering herkozen als lid van de 
kascontrolecommissie. De heer A. van der Leij wordt gekozen als lid van de 
kascontrolecommissie. De heer A. Postma, wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de 
commissie. 
 
7. Status nieuwe website RSB 
 

De heer van Zutphen informeert de vergadering over de huidige status van de nieuwe 
website. Men is momenteel bezig de nieuwe website te bouwen. De verwachting is, dat men 
nog een maand nodig zal hebben om de site medio oktober te kunnen lanceren. De 
gegevens van de oude website migreren mee naar een archief bij de nieuwe webhost en 
zullen via die route toegankelijk blijven. De heer Hartog voegt eraan toe, dat voor de website 
het content management systeem Wordpress zal worden gebruikt. De heer Rongen 
informeert of de oude data op de website blijft staan. “Dat is zo”, aldus van Zutphen: “We 
willen dat archief direct goed regelen”. Op de vraag van de heer Rongen hoe het zit met de 
competitie-uitslagen wordt gesteld, dat een en ander naadloos in elkaar zal overgaan. De 
heer Rongen informeert tenslotte nog naar de informatie op de verenigingspagina’s. De heer 
van Zutphen antwoordt, dat alles wat aan verandering onderhevig is, naar de nieuwe website 
overgaat. 
De heer Bosch stelt dat er dan dus twee archieven zijn. Eén voor de gehele “oude” website 
en het nieuw op te bouwen archief van de “nieuwe” website. De heer Degeling informeert 
naar het hoe om te gaan met de verschillende formaten, die worden aangeleverd. Van 
Zutphen: “We kunnen regelmatige leveranciers van kopij een eigen account geven om 
berichten te plaatsen. Verder dient er te worden voldaan aan het formaat, dat de redacteuren 
aangeleverd wensen te krijgen”. De heer Hartog stelt, dat er dan liefst ook een foto 
aangeleverd moet worden voor het te plaatsen artikel. 
De heer van den Berg geeft aan, dat hij voor het “Groene Boekje” een relatie had met de 
KNSB. Frank van Zutphen: Het zou handiger zijn om de gegevens te koppelen aan het 
Online Administratiesysteem van de KNSB (OLA), want daar staat de informatie al. De heer 
Hartog: “Dat is een functionaliteit voor een volgende versie van de RSB-website. Uit de zaal 
komt het verzoek om de contactgegevens van de verenigingen niet meer te betitelen als “Het 
Groene Boekje”. 
 
8. Vaststelling competitie-indeling 
 

De heer A. Rutten licht de laatste wijzigingen op de competitie-indeling toe, waarna de 
competitie-indeling met algemene instemming van de vergadering wordt vastgesteld. 
 
9. Inrichting en reglement viertallencompetitie 
 

De heer Rutten licht de opzet en de algemene uitgangspunten van de “Viertallencompetitie 
nieuwe stijl” toe, zoals verwoord in het door hem opgestelde document met dezelfde naam. 
Mevrouw S. de Jonge informeert of men, als men in de achttallen- èn de viertallencompetitie 
voor verschillende verenigingen wenst uit te komen, hoofdlid van die verenigingen dient te 
zijn. Dat is niet zo. De heer Bosch informeert ernaar hoe de gemiddelde rating van een 
viertal wordt vastgesteld. De rating van de vier “hoogste” spelers, die zijn aangemeld wordt 
daarvoor gebruikt. 
Hierna worden verschillende situaties uit de vergadering aangedragen, die tot complicaties 
dan wel onsportieve situaties zouden kunnen leiden. De heer van der Wouden merkt op, dat 
we nu geen excessen moeten gaan verzinnen. Besloten wordt, om eventuele problemen per 
voorkomend geval te bekijken en het laatste woord aan de competitieleider te laten. De heer 
van der Wouden informeert naar de inschrijvingstermijn. De heer Rutten antwoordt, dat de 
gehele maand september kan worden ingeschreven en dat dat ieder jaar zo zal zijn. De 
verenigingen hebben dan de tijd om te zien hoe het er met het aantal potentiële spelers voor 
de viertallen voorstaat. 
De heer Tu Tran vindt het document van de competitieleider een doorwrocht stuk, dat 
tegemoet komt aan de de vooraf gestelde uitgangspunten. De heer van Zutphen stelt, dat bij 
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zijn vereniging de vraag leeft hoe sterk de eerste divisie zal zijn. “We zouden dat graag van 
tevoren willen weten, omdat dat het interessanter maakt voor de sterkere spelers om zich 
hiervoor op te geven”. De heer van der Beek merkt op, dat het wellicht niet te voorkomen is, 
dat spelers twee keer in dezelfde week voor twee teams zullen moeten uitkomen. De heer 
Rutten merkt  op, dat het niet de bedoeling is, dat de teams te veel van speelsterkte 
wisselen. Dat zou als competitievervalsing kunnen worden gezien en daarvoor geldt ook de 
“200 punten ratingverschil regeling”. De heer Bosch merkt op, dat 200 ratingpunten verschil 
ook binnen een team zou kunnen voorkomen. Ook hier wordt gesteld, dat we eerst maar 
moeten gaan beginnen en dan zien hoe een en ander uitpakt. We hopen, dat er geen 
straffen van een wedstrijdpunt in mindering hoeven te worden uitgedeeld. De vergadering 
hecht zijn goedkeuring aan de inrichting van de viertallencompetitie. De documenten zullen 
worden doorgestuurd naar de reglementencommissie en in april 2016 zal de 
viertallencompetitie worden geëvalueerd. 
 
10. Loting voor de RSB-bekercompetitie 
 

De competitieleider de heer Rutten verricht de loting voor de bekercompetitie 2015-2016. 
 
11. Rondvraag 
 

De heer Rongen geeft aan, dat er wat weinig simultaans worden gegeven tegenwoordig. In 
het verleden hadden de simultaanseances van V&D veel impact in de Rotterdamse 
schaakwereld. Zou het een idee zijn om deze vorm van schaakpromotie weer op te pakken. 
Bijvoorbeeld door sterke jeugdspelers uit de meesterklasse, kampioen Charlois Europoort en 
Pathena Rotterdam, herbergen er vele, een seance te laten geven op een zichtlocatie zoals 
het Schouwburgplein of iets dergelijks. 
Hij merkt tevens op het jammer te vinden dat de RSB na drie jaar subsidiëring van het NK 
Jeugd die bijdrage wil stoppen. Hij zou het NK jeugd liever voor Rotterdam behouden. De 
heer Postma stelt, dat het eerste jaar nog een bijdrage van € 5000 van de KNSB kon worden 
genoteerd en dat dat inmiddels gestopt is. De heer Rongen antwoordt hierop, dat de reden 
daarvoor een simpele is: Er is geen geld. De voorzitter merkt op, dat we zeker nog een jaar 
doorgaan en dat een en ander vervolgens nader bekeken zal worden. De heer Hartog 
benadrukt het belang van publiciteit en het genereren van sponsorgelden. 
Het bevreemdt de heer Rongen, dat er op de agenda geen plaats wordt ingeruimd voor 
KNSB-zaken afgezien dan van de behandeling van de KNSB-Nieuwsbrief. 
De heer van der Beek geeft door, dat de heer T. Koorevaar, niet aanwezig, heeft 
geïnformeerd naar de stand van zaken rond het Wartburg Schaakfeest. De heer Hartog 
antwoordt, dat hij de heer E. de Lange heeft verzocht dit feest op 14 november te 
organiseren. 
De heer Schouten vraagt of de RSB kan helpen bij de oplossing van problemen, die zijn 
vereniging Onésimus ondervindt met haar website. Dit is echter de verantwoordelijkheid van 
de vereniging zelf. De RSB kan daarbij niet de helpende hand bieden. Tenslotte vestigt de 
heer Postma nog de aandacht op het IJsseltoernooi van zijn vereniging, dat binnenkort 
gehouden wordt. 
 
12. Sluiting  
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders aanwezigheid en inbreng. 
 
Namens het bestuur van de RSB 
W.D. Platje, secretaris 
 


