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Rotterdamse Schaakbond 

 

A. Ayala, voorzitter 

Kleiweg 170B 

3051 SJ Rotterdam 

Tel: 06-57591646 

Mail: voorzitter@r-s-b.nl 
 
 

Rotterdam, zondag 7 juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan:  Alle RSB-leden en overige betrokkenen 
Betreft:  Vacatures voor bestuursleden en medewerkers 
 
 
 
Beste schaakvriend,  
 
In deze corona tijd lijkt alles stil te staan. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt en 
nagedacht over hoe wij de (schaak)draad weer kunnen oppakken. Dit wil en kan het bestuur 
niet alleen. Daar hebben we jullie ook bij nodig. We hebben binnen het RSB bestuur meerde-
re vacatures, die hieronder worden toegelicht. Eerst een stuk achtergrond.  
 
Er staan grote wijzigingen in het bestuur in het vooruitzicht. Penningmeester Peter de Weerd 
en competitieleider Arrian Rutten (tevens wedstrijdleider a.i.) bereiken in september a.s. hun 
maximale zittingstermijn van 3 x 3 jaar. Anton van Berkel is sinds september secretaris ad 
interim en moet dus nog formeel verkozen worden. Daarnaast heb ik binnen het bestuur zelf 
aangegeven dat ik het voorzitterschap na 2 termijnen graag zou willen overdragen aan ie-
mand anders. Nu bestaat het bestuur uit 5 leden, waarvan 1 lid (Arrian) langdurig 2 functies 
heeft bekleed, nl. zowel competitieleider als wedstrijdleider. André van der Graaf is sinds 
vorig jaar september de wedstrijdleider.  
 
De nieuwe wedstrijdleider mag ook zitting gaan nemen in het bestuur. Hierdoor kan het be-
stuur uitbreiden naar 6 personen. In de Algemene Vergadering (AV) van 9 september 2020 
zullen 5 bestuursleden verkozen worden. De jeugdleider is de enige die zeker aanblijft. In de 
bijlage treffen jullie de vacatureteksten aan. Ik wil jullie vragen deze vacatures onder de aan-
dacht van jullie leden te brengen. Onderaan de vacatures staat vermeld hoe belangstellen-
den kunnen reageren,  
 
Naast de 5 beschikbare bestuursfuncties zoeken we meerdere medewerkers. Hieronder in 
het kort een toelichting op alle vacatures. 
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Vacature Voorzitter (nog geen kandidaat) 
Hoewel ik nu bijna 6 jaar voorzitter ben en eigenlijk van plan was om er nog een termijn aan 
vast te plakken, merk ik toch dat het tijd wordt om het stokje over te dragen. Enerzijds zijn er 
in mijn persoonlijke leven een aantal dingen gewijzigd. In mijn nieuwe baan heb ik enkele 
ambities die een zware wissel zullen trekken op mijn schaakleven. Daarnaast kamp ik al een 
half jaar met steeds terugkerende rugklachten, een pijnlijke periode waarvan ik er al eerder 
een paar gehad heb. Anderzijds wil ik graag stimuleren dat er een frisse wind door het be-
stuur gaat waaien. Daarom zal ik me niet herkiesbaar stellen wanneer iemand anders zich 
kandideert en een geschikt opvolger is. Heb jij interesse of denk je een geschikte kandidaat 
te kennen, neem dan contact met mij op. 
 
Vacature Secretaris (kandidaat Anton van Berkel) 
In september vorig jaar is Willem Platje na zijn derde termijn afgetreden. Voor het invullen 
van de vacature secretaris hebben we gelukkig al een kandidaat, die sinds september als 
secretaris (a.i.) functioneert. Hiervoor zullen we dus Anton van Berkel voordragen.  
 
Vacature Penningmeester (nog geen kandidaat) 
We zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Peter heeft dit 3 termijnen 
secuur, consciëntieus en vol overgave gedaan. Helaas loopt zijn laatste termijn in september 
af. Deze vacature staat al wat langer op de website. Peter heeft inmiddels aangegeven zich 
te willen kandideren als bestuursmedewerker verenigingszaken. 
 
Vacature Competitieleider (bestuurslid; kandidaat André van der Graaf) 
Arrian Rutten heeft deze bestuursfunctie 9 jaar lang ingevuld, waarvan de eerste 8 jaar te-
vens als wedstrijdleider a.i. Hij had al eerder een lange periode bestuur en met pijn in het 
hart moet hij nu wederom het bestuur verlaten. Hij is meer dan bereid de nieuwe competitie-
leider verregaand te ondersteunen. De huidige wedstrijdleider (André van den Graaf) is in-
middels kandidaat voor competitieleider. 
 
Vacature Wedstrijdleider (bestuurslid; kandidaat Angelique Osinga) 
Arrian heeft deze bestuursfunctie 8 jaar lang a.i. waargenomen. Sinds september 2019 is 
André van der Graaf als wedstrijdleider aangesteld doch niet als bestuurslid, maar als be-
stuursmedewerker. In overleg zou de nieuwe wedstrijdleider wel weer toe mogen treden tot 
het bestuur. Angelique Osinga heeft zich inmiddels gekandideerd voor deze functie. 
 
Vacature Verenigingszaken (bestuursmedewerker of -lid; kandidaat Peter de Weerd)  
Er is behoefte aan iemand die het bestuur kan versterken en algemene zaken kan oppakken 
die nu vaak helaas blijven liggen. Net als de wedstrijdleider zou dit bestuurslid toe mogen 
treden tot het bestuur. Peter de Weerd heeft zich ervoor gekandideerd, op voorwaarde dat 
de voorzitter hem als toegevoegde waarde beschouwt. Peter kan in ieder geval conform de 
statuten 1 jaar lang geen bestuurslid zijn.  
 
Vacature Public Relations (bestuursmedewerker of -lid; geen kandidaat)  
Er is behoefte aan iemand die het bestuur kan versterken en public relations kan oppakken 
die nu vaak helaas blijven liggen. Net als voor de medewerker verenigingszaken geldt hier-
voor dat dit als bestuurslid zou mogen zijn. Peter de Weerd heeft zich ervoor gekandideerd, 
op voorwaarde dat de voorzitter hem als toegevoegde waarde beschouwt. Peter kan in ieder 
geval conform de statuten minimaal 1 jaar lang geen bestuurslid zijn.  
 
Overige vacatures 
Graag zouden wij het aantal medewerkers nog verder willen uitbreiden met:  

 Coördinator schoolschaak 

 Coördinator internetschaak 

 Coördinator jeugdtraining 

 Coördinator kadervorming 

 Coördinator vervoerszaken 

 Coördinator vrijwilligers 
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 Vrijwilliger voor evenementen (meerdere) 
 
Ik realiseer me dat het zal neerkomen op een bijna volledig nieuw bestuur in september. In-
dien ik word opgevolgd, zou Hans van den Beukel het enige blijvende bestuurslid zijn met 
enige ervaring (geïnstalleerd in mei vorig jaar). Daarnaast is er Anton van Berkel die sinds 
september a.i. in het bestuur zit. Je zult begrijpen dat ik me dan ook eigenlijk heel bezwaard 
voel om me terug te trekken, omdat daarmee het bestuurlijk geheugen een (te) korte periode 
zou beslaan. Toch hoop ik dat een geschikte kandidaat gevonden wordt met in ieder geval 
enkele jaren bestuurservaring, bij voorkeur als voorzitter. 
 
Overigens hebben zowel Peter, Arrian als ik en recentelijk ook Willem Platje met veel trots 
en zeker ook plezier de RSB vertegenwoordigd. Wij zullen ook in de toekomst onze schaak-
regio een warm hart toedragen en waar we kunnen blijven helpen. Zo wil Arrian nog heel 
graag de nieuwe competitieleider en wedstrijdleider ondersteunen als bestuursmedewerker 
en ook Peter en ik zijn beschikbaar om te blijven meewerken en meedenken. Ook Willem is 
zeer betrokken gebleven bij de RSB als webmaster, moderator en OLA-administrateur. 
 
Alle vacatures voor de bestuursleden-/medewerkers sluiten 14 dagen voor de AV, dat is dus 
op 26 augustus. Omdat de besturen van de verenigingen een groot potentieel aan kandida-
ten voor onze vacatures vormen, heb ik eerder een verzoek ingediend aan alle voorzitters, 
secretarissen en persoonlijke leden met het verzoek om het onder aandacht van potentiële 
kandidaten te brengen.  
 
Let erop, dat kandidaten voor de bestuursfuncties voorgedragen dienen te worden door het 
bestuur, een vereniging of minimaal 3 individuele RSB-leden. Als je interesse hebt, zorg dan 
voor voldoende steun. Voor de andere functies geldt deze eis niet. 
 
Laten we hopen dat deze nare periode snel ten einde komt. Ik wens jullie veel sterkte en 
gezondheid en goede vooruitzichten voor de (schaak)toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Angelo Ayala 
Voorzitter RSB 
 
Hieronder vind je directe koppelingen naar de vacatures: 
  
 Vacature Voorzitter (Bestuurslid) 
 Vacature Secretaris (Bestuurslid)  
 Vacature Penningmeester (Bestuurslid)  
 Vacature Competitieleider (Bestuurslid) 
 Vacature Wedstrijdleider (Bestuurslid) 
 Vacature Verenigingszaken (Bestuursmedewerker of evt. -lid) 
 Vacature Public Relations (Bestuursmedewerker of evt. -lid) 

 Vacatures (Coördinerend of uitvoerend) medewerker  

http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-voorzitter.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-secretaris.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-penningmeester.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-competitieleider.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-wedstrijdleider.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-verenigingszaken.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacature-public-relations.pdf
http://r-s-b.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vacatures-coördinerende-en-uitvoerende-medewerker-vrijwilligers.pdf

