(Concept) Notulen van de 173e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op
woensdag 11 mei 2016 te Capelle aan den IJssel
Aanwezigheid:
Uit de presentielijst blijkt aanwezigheid door afvaardigingen van:
Capelse S.V. (B. Hartog), Charlois/Europoort (A. Osinga), Dordrecht (A. van Grootheest, G.
Zwartjes), Erasmus (F. van Zutphen), Chess Club Fianchetto (P. Sodderland), Hoeksche
Waard (A. Osinga), Het Houten Paard (R. Bosch), J.S.V. Kralingen (R. Neumeijer), Klim-Op
(J. Sijbesma), Maassluis (P. Blok), Messemaker 1847 (A. van der Leij), Onésimus (R.
Neumeijer), De Pionier (S. de Jonge), RSR Ivoren Toren (W. Scheffer), Ridderkerk (J. van
den Berg), Spijkenisse (S. van der Beek, E. de Lange), Waddinxveen (B. van der Knaap), De
Willige Dame (W. Platje, tevens secretaris van de RSB) en De IJssel (G. van der Wouden, A.
van den Berg). (19 verenigingen)
Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van:
Barendrecht, HZP-Schiedam, Overschie, De Penning, Sliedrecht, IJsselmonde en Zwijndrecht. (7 verenigingen). De heren F. G. Maas (Erelid) en M. Degeling (Lid van Verdienste)
hebben eveneens bericht van verhindering gestuurd.
Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van:
3-Torens, Ashtapada, Hendrik Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Moerkapelle,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Oostflakkee, PASCAL, Rokado, Shah Mata, SO Rotterdam en
De Zwarte Pion. (12 verenigingen)
Verder zijn aanwezig A. Ayala (voorzitter RSB), P. de Weerd (penningmeester RSB), A.
Rutten (competitieleider RSB), E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid verenigingszaken RSB)
en de heer J. Stomphorst (KNSB) .
1. Opening
Voorzitter A. Ayala opent de vergadering.
2. Notulen van de 172e Algemene Vergadering van de RSB van 9 september 2015
Opmerkingen: In de notulen staat bij punt 7: Status nieuwe website RSB: “Frank van
Zutphen: Het zou handiger zijn om de gegevens te koppelen aan …” Dit moet zijn: “Aad van
den Berg: Het zou handiger zijn om de gegevens te koppelen aan …” Bij punt 9: Inrichting en
reglement viertallencompetitie staat: “De heer Tu Tran vindt het document van de
competitieleider een doorwrocht stuk…” Dit moet zijn “De heer Tjerk-Peter de Bruijn vindt het
document van de competitieleider een doorwrocht stuk…” De notulen worden verder
ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
3.a. KNSB-nieuwsbrief februari 2016
Op een vraag over de Nationale Sportweek in september 2016 antwoordt de voorzitter, dat
we daar momenteel door gebrek aan mankracht niet aan kunnen deelnemen.
3.b. Crowdfundingactie Ab Scheel
De voorzitter dankt allen die een ruimhartige bijdrage geleverd hebben aan de crowdfundingactie t.b.v. de heer Ab Scheel. De heer P. de Weerd licht toe, dat de RSB financieel
heeft zorg gedragen voor het cadeau aan de heer Scheel persoonlijk. De volledige
opbrengsten van de actie zullen beschikbaar worden gesteld aan de Stichting “Schaken voor
Kanker”.
3.c. Sponsoring en subsidiezaken
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De voorzitter deelt mee, dat in de opvolging van de heer A. Postma als medewerker
sponsoring en subsidiezaken nog niet voorzien is.
4. Resultaten 2015-2016 en begroting 2016-2017
De penningmeester licht het voorstel voor de contributieverhoging toe en wijst nog eens op
de opbouw van de contributie: Welk deel is voor de RSB en welk deel voor de KNSB. Op de
vraag of de crowdfundingsactie buiten de begroting valt, antwoord hij, dat er een credit is van
€ 1000,--, dat beschikbaar is voor activiteiten van “Schaken tegen Kanker” en “De
Schaakveste”. De Algemene Vergadering stemt hierna in met de begroting voor het
verenigingsjaar 2016-2017.
5. Voorstel RSB-contributie 2016-2017
De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2016-2017 goed.
6. Discussiestuk contributieverhoging KNSB
De penningmeester heeft een discussiestuk opgesteld, dat hij graag aan de Algemene
Vergadering ter bespreking voorlegt. Aan de orde is hoe het met de KNSB verder moet, nu
de financiële ondersteuning vanuit NOC*NSF steeds minder wordt en een forse
contributieverhoging onvermijdelijk lijkt. Hij betoogt dat de besteding van de
contributiegelden door de KNSB niet transparant is. Inzicht in de besteding van de gelden
ontbreekt. Hoe zullen KNSB, regionale bonden en verenigingen zich tot elkaar verhouden in
de toekomst? Een voorstel van de Leidse Bond om één euro extra per lid door de regionale
bonden te laten afdragen aan de KNSB vindt de penningmeester geen goede zaak. De RSB
organiseert het NK-jeugd, voor de derde en laatste maal weliswaar, maar een Nederlands
Kampioenschap zou toch door de KNSB georganiseerd moeten worden? Over deze en
dergelijke zaken vraagt de penningmeester om input van de vergadering.
De voorzitter merkt op, dat er momenteel bij de KNSB sprake is van een teruglopen van
subsidies en sponsorgelden. De KNSB heeft reeds fors gesneden in het aantal fte’s in het
bondsbureau.
De heer Stomphorst geeft aan dat de grotere bonden momenteel, na afdracht van de KNSBcontributie 2 tot 3 euro per lid overhouden voor hun eigen uitgaven. Bij de kleinere bonden
ligt dit bedrag wat hoger.
De heer van der Knaap vindt het voorliggende document van de penningmeester een helder
stuk. Ook hij heeft de ervaring, dat de KNSB de vraag: “Wie doet wat?” niet wil
beantwoorden. De penningmeester antwoordt hierop, dat hij ook de taakverdeling explicieter
zou willen hebben.
De heer Stomphorst geeft aan, dat er bij de aanstaande Bondsraad een document zal
worden verstrekt, dat duidelijkheid verschaft. Bovendien staat in de financiële stukken van de
KNSB waaraan het geld besteed wordt.
De heer van der Wouden wil graag duidelijkheid over waar de verantwoordelijkheden liggen
en de heer J. van den Berg vraagt of er voorbeelden zijn van wat er momenteel niet goed
geregeld is. Hierop stelt de de penningmeester, dat hij zich kan voorstellen, dat er zaken
door de KNSB worden gedaan, die beter op een ander niveau kunnen worden geregeld. Het
gaat er echter voornamelijk om, dat men waar voor zijn lidmaatschap krijgt en dat de KNSB
niet te snel naar het middel van de contributieverhoging grijpt.
De heer Neumeijer geeft aan, dat ook de penningmeester van zijn vereniging hierover al
eens heeft geïnformeerd bij de RSB. Hij stelt tevens, dat “Schaakmagazine” tegenwoordig
ook best wel digitaal zou kunnen worden verspreid.
De heer van der Beek merkt op, dat de grootste posten op de KNSB-begroting de post
salarissen en de post huisvesting zijn. Vooral de huisvesting is waanzinnig duur. De heer
Stomphorst antwoordt hierop, dat bij de bondsraadsvergaderingen van de afgelopen vier jaar
het discussiepunt “huisvesting” steeds op de agenda stond. Het is verhoudingsgewijs
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goedkoper het pand in eigen bezit te hebben, dan een nieuw pand te gaan huren. In de
Bondsraad is inmiddels besloten het punt van de huisvesting de komende vijf jaar niet meer
op de agenda te plaatsen. De heer van der Beek merkt nog op, dat de staat van het pand
“goed” was, toen hij nog lid van de Bondsraad was.
De discussie wordt door de heer Stomphorst als niet gerechtvaardigd ervaren: “De financiële
stukken van de KNSB zijn voor iedereen in te zien. Natuurlijk kosten alle activiteiten die de
KNSB ontplooit geld.” Voor wat betreft het Schaakmagazine stelt hij, dat in de Bondsraad
besloten is voorlopig de papieren versie te handhaven, omdat nog veel mensen liever die
papieren versie willen ontvangen. De penningmeester repliceert, dat voor wat de uitgaven
één A4’tje genoeg is. Men kan niet de financiële stukken van de KNSB aan een gewoon lid
voorleggen, want dat is veel te taaie kost.
De heer van Grootheest stelt, dat dit alles toch ook bij andere bonden moet spelen. Het
verschuiven van verantwoordelijkheden levert volgens hem niets op.
De voorzitter sluit af met dat we eerst precies moeten weten hoe een en ander zit. Andere
bonden zullen hier ook wel mee te maken hebben.
De penningmeester verzoekt de Algemene Vergadering om mandaat teneinde in de geest
van dit discussiestuk in de Bondsraad op te mogen treden. Dat mandaat wordt hem door de
vergadering verleend.
7. Mogelijke scheiding KNSB- en RSB-competitie
Competitieleider Rutten licht dit agendapunt toe. Over de invoering van een vierde klasse
KNSB merkt hij op, dat de meningen van de regionale bonden hierover verdeeld zijn.
Bonden met een groot verspreidingsgebied voelen er wel voor om niet meer door de week
op een avond te spelen. De RSB en de SGA geven aan, dat er ook bezwaren van financiële
aard zijn. Een inschrijving bij de RSB voor de competitie kost € 11,--. Bij de KNSB bedragen
de “kale kosten” al € 60,--. Daarbij komen dan nog de extra kosten voor zaalhuur op de
zaterdag. Daardoor gaat de contributie omhoog en dat is iets dat vooral de kleine
verenigingen zullen voelen. De vraag is ook of er op de zaterdag wel speelruimten
beschikbaar zijn en of juist dan de huurprijs hoger is.
De mogelijke invoering in het seizoen 2017-2018 vindt Rutten veel te vroeg. Tevens geeft hij
aan, dat er in maart van dit jaar een enquête is gehouden door de KNSB onder de
verenigingen. Hij vindt de conclusies, die de KNSB op grond van de resultaten van die
enquête trekt op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Op de vraag van de heer van der
Wouden of het juist is, dat 7,9% van de respondenten de enquête heeft ingevuld, antwoordt
de competitieleider bevestigend. De heer Rutten betoogt verder, dat de in de enquête
gestelde vraag: ”Bent u voor of tegen volledig gescheiden competities, waarbij voor alle
niveaus op zaterdag de landelijke competitie gehouden wordt en op weekdagen ook voor
alle niveaus de regionale bondscompetitie?" kennelijk vaak niet goed begrepen werd. Het is
trouwens ook geen vraag, waarop met een eenduidig ja of nee geantwoord kan worden.
De heer Stomphorst geeft aan, dat het voornemen is om de invoering te vertragen en dat
promoveren naar de KNSB geen problemen zal opleveren. Er moet nog beslist worden of de
werkgroep, die zich hierover buigt ermee door zal gaan. Het is niet de bedoeling van de
KNSB om een en ander de regionale bonden door “de strot te duwen”. Het is een voorstel,
dat vanuit de competitieleiders zelf is voortgekomen.
De competitieleider geeft aan, dat de RSB nog steeds een goed bezette competitie heeft. Bij
andere bonden heeft men reeds veranderingen aangebracht om de bezetting op peil te
houden. Daar kent men achttallen-, zestallen- en viertallencompetities. “Bedenk ook”, aldus
Rutten, “dat er mensen nodig zijn om dit te realiseren.” Als voorbeeld noemt hij het feit, dat in
de KNSB-competities wedstrijdleiders zelf niet mogen meespelen.
De heer de Lange merkt op, dat men momenteel in de RSB-competitie speelt met het
vooruitzicht om te kunnen promoveren naar de KNSB. Dan weet men toch ook, dat er dan op
zaterdag gespeeld zal moeten worden. De heer Stomphorst betoogt, dat er ook positieve
kanten aan zitten. Denk bijvoorbeeld aan studenten en jeugd, die je vasthoudt als er op

3

zaterdagen ook kan worden gespeeld. De heer J. van den Berg waarschuwt ervoor, dat met
name kleine verenigingen hier erg veel last van zullen gaan ondervinden.
De heer Rutten geeft aan de RSB-leden op de hoogte te houden van de komende
ontwikkelingen en sluit af met de opmerking, dat dit hele invoeringstraject zeer zorgvuldig zal
moeten gebeuren en dat hij invoering in het seizoen 2017-2018 niet haalbaar acht.

8. Viertallencompetitie
8.a. Evaluatie
Competitieleider A. Rutten memoreert hoe het afgelopen seizoen met de viertallencompetitie
in twee divisies verlopen is. De ervaringen zijn positief. De heer van der Wouden refereert
aan de remise tussen hem en de competitieleider in de tweede ronde van de
viertallencompetitie in de eerste divisie en stelt, dat dat beiden nader tot elkaar heeft
gebracht. Hij vindt de ervaringen met deze opzet prima. Het imago van de
viertallencompetitie is zeker verbeterd, doordat er nu ook sterkere spelers meedoen. De
indeling van de poules is ook zoveel mogelijk afgestemd op viertallen met vergelijkbare
sterkte aldus de competitieleider. Ook de heer Neumeijer is tevreden over het verloop van dit
tweede seizoen.
De voorzitter merkt op, dat hem wat geluiden bereikten over strenge maatregelen en
eventuele boetes, waarop Rutten antwoordt, dat er geen problemen zijn geweest. De
invallersbepalingen zijn een paar keer overtreden, maar dat heeft geen consequenties
gehad.
8.b. Reglement
Van de reglementencommissie is ondanks herhaald verzoek van de competitieleider weinig
initiatief uitgegaan, reden waarom hij zelf het reglement voor de viertallencompetitie heeft
opgesteld, rekening houdend met de reeds eerder opgestelde uitgangspunten. Na een korte
toelichting legt hij het reglement ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Deze
neemt het reglement ongewijzigd aan.
__________________________________________________________________________
Na de pauze neemt de voorzitter het woord, om allen die hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van de nieuwe RSB-website hartelijk te bedanken voor hun inspanningen,
waarna hij verder gaat met punt 9 van de agenda.
__________________________________________________________________________
9. Visie op het jeugdschaken binnen de RSB
Bestuurslid E. Hartog licht toe, dat enige tijd geleden de heren J. Sijbesma en E. de Lange
de opdracht om uitgangspunten te formuleren om te komen tot een jeugdbeleid hebben
uitgevoerd. Op basis van deze uitgangspunten heeft hij een visie en een missie
geformuleerd en in het stuk: “Visie op Jeugdschaken binnen en door de RSB” uitgewerkt. De
bedoeling is om te komen tot een beleidsplan voor het jeugdschaken.
Als eerste neemt de heer van der Knaap hierover het woord en meent, dat dit stuk toch
vooral geschreven schijnt te zijn voor de grotere verenigingen met een bloeiende jeugdafdeling: “Ik heb niet het gevoel, dat dit aansluit bij mijn vereniging. Wij hebben dat kritische
aantal van 25 à 30 jeugdleden niet.” Hij begrijpt overigens de uitgangspunten en de
doelstelling. E. de Lange zet uiteen, dat kleine verenigingen natuurlijk ook kunnen
samenwerken. Hij legt uit: “Bij een aantal van 25 à 30 jeugdleden zit je met een
leeftijdsverdeling waarbij je ook de ouders als vrijwilligers kunt inschakelen. Bij
samenwerkende verenigingen kan tevens samengewerkt worden door de jeugdleiders. En
ook al heb je geen jeugd; praat erover in je bestuur. Ga naar de scholen. Wellicht kun je als
seniorlid iets betekenen door daar les te geven bijvoorbeeld.”
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R. Neumeijer: “Het aandeel van de jeugd in mijn vereniging is vrij groot. We zijn stabiel. Ik
geef les op scholen. In Delfshaven is schaken onderdeel van de schoolsportvereniging.
Soms gaan er kinderen door naar Klim-Op. Er is steeds vernieuwing.”
J. Sijbesma: “Er is op scholen veel interesse. Het erbij betrekken van de ouders is zeer
belangrijk. Dan heb je meteen ook je vrijwilligers. Bij mij zitten er zelfs ouders in de les.”
E. Hartog geeft aan dat de volgende stap het uitwerken van een plan van aanpak zal zijn.
Ook volgens F. van Zutphen is het contact tussen vereniging en scholen erg belangrijk. Zijn
vereniging onderhoudt ook contacten met koepelorganisaties binnen het onderwijs. Er zijn
ook leraren, die op eigen initiatief, houtje-touwtje, bezig zijn met jeugd en schaken.
De voorzitter sluit de discussie af door te stellen, dat op termijn ook contact gelegd zal
worden met het voortgezet onderwijs. Wellicht kan er een Grand-Prixcircuit worden opgezet
voor deze leeftijdsgroepen. Voorlopig is echter het basisonderwijs de speerpunt.
10. Prijsuitreiking RSB-competies
De competitieleider geeft een kort overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in de
afgelopen competitie en bekercompetitie. Vervolgens reikt hij de prijzen uit.
11. Rondvraag
Geen der aanwezigen heeft nog een vraag.
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
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