(Concept) Notulen van de 176e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op
woensdag 13 september 2017 te Capelle aan den IJssel
Aanwezigheid:
Uit de presentielijst blijkt de aanwezigheid van:
Capelse Schaakvereniging (J. ten Brinke), Charlois Europoort (A. Osinga, tevens lid van de
geschillencommissie), Dordrecht (A. van Grootheest), Erasmus (F. van Zutphen), Fianchetto
(H. Dopper), Hoeksche Waard (F. Op de Beek), HZP Schiedam (F.G. Maas, tevens erelid
van de RSB), Maassluis (P. Blok), Messemaker 1847 (A. van der Leij, tevens lid van de
kascommissie), Overschie (M. Degeling, tevens lid van verdienste van de RSB), PASCAL (K.
van Meerkerk), De Pionier (S. de Jonge), Ridderkerk (J. van den Berg), RSR Ivoren Toren
(P. Dekker), Shah Mata (D. van der Pluijm), Sliedrecht (T. Dekker, J. Stoker), SO Rotterdam
(A. Rongen), Spijkenisse (S. van der Beek), Waddinxveen (L. J. Bloem), De Willige Dame
(C. Paans), De IJssel (F. van de Pavoordt, A. van den Berg) en A. Postma als lid van de
geschillencommissie
Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van:
Ashtapada, Barendrecht, Het Houten Paard, Jeugdvereniging Kralingen, Onésimus,
IJsselmonde en Moerkapelle (7 verenigingen). Van de heer L. Verhoeven
(Geschillencommissie) is eveneens bericht van verhindering ontvangen.
Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van:
3-Torens, Hendrik Ido Ambacht, Klim-Op, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den
IJssel, Oostflakkee, Rokado en De Zwarte Pion (8 verenigingen).
Verder zijn aanwezig: A. Ayala (voorzitter RSB), P. de Weerd (penningmeester RSB), A.
Rutten (competitieleider RSB) en E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid verenigingszaken
RSB)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de secretaris is verhinderd vanwege
het overlijden van diens vader. De notulen zullen worden opgesteld door de penningmeester.
2. Notulen van de 175e Algemene Vergadering van de RSB van 10 mei 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
a.) de nieuwe opzet van de KNSB-competitie start in het seizoen 2018-2019;
b.) de voorzitter noemt de namen van de leden die het afgelopen seizoen zijn overleden. Dit
zijn: Cees de Sno (De Penning), Panc Vink (De IJssel), Martin Dresden (Spijkenisse), Jan
van Rijn (lid van verdienste RSB), Theo Zoetemeijer (Rokado), Henk Verver (SV Krimpen),
Jan Flach (Dordrecht), Gerard Croonenburg (De Pionier), Ad Voerman (Moerkapelle), Jan
van Ieperen (Shah Mata) en Richard Melde (Ridderkerk). Vervolgens wordt een minuut stilte
in acht genomen;
c.) drie noordelijke bonden hebben op de laatste Bondsraad hun plannen gepresenteerd
voor een fusie. Hierover is informatie beschikbaar die kan worden meegenomen. Op zich
raakt dit de RSB niet. Wel is er een nauwe samenwerking met de HSB, de Haagse
Schaakbond;
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4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur
4.a.) Naar aanleiding van het jaarverslag van de voorzitter vraagt de heer Bloem zich af of de
groei van KNSB-teams niet ten koste zal gaan van de RSB-competitie. Verder vindt hij een
fusie met de HSB geen goed idee.
De voorzitter antwoordt dat het niet de bedoeling is dat de regionale competities worden
uitgehold. Het doel van de nieuwe opzet is om meer gelegenheid te bieden om te schaken.
Een fusie tussen regionale bonden is bij de RSB niet aan de orde. Een voordeel van de
nieuwe competitie-opzet is wel dat de verenigingen aan de randen van het gebied van de
bond meer mogelijkheden krijgen om extern te spelen.
De heer van de Pavoordt vindt het positief dat KNSB-spelers weer in de regio kunnen gaan
spelen.
De voorzitter noemt als ander voordeel dat deze opzet ook voor de jeugd interessant is.
De heer Rongen merkt op dat ook het competitiereglement van de RSB zal moeten worden
aangepast (speelgerechtigheid, promotie-/degradatieregeling etc.)
De heer van Zutphen zou graag zien dat er meer focus is op de kernactiviteiten van de RSB.
We moeten selectief zijn in wat we wel en niet doen. De voorzitter merkt op dat de
belangrijkste evenementen in ieder geval doorgang moeten vinden. Meer bieden is op zich
wenselijk, maar wel moeilijk.
4.b.) Het jaarverslag van de secretaris geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
4.c.) Naar aanleiding van het jaarverslag van de penningmeester stelt de heer van de
Pavoordt aan de orde wat we zouden kunnen doen met de spaarpot, het vermogen van de
RSB. De penningmeester stelt dat een deel van het vermogen al is geoormerkt om te
worden aangewend voor speciale activiteiten. Maar ook het overige deel van het vermogen
is vrij besteedbaar als de algemene vergadering hiermee instemt.
De heer Postma zal suggesties doen om het vermogen met een beperkt risico met meer
rendement te beleggen.
4.d-e-f.) De jaarverslagen van de competitieleider, de wedstrijdleider a.i. en de jeugdleider
geven geen aanleiding tot opmerkingen
5. Prijsuitreiking RSB-viertallencompetitie
De competitieleider is vergeten de waardebonnen mee te nemen. Hij volstaat daarom met
het opnoemen van de winnende teams.
Op een vraag van de heer Dekker waarom een waardebon bij de viertallen maar €12,50
waard is antwoordt de competitieleider dat ook het inschrijfgeld maar de helft is. Hij zal zijn
best doen om voor het nieuwe seizoen een spannende indeling te maken.
6. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
De heer van der Leij, voorzitter van de kascommissie, leest de goedkeurende verklaring voor
van de kascommissie bestaande uit hem zelf en de heer van Munster. De vergadering neemt
deze goedkeuring over en dechargeert de penningmeester.
De heer Degeling merkt op dat het gehele bestuur moet worden gedechargeerd. De
vergadering stemt hiermee in. Volgend jaar zal dit agendapunt dan ook in deze vorm worden
opgenomen.
Naar aanleiding van het verslag van de kascommissie stelt de heer Postma nog een keer de
reserveringen aan de orde. De heer van der Ley maakt hierbij het onderscheid tussen de
gelden die jaarlijks worden opzij gezet voor specifieke doelstellingen en de algemene
reservedoelstelling van het eigen vermogen.
7. Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
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De heer van Munster heeft aangegeven het lidmaatschap van de kascontrolecommissie te
willen beëindigen. De vergadering benoemt in zijn plaats het huidige reservelid de heer
Postma. In de Algemene Vergadering van mei 2018 zal een nieuw reservelid worden
benoemd.
8. Verslag Geschillencommissie
Dit verslag geeft geen aanleiding tot nadere vragen of opmerkingen.
9. Verkiezing bestuursleden RSB
Voorzitter, penningmeester, competitieleider en jeugdleider zijn allen aan het eind gekomen
van hun driejaars-periode. Zij stellen zich allen herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie
jaar. Voor de penningmeester en de competitieleider wordt dit de derde termijn van drie jaar,
voor de voorzitter en de jeugdleider de tweede termijn van drie jaar. De vergadering stemt
hier met applaus mee in.
PAUZE
Na de pauze last de voorzitter een agendapunt in. Na een uitvoerige uiteenzetting door de
competitieleider van het vele werk dat de heer Simon van der Beek gedurende tientallen
jaren voor de RSB heeft gedaan stelt de voorzitter voor om Simon te benoemen tot erelid
van de RSB. De vergadering stemt hier met daverend applaus mee in. De voorzitter
overhandigt Simon bloemen en een oorkonde.
10. Mededelingen vanuit de KNSB.
Er is geen vertegenwoordiger van de KNSB aanwezig en er zijn derhalve ook geen
mededelingen.
11. Persoonlijk Kampioenschap RSB
De lage deelname aan het afgelopen PK (30 deelnemers waarvan slechts 8 in de A-groep)
leidt tot een levendige discussie en een groot aantal suggesties voor verbetering:
- verlaging van het inschrijfgeld;
- maak er een groter toernooi van;
- een weekendtoernooi of een toernooi over twee weekenden;
- een open toernooi zoals in Limburg en Amsterdam;
- werk meer met verschillende groepen;
- kijk naar de ervaringen bij andere regionale bonden;
- houd een enquête onder alle leden;
- probeer een goede balans te vinden tussen een toernooi voor de sterkste spelers en
het aspect gezelligheid;
- kijk nog eens goed naar het verleden toen er meer mensen deelnamen;
- laat alle clubkampioenen meedoen.
Deze discussie leidt nog niet tot een duidelijk idee. Afgesproken wordt dat de huidige PKcoördinator, de heer de Weerd, in overleg zal treden met de heer van Zutphen voor het
opzetten van een enquête om de wensen van de RSB-leden in kaart te brengen.
12. Vaststelling competitie-indeling
De competitieleider heeft door het terugtrekken van een aantal teams de indeling flink
moeten omgooien. Hij vraagt de vergadering of er nog problemen zijn. Hij merkt verder op
dat er nog geen nieuwe promotie-degradatieregeling tussen de nieuwe landelijke competitie
en de regionale competitie(s) is en adviseert daarom alle teams zo hoog mogelijk te
eindigen.
De heer van Zutphen stelt voor deze problematiek verder uit te werken in een klein groepje.
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De competitieleider steunt dit idee. Afgesproken wordt dat de competitieleider samen met de
heer van Zutphen en de heer Degeling hiermee aan de slag gaat.
De vergadering stemt vervolgens in met de nieuwe competitie-indeling.

13. Loting voor de RSB beker
De loting levert het volgende resultaat op. Daarbij zij aangetekend dat de nummers 1,2 en 3
zijn vrijgesteld in de eerste ronde. De wedstrijden worden dan 4-29, 5-28, 6-27, 7-26, 8-25,
9-24, 10-23, 11-22, 12-21, 13-20, 14-10, 15-18 en 16-17.
3
27
6
19
18
17
2
4
15
28
14
7
1
29
20
16
9
26
24
13
5
12
11
25
22
10
23
8
21

Spijkenisse
PASCAL
Dordrecht
Hendrik Ido Ambacht
Moerkapelle
Shah Mata
HZP Schiedam
SO Rotterdam
De IJssel
Krimpen aan den IJssel
Nieuwerkerk aan den IJssel
Barendrecht/IJsselmonde
Charlois Europoort
Erasmus
Fianchetto
Het Houten Paard
Maassluis
Messemaker 1847
Sliedrecht
De Willige Dame
De Pionier
RSR Ivoren Toren
Overschie
Onesimus
CSV
Ridderkerk
SOF/DZP
WSV
3-Torens

14. Rondvraag
In de rondvraag wordt niets aan de orde gesteld.
15. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit daarna de
vergadering.

P. de Weerd,
Penningmeester RSB
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