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De voorlopige agenda voor de 181e Algemene Vergadering van 14 oktober 2020 luidt als volgt: 
 

1. Opening 
2. Notulen van de 180e Algemene Vergadering van 11 september 2019 
3. Ingekomen stukken en mededelingen: 
4. Jaarverslag van de voorzitter 
5. Jaarverslag van de secretaris a.i. 
6. Jaarverslag en jaarrekening van de penningmeester  
7. Jaarverslag van de competitieleider 
8. Jaarverslag van de wedstrijdleider a.i. 
9. Jaarverslag van de jeugdleider 
10. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 
11. RSB-contributie 2020-2021 +begroting  
12. Voorstel contributiepauze 4e kwartaal 2020 
13. Stand van zaken invulling vacatures, (her)benoemingen voorzitter en secretaris 
14. Benoemingen penningmeester, competitieleider en wedstrijdleider  RSB  
15. Stand van zaken aanwending werkgroep vermogen RSB 
16. Mededelingen vanuit de KNSB 
17. Vaststelling aanvulling RSB-competitiereglement 
18. Vaststelling competitie-indeling 
19. Loting voor de RSB-beker  
20. Rondvraag 
21. Sluiting 

 
 
Volgens Artikel 10, 2e lid van de Statuten kunnen verenigingen en individuele leden uiterlijk tot 
twee weken voor de dag van de Algemene Vergadering aanvullende agendapunten indienen. 
Deze dienen voorzien te zijn van een toelichting. 
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1. Opening  
 
Opening van de 181ste Algemene Vergadering van de RSB door voorzitter A. Ayala. 
 
2. concept-notulen van de 180e Algemene Vergadering van de RSB op 11 september 2019 te 
Capelle aan de IJssel 
 
Uit de presentielijst blijkt aanwezigheid door afvaardigingen van: 

Barendrecht (T-P. de Bruijn), Capelse S.V. (E. Hartog), Charlois-Europoort (C. de Wit), Dordrecht 
(T. Slagboom, T. Slotboom), Erasmus (L. Verhoeven tevens namens de Geschillencommissie), 
Fianchetto (R. Mersch), Hoeksche Waard (A. Osinga tevens namens de Geschillencommissie), 
Het Houten Paard (R. Bosch), HZP Schiedam (F. Maas tevens Erelid), Maassluis (M. Bergen), 
Messemaker 1847 (J. Evengroen, A. van der Leij tevens namens de Kascontrolecommissie), 
Overschie (R. Verbeek, J. Doornheim), Pascal (L.J. van den Beukel als gemachtigde), De Pionier 
(S. de Jonge, F. van Wieringen), JSC De Pionnetjes (Y. Verlinde), RSR Ivoren Toren (P. Dekker), 
Ridderkerk (B. Kuijper), Shah Mata (M. Menzel), Spijkenisse (S. van der Beek tevens Erelid), De 
Willige Dame (C. Paans) en De IJssel (A. van den Berg, F. v.d. Pavoordt). (21 verenigingen) 

 
Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van:  
Klim Op, De Koddige Koning, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Onesimus,  Sliedrecht en 
Waddinxveen.  (7 verenigingen). 
 
Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van:  
3-Torens, Ashtapada, J.S.V. 't Blok, Hendrik Ido Ambacht, J.S.V. Kralingen, Krimpen aan den 
IJssel,  Oostflakkee, Rokado, IJsselmonde en De Zwarte Pion. (10 verenigingen). 

Verder zijn aanwezig: A. Ayala (voorzitter RSB), W. Platje (secretaris RSB), P. de Weerd 
(penningmeester RSB), A. Rutten (competitieleider en wedstrijdleider a.i. RSB) en L.J. van den 
Beukel (bestuurslid jeugdzaken RSB) en de heren J-P Wissink (KNSB) en M. Degeling (Lid van 
Verdienste). 

 
1. Opening 
 
Voorzitter A. Ayala opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
  
2. Notulen van de 179e Algemene Vergadering van de RSB van 29 mei 2019 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De secretaris meldt op verzoek dat de bereikbaarheid van de locatie SV Fianchetto enige tijd   
gewijzigd zal zijn. Op de website is dat ook op de pagina van de vereniging aangegeven. 
 
De voorzitter geeft aan dat het PK voor senioren wellicht toch nog dit jaar gespeeld zal worden. 
 
De voorzitter leest de namen voor van degenen die ons in de periode september 2018 – 
september 2019 ontvielen. Ter nagedachtenis wordt een minuut stilte in acht genomen. 
 
4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur 
 
a. verslag van de voorzitter 
b. verslag van de secretaris 
c. verslag en jaarrekening van de penningmeester  
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d. verslag van de competitieleider 
e. verslag van de wedstrijdleider a.i. 
f.  verslag van het bestuurslid jeugdzaken 
g. verslag van het bestuurslid verenigingszaken 
 
In het verslag van de voorzitter op pagina 8 van de stukken staat betreffende mevrouw Corry 
Vreeken: “Deze 90-jarige dame zal tot lid van verdienste worden gekroond tijdens de landelijke 
jeugdclubcompetitie (JCC), die op 14 september a.s. in Rotterdam van start zal gaan.” Inmiddels is 
besloten dat een en ander zal plaats vinden tijdens het NK Bedrijvenschaak in het 
Topsportcentrum op 21 september. 
 
Betreffende alle overige hierboven vermelde verslagen en de jaarrekening heeft de Algemene 
Vergadering geen opmerkingen. Zij worden derhalve ongewijzigd goedgekeurd. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur; Benoeming nieuwe leden 
 
De heer van der Leij, voorzitter van de kascontrolecommissie, leest de goedkeurende verklaring 
voor van de kascontrolecommissie bestaande uit hemzelf en de heer A. Postma. De 
kascontrolecommissie adviseert de Algemene Vergadering het bestuur decharge te verlenen. De 
vergadering neemt onder applaus dit advies over. 
 
De heer A. Postma heeft zich teruggetrokken als kascontrolecommissielid en de heer J. ten Brinke, 
plaatsvervangend kascontrolecommissielid is helaas zeer recentelijk overleden. De Algemene 
Vergadering stemt in met de benoeming van de heer E. Hartog die zich, na een verzoek daartoe 
van de voorzitter, aanmeldt voor de functie van lid van de kascontrolecommissie. Naar een nieuw 
plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie zal nog moeten worden gezocht 
 

 
De voorzitter onderbrak hier de vergadering om met een warm woord afscheid te nemen van 
Willem Platje, die na drie termijnen van drie jaar als secretaris de RSB gediend te hebben, statutair 
aftredend en niet herkiesbaar was geworden. Namens de RSB overhandigde hij hem een bos 
bloemen en een fles wijn. De voorzitter had ook nog een persoonlijk cadeau voor Willem. Hij 
ontving als eerste niet-lid het boek “De lange eeuw van RSR Ivoren Toren”. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Benoeming secretaris RSB 
 
Helaas is de kandidaatsecretaris door omstandigheden niet aanwezig. De Algemene Vergadering 
stemt in met het aantreden van dhr. A. van Berkel als secretaris a.i. De officiële benoeming wordt 
uitgesteld tot de AV van mei 2020. De voorzitter meldt dat de heer A. van der Graaf belast zal 
worden met het wedstrijdleiderschap van de RSB. Hij zal geen deel uitmaken van het bestuur, 
maar bestuursmedewerker zijn. 
 
7. Mededelingen vanuit de KNSB 
 
De heer J-P Wissink van de KNSB geeft een presentatie waarin hij een aantal zaken de revue laat 
passeren waar de schaakbond momenteel onder andere aandacht aan schenkt. Aan de orde 
komen: 
 
    o NOC*NSF Innovatiefonds 
    o De online jeugdschaakclub 
    o Worldrecord Chesskid.com 
    o De websites schaken.nl en schaakbond.nl 
    o TaTa on Tour in 2020 in het PSV-stadion 
    o KNSB bestaat in 2023 150 jaar 
    o Schiermonnikoog – Isleofchess.com 
    o Deloitte Impact Foundation gaat het schaken ondersteunen 
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    o Preventie Seksuele Intimidatie in de sport 
 
Op het laatste onderwerp wordt uitvoeriger ingegaan. De presentatie zal ook op de website worden 
geplaatst. 
 
De heer Degeling vraagt hoe lang een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) geldig is. De heer 
Verhoeven meent dat dat vijf jaar is. De heer Degeling vindt dat het beter zou zijn indien bij justitie 
een meldingsplicht zou worden ingevoerd. Als er dan bij iemand iets geconstateerd wordt is de 
vereniging ook direct op de hoogte. Nu blijft een VOG maar een momentopname, zeker als er 
geen geldigheidsduur aan verbonden is. 
 
Mevrouw Osinga geeft aan dat zij al jaren arbiter is bij jeugdtoernooien, maar dat er haar nooit om 
een VOG is gevraagd. De voorzitter meent, dat je als arbiter niet zo gauw in situaties komt waarbij 
een VOG nodig zal zijn. 
 
De heer de Weerd geeft aan dat besturen een meldingsplicht hebben en vraagt zich af hoe dat dan 
zit als het toernooi, zoals het Persoonlijk Kampioenschap, door de RSB wordt georganiseerd terwijl 
de feitelijke uitvoering bij een vereniging, in dit geval RSR Ivoren Toren, berust. De heer Wissink 
denkt dat men daar dan in onderling overleg wel uit zal kunnen komen. 
 
Tenslotte geeft de heer Wissink aan dat er zeer binnenkort nog een schrijven naar de verenigingen 
uitgaat. In deze peiling zal het gaan over of de pilot-opzet (volledige gescheiden competities en 
landelijk t/m de 7e klasse) wordt gecontinueerd of dat we teruggaan naar de oude situatie (landelijk 
t/m derde klasse KNSB, regionale promotie naar KNSB competitie) van voor de pilot. 
 
De heer de Weerd meldt tenslotte nog dat op 10 september een werkgroep van start is gegaan die 
zich zal gaan bezighouden met de taakverdeling tussen de KNSB en de regionale bonden.  
 
De pauze wordt even uitgesteld, omdat de leden van een andere bijeenkomst in het gebouw nog 
aan hun pauze bezig zijn. Daarom wordt een agendasprong gemaakt naar punt 10. 
 
10. Wijziging reglement viertallencompetitie 
 
De competitieleider meldt dat er voor de reguliere competitie in de Algemene Vergadering van mei 
2019 is besloten voor dit jaar geen wijzigingen in de reglementen aan te brengen. Voor de 
viertallencompetitie echter zijn wel wijzigingen nodig betreffende de invallersbepalingen. 
 
Er ontstaat enige discussie over de ratings van invallers in de eerste divisie van de viertallen. De 
heer van der Graaf zou het liefst zien dat er geen ratinggrenzen worden gesteld in de eerste 
divisie. De competitieleider kan het hiermee eens zijn. Hij licht vervolgens de overige 
invallersbepalingen toe en geeft desgevraagd aan dat de augustusratings zullen gelden. 
 
De meerderheid van de vergadering is het eens met het schrappen van de ratinggrenzen voor 
invallers in de viertallen van de eerste divisie, waarna de overige reglementswijzigingen voor de 
viertallencompetitie worden aangenomen. 
 
 
    Pauze 
 
 
8. Notitie “Projecten RSB” 
 
Omdat er momenteel door de verenigingen nog geen projectvoorstellen zijn gedaan waarvoor de 
beschikbare reserve “Nieuwe Projecten” kan worden aangewend heeft het bestuur zelf een aantal 
ideeën aangedragen. 
 
De heer de Weerd geeft aan, dat alle projectvoorstellen welkom zijn. Een van de door het bestuur 



6 

geopperde mogelijkheden, training voor de 'gewone' clubschaker, is bij Charlois-Europoort al eens 
geprobeerd van de grond te krijgen, aldus de heer de Wit, maar dat is niet  gelukt. De heer de 
Weerd merkt in dit verband op dat men dit ook wat breder moet trekken: “Organiseer dat met een 
aantal verenigingen uit een regio samen”. 
 
De voorzitter vindt met name projecten op het gebied van meisjesschaak belangrijk. De heer de 
Weerd vindt dat nu bij uitstek een project dat in samenwerking met de KNSB zou moeten worden 
uitgevoerd. “Momenteel schijnt daar echter weinig animo voor te zijn.” 
 
De heer Hartog oppert het idee om de Stichting Schoolschaak Rotterdam financieel te 
ondersteunen. De voorzitter zou dit liever niet tot Rotterdam beperkt zien, maar liever uitvoeren in 
een groter regionaal verband, waarop de heer Verlinde opmerkt dat er ook een Stichting 
Schoolschaak Schiedam bestaat. De heer van den Beukel stelt dat als er initiatieven hieromtrent 
komen het bestuur die zeker zal ondersteunen. De heer Paans is het hiermee eens. De heer de 
Weerd stelt dat als het schaken in de regio Rotterdam er beter van wordt als we dergelijke 
initiatieven ondersteunen, we dat dan zeker moeten doen. Samenwerkende verenigingen worden 
er beter van als hun gezamenlijke projecten worden gesubsidieerd. Dat geldt zijns inziens veel 
minder voor een project dat door een enkele vereniging wordt uitgevoerd. 
 
De heer Slagboom informeert of ook projecten van de Stichting Pentachess voor subsidie in 
aanmerking zouden kunnen komen. (Drie van de in de stichting participerende partijen zijn de 
RSB-verenigingen Pascal, Dordrecht en Sliedrecht) Als er een verzoek komt en er is een goed 
projectplan dan zou dat volgens de heer van den Beukel zeker gesubsidieerd kunnen worden. 
Mevrouw Osinga informeert wat het 'rendement' voor de RSB-verenigingen is van de Stichting 
Schoolschaak. De voorzitter antwoordt dat de doorstroming naar de jeugdafdeling van zijn eigen 
vereniging helaas minimaal is. 
   
9. Voorstel Charlois-Europoort m.b.t. vermindering eigen vermogen RSB 
 
De voorzitter neemt als eerste het woord en stelt dat het bestuur meer denkt in de richting van het 
instellen van een werkgroep die onderzoek doet naar de mogelijkheden RSB-gelden te besteden 
aan projecten. De heer de Weerd vult aan dat in die werkgroep hierover kan worden 
'gebrainstormd”. In de mei-vergadering zou de werkgroep dan verslag uit moeten brengen aan de 
Algemene Vergadering. 
 
De secretaris betoogt vervolgens dat het in de aanhef van het voorstel gestelde niet juist is. Daar 
wordt mutatis mutandis beweerd dat “in voorafgaande ledenvergaderingen ter sprake is gekomen 
het vermogen van de RSB te verminderen, mits er ideeën worden aangedragen dit geld eerlijk te 
verdelen over de leden”. Dit is volgens de secretaris onjuist. In de notulen van die vergaderingen 
wordt steeds gesproken over het komen met initiatieven om te investeren in de promotie van de 
schaaksport. Dit wordt ook zo verwoord in de eerste alinea van de bestuursnotitie “Projecten RSB”: 
“In de algemene vergaderingen van september 2018 en mei 2019 is de wenselijkheid besproken 
om nieuwe projecten te starten vanuit de daarvoor beschikbare reserve “Nieuwe Projecten” van de 
RSB”. Volgens de secretaris is dat iets heel anders dan “een verdeling van geld onder de 
verenigingen”, waardoor volgens hem althans een deel van de grond onder het voorstel wegvalt.  
 
De penningmeester geeft aan dat het bestuur weliswaar tegen het voorstel is, maar er geen 
halszaak van zal maken mocht de Vergadering besluiten het voorstel aan te nemen: “We treden in 
dat geval niet af, maar voeren het voorstel uit.”  
 
Mevrouw Osinga is het met de secretaris oneens en meent dat er ook is gesproken over de 
verdeling van gelden onder de leden. De heer van der Graaf zegt dat het voorstel vooral bedoeld is 
om initiatieven van clubs meer armslag te geven en de heer de Wit heeft in het verleden veel grote 
projecten juist zien mislukken en meent dat initiatieven vaak beter door een vereniging tot een 
goed einde kunnen worden gebracht: “Het gaat vaak om kleine dingen, soms is er bijvoorbeeld 
behoefte aan meer schaakmateriaal”.  
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De heer de Weerd lijkt het verstandig een groep “wijze mannen en vrouwen” bij elkaar te zetten om 
een en ander te onderzoeken en met samenhangende projectvoorstellen te komen. De heer 
Hartog is het hiermee eens en wijst op de nauwe samenhang tussen de vergaderpunten 8 en 9: 
“Het moet gaan om initiatieven van meerdere verenigingen samen die we dan kunnen 
subsidiëren”. De heer van den Beukel heeft bezwaar tegen de manier van verdelen zoals die in het 
voorstel staat: “Grote verenigingen krijgen als je naar rato van het aantal leden verdeelt veel geld 
en de kleintjes veel minder”. 
 
De heer de Bruijn stelt voor dat er nu gestemd zal worden over een verdeling van gelden gerekend 
naar aantal leden of dat we alleen projecten gaan ondersteunen. De heer de Wit geeft aan dat dat 
niet kan. Er ligt nu een ingediend voorstel waarover gestemd moet worden. 
 
De heer Slagboom vraagt zich af wat de kleine verenigingen hiervan vinden. Bij een grote 
vereniging als SC Dordrecht hebben we een fonds waaruit allerlei activiteiten, onder andere onze 
uitwisseling met Hastings, worden betaald en het zijn de leden die daarover beslissen. De heer de 
Wit: “Wij zijn een kleine vereniging en er in het verleden toch in geslaagd om kampioen van 
Nederland te worden”. 
 
De heer Evengroen vindt dat het voorstel van Charlois-Europoort een concreet voorstel is, maar 
dat ook het bestuursvoorstel, het instellen van een werkgroep, acceptabel is. Hij wil eerst een 
werkgroep de kans geven om dan, als dat tot niets leidt, alsnog het voorstel van Charlois-
Europoort weer aan de orde te stellen. De heer van de Pavoordt: “Het gaat hier elke vergadering 
over die berg geld. Wat is volgens de penningmeester nu een passende reserve voor de RSB?“ 
De penningmeester antwoordt dat het grootste deel van de begroting er is voor onze 
“tollenaarsfunctie” voor de KNSB. De echte uitgaven komen neer op zo'n €8000,- De heer Rutten: 
“Stel dat er niemand een kwartaal lang zijn afdracht via de RSB aan de KNSB betaalt, hoeveel 
moet de RSB in zo'n hypothetisch geval dan in reserve houden?“ Dan moet er volgens de 
penningmeester zeker veel meer in reserve gehouden worden. De heer Evengroen meldt dat bij 
zijn vereniging Messemaker de ondergrens ligt bij de helft van de jaarlijkse lasten. 
 
De heer de Weerd geeft aan dat onafhankelijk van de uitslag van de stemming het bestuur 
vasthoudt aan de instelling van een werkgroep en roept op om onder de verenigingsleden te 
zoeken naar mensen die in zo'n groep zitting zouden willen nemen. 
 
De voorzitter brengt vervolgens het voorstel van Charlois-Europoort in stemming. Er blijken twee 
verenigingen voor het voorstel te zijn. Het voorstel wordt door de Algemene Vergadering derhalve 
verworpen. Het bestuursvoorstel tot het instellen van een werkgroep wordt unaniem aanvaard. 
 
De heer Evengroen zou wel graag zien dat het bestuur duidelijk maakt wat voor de RSB de 
ondergrens is. 
 
Een eerste poging om al direct een werkgroep te formeren leidt ertoe dat in ieder geval de 
voorzitter, de penningmeester en een van de drie namens Charlois-Europoort aanwezigen hiervan 
deel deel uitmaken. De heren Verbeek (Overschie) en Verlinde (De Pionnetjes) zullen eerst nog 
even met hun bestuur overleggen. 
 
11. Vaststelling competitie-indeling 
 
De competitieleider licht toe dat er weer heel wat problemen op te lossen waren. Met de speeldata 
van het Krimpen Open moest worden rekening gehouden. Er waren per saldo drie  teams minder 
dan voorgaand seizoen. Er is nog steeds een terugloop in ledental. Zoveel mogelijk is gepoogd 
tegemoet te komen aan de specifieke wensen van de verenigingen en geprobeerd is ook om de 
sterkte binnen de poules zo gelijkwaardig mogelijk te houden. 
 
De heer Hartog stelt dat het in ons piramidemodel erg moeilijk is om zwakke spelers in de derde 
klasse te laten spelen zonder dat dat tot demotivatie leidt. Er zou toch eigenlijk een vierde klasse 
moeten zijn. Mevrouw Menzel is het daarmee eens. De competitieleider zegt dat wellicht een 
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recreantencompetitie een oplossing zou bieden of een competitie-indeling in de vorm van een 
verder afgeslankt 'raketmodel', dat wil zeggen twee poules in de 2e klasse, twee poules in de 3e 
klasse en 2 poules in de 4e klasse.. Volgens de heer Verlinde is het wellicht een oplossing om 
binnen de klassen op hetzelfde niveau een verdeling naar sterkte te hanteren. In Klasse 2A de 
sterkste spelers van de tweede klasse. In Klasse 2B de wat minder sterken enzovoorts. De 
competitieleider zegt dat dat in de beginjaren van de RSB  ook zo was. Je krijgt dan een soort 
'lintmodel', maar je hebt dan wel een heel andere promotie-degradatieregeling nodig. De kampioen 
van 2B promoveert dan niet naar een eerste klasse maar naar 2A. 
De heer van der Graaf vraagt de competitieleider of hij kan inschatten over hoeveel duidelijk 
zwakke teams het gaat. Dat blijkt lastig. De competitieleider belooft over deze materie na te gaan 
denken. De voorzitter merkt op dat de viertallencompetitie in de behoefte van recreantencompetitie 
voorziet. 
 
Op de vraag van mevrouw Osinga of het niet vermijdbaar was dat in klasse 2B Moerkapelle en De 
Pionier (Hellevoetsluis) bij elkaar zijn ingedeeld geeft de competitieleider aan dat inderdaad 
onvermijdelijk was. Een en ander heeft te maken met de indeling in speelweken, wedstrijden van 
een hoger team en speciale wensen van verenigingen. “Gelukkig zijn er goede snelwegen”. 
 
De Algemene Vergadering keurt vervolgens de competitie-indeling goed en bedankt de 
competitieleider met een hartelijk applaus voor zijn inspanningen. 
 
12. Loting voor de RSB-beker 
 
Voor de RSB-bekercompetitie 2019/2020 hebben zich in totaal 26 verenigingen ingeschreven. 
Volgens het RSB-Bekerreglement moeten dan zes teams worden vrijgeloot. Een van die zes 
teams is automatisch bekerwinnaar Krimpen a/d IJssel. De heer Rutten verricht vervolgens de 
loting. Ook Nieuwerkerk aan den IJssel, RSR Ivoren Toren, PASCAL, Charlois Europoort en 
Spijkenisse zijn vrij in de 1e ronde. 
 
13. Rondvraag 
 
Er worden geen zaken meer aan de orde gesteld in deze rondvraag. Dat is voorzover de notulist 
zich kan herinneren een unicum, maar hij kan zich tevens niet onttrekken aan de indruk dat het 
late uur daar debet aan zal zijn geweest. (Hetgeen vervolgens weer leidt tot de gedachte dat er in 
het verleden vast wel eens vragen bij dit agenda-onderdeel zijn gesteld, die afhankelijk van het 
vorderen van de vergaderavond aan belangrijkheid zouden hebben ingeboet.) 
 
14. 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 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
 
4. Jaarverslag van de voorzitter 2019-2020 
 
Dit  jaar was een bijzonder jaar. Tot aan februari was dit een jaar als zovele. Het regionale schaken 
verliep als gewoonlijk zonder problemen en niets wees er toen op dat een maand later de wereld in 
de ban zou zijn van iets wat met de sterkste lichtmicroscoop niet te zien is. Wat in China zo klein 
begon werd als een olievlek over de hele wereld uitgespreid. In enkele weken tijd werden van 
hogerhand beperkingen opgelegd, zodat men sinds halverwege maart niet meer normaal contact 
mocht hebben. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ruim drie maanden lang heeft daardoor niemand 
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meer op een bord een (officiële) schaakwedstrijd verloren. Dat is zowat de enige positieve 
herinnering die zal overblijven aan deze gedwongen schaakvrije periode. 
 
De toernooien en kampioenschappen van vorig jaar zijn allemaal goed ten einde gebracht en ook 
enkele jeugdevenementen van begin dit jaar vonden nog doorgang. Maar belangrijke NK’s werden 
gedwongen uitgesteld of afgelast. En zowel de landelijke als regionale competities kwamen 
voortijdig tot een einde. Eind juni kwam eindelijk het lang gehoopte bericht dat we weer konden 
gaan schaken maar met inachtneming van de landelijke Corona-regels. 
 
Er waren wel lichtpuntjes. Menige club zag zich gedwongen door de omstandigheden om te 
zoeken naar alternatieven. Zo zijn er verenigingen die activiteiten op internet hebben 
georganiseerd, zowel voor jong als voor oud. Zo konden toch contacten onderhouden blijven en 
ook menig partijtje gespeeld worden. Toch wordt het contact erg gemist en zal dit hooguit ten dele 
het bordschaken verdringen.  
 
Waar we het afgelopen seizoen steeds zagen dat er een vereniging bij kwam of verdween, bleven 
dit jaar de gelederen gesloten. Wel zijn alle clubs door de Corona-perikelen in meer of mindere 
mate in problemen gekomen. Sommige leden vrezen besmetting en mijden elk contact. De 
afmeldingen bij de clubs leken mee te vallen. Tot en mei waren er slechts enkele afmeldingen, 
maar vanaf juni is dat aantal gestaag gegroeid, maar dat is andere jaren niet anders. Laten we 
hopen dat de schaakleden hun vereniging trouw blijven.  
 
De samenstelling van het bestuur was dit jaar weer ietwat veranderd. Voorzitter was Angelo Ayala, 
penningmeester Peter de Weerd en secretaris was na het aftreden van Willem Platje Anton van 
Berkel geworden, die dat 10 maanden ad interim heeft gedaan. Na diens terugtreden half juli werd 
Peter waarnemend secretaris. Competitieleider was Arrian Rutten die tevens bestuurlijk 
verantwoordelijk was voor de functie wedstrijdleider. Laatstgenoemde functie werd in de praktijk 
ingevuld door bestuursmedewerker André van der Graaf bijgestaan door Angelique Osinga. Hans 
van den Beukel was de jeugdleider. Uiteraard zijn wij dankbaar voor de periode dat Anton het 
bestuur heeft geholpen.  
Hans werd in zijn eerste jaar als Jeugdleider meteen opgezadeld met de organisatie van het JCC 
hetgeen hij met verve tot een goed einde heeft gebracht. Ook de Jeugd Grand Prix loopt als een 
trein in samenwerking met Philip Westerduin en de voorzitter. PR en Algemene Verengingszaken 
bleef vacant en is waargenomen door Angelo.  Peter en Arrian zijn na negen jaar niet herkiesbaar. 
Voor de functie van Penningmeester wordt Henk Prins voorgedragen. Voor de functie van 
Secretaris wordt Hans van den Beukel voorgedragen totdat de opvolging van Willem Platje 
definitief kan worden ingevuld. Voor Arrian is wel een opvolger namelijk André van der Graaf 
(Competitieleider). Angelique Osinga wordt voorgedragen als Wedstrijdleider. Beiden willen het 
bestuur graag versterken.  

Ik had het stokje na zes jaar graag willen overdragen en heb daartoe sinds juli aan alle 
bestuursleden van de verenigingen (via de secretarissen en voorzitters) kenbaar gemaakt dat men 
zich kon kandideren voor de functie Voorzitter. Helaas heeft zich tot heden (23/9) geen geschikte 
kandidaat gemeld. Daarom heb ik alsnog besloten mij opnieuw herkiesbaar te stellen. Wel blijft de 
vacature staan in de hoop dat toch nog iemand anders bereid is het bestuur voor te zitten.  

Op de andere vacatures die sinds juli op de website stonden is helaas nog niet veel gereageerd. 
Er worden nog vele vrijwilligers gezocht. Eén vacature is wel reeds ingevuld. André Osinga is sinds 
begin augustus aan de slag gegaan als bestuursmedewerker Algemene Zaken en Kadervorming. 
Verder heeft Henk Prins zich tot onze vreugde gekandideerd voor penningmeester. We zullen hem 
voordragen. Voor de vacature secretaris hebben we een kandidaat die pas volgend seizoen zou 
kunnen starten. Hans van den Beukel heeft zich tegen die achtergrond gekandideerd om één jaar 
als secretaris in functie te treden. Dit zal hij naast het jeugdleiderschap doen. Het blijft nog wel 
mogelijk om op de vacature te reageren. 

Hoe graag we ook dit jaar snel zouden willen vergeten, naar het zich laat aanzien zijn we nog niet 
van Covid-19 af en moeten we vrezen ook dit jaar onregelmatigheden te moeten ondergaan. 
Gelukkig blijken de clubs en de leden over incasseringsvermogen en gezond optimisme te 
beschikken. 
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Angelo Ayala, voorzitter 
 
5. Jaarverslag van de secretaris 2019-2020 
 
Bestuur 
Het bestuur is in de periode september 2019 – september 2020 zeven maal in vergadering bijeen 
geweest en heeft daarnaast middels e-mail en telefoon uitvoerig overleg gevoerd over diverse 
zaken. 
 
Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering kwam voor de 180ste keer bijeen op 11 september 2019. De 
voorjaarsvergadering van 2020 is niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. 
 
Verenigingen 
De RSB telt momenteel 37 aangesloten verenigingen. JSC 't Blok (Nieuwerkerk aan den IJssel) 
had zich aan het begin van het seizoen aangemeld maar heeft zich helaas al spoedig weer 
teruggetrokken. Helaas is SO Rotterdam aan het begin van het seizoen opgehouden te bestaan. 
  
Geschillencommissie 
Het secretariaat hoefde het afgelopen jaar zijn rol als doorgeefluik tussen de insteller van een 
beroep en de geschillencommissie niet te vervullen.  
 
Vertrouwenspersoon 
Er hebben zich in het afgelopen jaar geen zaken voorgedaan, waarbij het inschakelen van de 
vertrouwenspersoon van de RSB gewenst dan wel noodzakelijk was. 
 
Communicatie 
Voor de vrijwilligers werd in 2019 voor een attentie in de vorm van een cadeaubon gezorgd. De 
bestuursleden gaven acte de présence bij diverse gelegenheden als jubilea en diverse toernooien. 
 
Ledental 
Op 1 augustus 2019 telde de RSB 1043 senior-hoofdleden, waaronder 1 individueel lid, en 629 
jeugd-hoofdleden. Een totaal aantal hoofdleden van 1672. 
 
Op 1 augustus 2020 telde de RSB 1035 senior-hoofdleden, waaronder 1 individueel lid, en 569 
jeugd-hoofdleden. Een totaal aantal hoofdleden van 1604. 
 
Bezetting secretariaat  
Anton van Berkel is in september 2019 begonnen als secretaris, in afwachting van zijn definitieve 
benoeming door de Algemene Vergadering. Helaas heeft hij vanwege persoonlijke 
omstandigheden zijn werkzaamheden in juli 2020 moeten beëindigen. Het secretariaat wordt 
sindsdien waargenomen door Peter de Weerd. 
 
Peter de Weerd, waarnemend secretaris 
 
6.  Jaarverslag penningmeester seizoen 2019-2020 
 
Hierbij bied ik u namens het bestuur het financieel jaarverslag aan van de Rotterdamse 
Schaakbond over het boekjaar 2019/2020.  
 
Bij dit verslag horen twee bijlagen: 
1) Staat van baten en lasten 2019/2020 + de door de Algemene Vergadering in mei 2019 
vastgestelde begroting. 
2) Balans per 30 juni 2020 met de vergelijkende cijfers per 30 juni 2019. 
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De begroting voor het nieuwe boekjaar 2020/2021 zal als een apart agendapunt aan de Algemene 
Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Normaliter wordt de begroting voorafgaand aan 
het boekjaar vastgesteld in de Algemene Vergadering van mei. Deze is dit jaar echter niet 
doorgegaan vanwege de coronacrisis. 
 
Algemeen 
 
Het boekjaar 2019/2020 sluit met een positief resultaat van € 411 (vorig jaar negatief resultaat van 
€ 95). 
Voor het boekjaar was een negatief resultaat begroot van € 286. Het gerealiseerde resultaat is dus 
aanmerkelijk gunstiger (€ 697) dan de begroting.  
 
Bij de inkomsten en uitgaven waren er ten opzichte van de begroting zowel mee- als tegenvallers. 
Deze verschillen zijn terug te vinden in bijlage 1 en worden verderop nader toegelicht. Daarbij zal 
ook worden ingegaan op de invloed van de coronacrisis 
 
Het eigen vermogen excl. reserves van de RSB bedraagt per 30 juni 2020 € 44.427 (na verwerking 
van het positieve resultaat van € 611).  
 
Toelichting op de balans (bijlage 2) 
 
De voorraad werkende digitale klokken is in het begin van het afgelopen boekjaar - gelet op de 
grote vraag voor verschillende toernooien - uitgebreid van 50 naar 90 stuks. Eerder waren 7 
digitale klokken buiten gebruik gesteld. Alle klokken worden in 10 jaar afgeschreven. 
Daarnaast is de al lang bestaande voorraad borden en spellen met 40 stuks uitgebreid 
Helaas is er het afgelopen jaar weinig verhuur geweest vanwege de coronacrisis 
 
De voorraad RSB winkel betreft de notatiebiljetten tegen inkoopsprijs. Hetzelfde geldt voor de 
examens en diploma’s die in beheer zijn bij de diplomaconsul. 
 
De post vorderingen bestaat uit 1 contributiefactuur en 1 diplomafactuur. Beide facturen zijn kort na 
afloop van het boekjaar betaald. 
 
De RSB is uit oogpunt van kostenbesparing overgestapt van ING naar Regiobank. Helaas werden 
de tarieven van Regiobank kort voor onze overstap fors verhoogd (van 5,75 naar 9,50 euro per 
maand). Desondanks is Regiobank nog steeds iets goedkoper.   
  
Aan de Reserve Hutton (€ 1.200) is ook dit jaar € 200 toegevoegd. Deze reserve is bedoeld voor 
de kosten van Huttontoernooien die door de RSB worden georganiseerd (laatste keer in najaar 
2017).  
 
Aan de Reserve Lustrum (€ 6.500) is ook dit jaar € 500 toegevoegd voor de viering van het 100-
jarig bestaan van de RSB in 2031. 
 
Aan de Reserve Nieuwe Projecten (€ 6.655,25) is € 1.000 onttrokken voor een bijdrage aan de 
KNSB voor het in Rotterdam, mede door de RSB georganiseerde, Jeugd Clubcompetitie 2019. 
 
De gelden voor Schaken tegen Kanker staan ter beschikking van deze organisatie.  In het 
afgelopen jaar is op deze gelden geen beroep gedaan. 
 
De post kortlopende schulden komt dit jaar uit op € 320. Dit betreft een tweetal nog in te dienen 
declaraties (jeugdleider en voorzitter) en de restitutie van een dubbel betaalde diplomafactuur. 
 
 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten (bijlage 1) 
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In deze toelichting worden de resultaten van het afgelopen boekjaar vergeleken met de begroting. 
Het totale verschil is € 897 positief. 
 
Financiën -/-€ 143 
Deze tegenvaller is vooral het gevolg van incidenteel hogere bankkosten door de overgang van 
ING naar Regiobank en van het praktisch wegvallen van de rente opbrengsten. 
 
Competitie +/+ € 620 
De lagere uitgaven zijn het gevolg van het in maart 2020 stopzetten van alle RSB-competities 
(achttallen, viertallen en beker) vanwege corona. 
 
Wedstrijden +/+ € 452 
Deze meevaller is vooral het gevolg van een goedkopere opzet van het te elfder ure eind 
november 2019 door Spijkenisse georganiseerde PK senioren 
 
Jeugd -/- € 450 
Dit verschil was de resultante van een groot aantal meevallers en tegenvallers. 
Tegenover lagere kosten door het (deels) wegvallen van een aantal toernooien vanwege corona 
stond een te optimistische begroting voor de kosten van het PJK.. 
De verkoop van diploma’s was hoger dan de standaard voorzichtige begroting. 
Daar tegenover stonden extra uitgaven voor de aanschaf van 14 borden + gekleurde stukken voor 
Jeugdvakantieland (€ 195) en een bijdrage van € 300 aan de KNSB voor het regionale 
kwalificatietoernooi NJK ABC. 
 
PR en Verenigingszaken -/- € 118 
De extra uitgaven zijn het gevolg dat de betaling van de vergoeding voor de hosting (Antagonist) 
niet meer eens in de 3 jaar wordt betaald maar elk jaar. De betaling in juli 2019 was niet in de 
begroting meegenomen. 
 
 
RSB-winkel -/-270 
Deze tegenvaller is vooral het gevolg van een te hoge raming van de netto verkoop (€ 500). De 
verkoop van notatiebiljetten ( netto € 120) was zelfs iets lager dan vorig seizoen (netto € 190). 
Daarom zal de  raming zal voor het nieuwe seizoen 2020-2021 naar beneden worden bijgesteld. 
 
Bestuurlijk +/+ € 607 
Dit verschil wordt veroorzaakt door meevallende kosten van het reguliere bestuurswerk, het 
wegvallen van de Algemene Vergadering in mei 2020 en het ontbreken van incidentele  kosten 
waarvoor wel € 250 was begroot. 
 
 
Peter de Weerd, penningmeester 
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Bijlage 1 van het financieel jaarverslag 2019-2020 van de Rotterdamse 

Schaakbond 

(inkomsten in zwart, uitgaven in rood voorzien van een minteken)  

     

 Begroting   Realisatie  

 2019-2020  2019-2020  

 (AV mei 2019)   

Financieel     

4900 KNSB-contributie -60.330,00   -60.444,19   
4932 Bankkosten -114,00   -195,86   
8000 Contributies verenigingen 64.472,00   64.534,33   
8100 Contributies persoonlijke leden 45,72   46,44   
9050 Rente bank 25,00   14,85   
Totaal financieel  4.098,72   3.955,57  

     

Competitie                                       

4700 Kosten RSB-competitie -500,00   0,00   
4710 Kosten Bekercompetitie -80,00   0,00   
4751 Snelschaakcompetitie 0,00   0,00   
8800 Inschrijfgelden RSB competitie 700,00   739,55   
Totaal competitie  120,00   739,55  

     

Wedstrijden     

4711 Kosten PK RSB -2.000,00   -2.250,10   
4715 Kosten PK senioren -500,00   -63,38   
4760 Overige kosten wedstrijden 0,00   -140,00   
4942 Sponsoring 0,00   0,00   
8680 Inschrijfgelden PK RSB 820,00   1.225,00   
Totaal wedstrijden  -1.680,00   -1.228,48  

     

Jeugd     

4730 Kosten PJK -750,00   -1.474,67   
4740 JCK -150,00   0,00   
4741 Grand Prix toernooien -240,00   -83,67   
4742 Hutton -500,00   -509,19   
4750 Schoolschaaktoernooien -250,00   -100,13   
4941 Jeugdschaak algemeen 0,00   -495,00   
8690 Inschrijfgelden PJK RSB 1.050,00   970,00   
8700 Verkoop diploma's (netto) 500,00   902,17   
Totaal jeugd  -340,00   -790,49  

     

PR en verenigingszaken     

4930 Representatiekosten -200,00   -142,44   
4933 Website -460,00   -635,24   
Totaal PR en verenigingszaken  -660,00   -777,68  
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RSB winkel     

4300 Afschrijving digitale klokken -400,00   -365,80   
4720 Kosten RSB-winkel -150,00   -74,05   
8600 Verkoop RSB-winkel (netto) 500,00   119,90   
Totaal RSB winkel  -50,00   -319,95  

     

Bestuurlijk     

4901 Bestuurskosten -300,00   -66,98   
4905 Bestuursvergoedingen -500,00   -500,00   
4910 Algemene Ledenvergadering -200,00   -101,00   
4920 Verzekeringen -25,00   0,00   
4931 Jubilea -500,00   -500,00   
4943 Overige kosten algemeen -250,00   0,00   
Totaal bestuurlijk  -1.775,00   -1.167,98  

     

Totaal  -286,28   410,54  
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Bijlage 2 financieel jaarverslag 2019-2020      

                      

 Balans per 30 juni 2020 in vergelijking met de balans per 30 juni 2019   

          

    Activa per 30 juni 2020 Activa per 30 juni 2019 

          

Vaste activa         

Voorraad digitale klokken   1.170,00    675,00   
Voorraad borden en spellen   547,20      

          

Vlottende activa         

Voorraad RSB winkel  169,15    288,55    
Voorraad examens en 
diploma's 871,80    460,58    

Vorderingen   517,37                          1.160,32    

ING Zakelijke Rekening  0,00    1.929,49    

ING Vermogen Spaarrekening  0,00    51.434,01    

Regiobank Zakelijke rekening  16.026,81    3.590,50    

Regiobank Spaarrekening  40.000,52    0,00    

Totaal vlottende activa   57.585,65    58.863,45   

          

Totaal activa    59.302,85    59.538,45   

          

    Passiva per 30 juni 2020 Passiva per 30 juni 2019 

          

Eigen vermogen    44.016,91    44.112,09   

          

Reserve Hutton   1.400,00    1.200,00    

Reserve lustrum   7.000,00    6.500,00    

Reserve nieuwe projecten  5.655,25    6.655,25    

Reserves     14.055,25    14.355,25   
Schaken tegen kanker   500,00    500,00   
Kortlopende schulden   320,15    666,29   
Resultaat     410,54    -95,18   

          

Totaal Passiva    59.302,85    59.538,45   
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7. Jaarverslag van de competitieleider 2019-2020 
 
Scheiding landelijke en regionale competities 
De twee seizoenen durende pilot die de landelijke van de regionale competities scheidt, ging nu 
het tweede seizoen in. De Bondsraad heeft gedurende dit seizoen besloten dat de scheiding van 
de landelijke en regionale competities gecontinueerd wordt. 
 
De Corona-crisis 
Op 12 maart 2020 nam de regering verregaande maatregelen om de Corona-crisis het hoofd te 
bieden. Dit betekende o.a. dat alle sportcompetities werden stilgelegd, bijeenkomsten met meer 
dan enkele personen niet waren toegestaan en dat de speelzalen van schaakclubs op slot gingen. 
Diezelfde avond is daarom een mail uitgegaan, waarbij alle competitiewedstrijden t/m 31 maart 
2020 werden afgelast. Op 15 maart 2020 werd duidelijk dat de Corona-maatregelen in ieder geval 
tot en met 6 april 2020 werden verlengd, waarop de verenigingen werden bericht dat de 
afgelasting tot en met die datum werd verlengd. Op 3 april 2020 moest de afgelasting verder 
verlengd worden tot en met 28 april 2020. Na weer een verdere verlenging van de Corona-
maatregelen heeft het RSB-bestuur, in navolging van het KNSB-bestuur, op 26 april 2020 moeten 
besluiten de RSB-competitie, RSB-beker en RSB-viertallencompetitie 2019/2020 stop te zetten en 
niet meer te hervatten, geen kampioen en geen bekerwinnaar aan te wijzen en dat er geen 
promotie dan wel degradatie zou zijn. 
 
Teams RSB-verenigingen in de landelijke (KNSB-)competitie 2019/2020 
De KNSB-competitie werd na 6 speelronden stopgezet (5e klasse en lager na 5 speelronden). 
Hieronder de stand van zaken op dat moment: 
 

Team Klasse # wedstrijden # MP # BP Plaats 

Charlois Europoort 1 MK 6 12 39 1 

Krimpen a/d IJssel 1 1B 6 5 24½ 8 

Spijkenisse 1 1B 6 1 22 10 

Messemaker 1847 1 2C 6 9 27½ 3 

Dordrecht 1 2D 6 7 28 2 

Rokado 1 2D 6 6 24 6 

Krimpen a/d IJssel 2 2D 6 2 18 10 

Overschie 1 3E 6 5 24 5 

RSR Ivoren Toren 1 3E 6 5 21½ 6 

Erasmus 1 3E 6 3 17½ 9 

Charlois Europoort 2 3F 6 8 24 4 

Sliedrecht 2 3F 6 4 20½ 7 

CSV 1 3F 6 3 22 8 

Charlois Europoort 3 3G 6 7 27 4 

Sliedrecht 1 3G 6 6 24½ 5 

Shah Mata 1 4E 6 2 16½ 9/10 

Messemaker 1847 2 4G 6 9 28½ 2 

Spijkenisse 2 4G 6 8 25 3 

Fianchetto 2 4G 6 7 26½ 4 

Krimpen a/d IJssel 3 4G 6 6 23½ 7 

Dordrecht 2 5F 5 8 24 2 

Erasmus 2 5F 5 6 20 5 

Overschie 2 6D 5 9 25½ 1 

De IJssel 1 6D 5 7 21 2 

CSV 2 6D 5 6 24 3 

Krimpen a/d IJssel 4 6D 5 4 18 6 

Spijkenisse 3 6D 5 0 12½ 8 

RSR Ivoren Toren 3 6E 5 2 17 6 

RSR Ivoren Toren 2 6G 5 8 26½ 2 
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Teams RSB-verenigingen in de landelijke (KNSB-)bekercompetitie 2019/2020 
De KNSB-beker was gevorderd tot de achtste finales. Daarin werd Messemaker 1847 
uitgeschakeld door het sterke DSC Delft. Charlois Europoort moest de wedstrijd in de achtste 
finale nog spelen. De overige teams van RSB-verenigingen waren eerder uitgeschakeld. 
 
RSB-competitie 2019/2020 
De RSB-competitie werd vanaf 13 maart 2020 afgelast en vervolgens stopgezet. In de poules 
waren tot dan toe 5 of 6 wedstrijden gespeeld. Elders in dit verslag een overzicht van de 
tussenstand van de stopgezette competitie 2019/2020. 
 
RSB-bekercompetitie 2019/2020 
Ook de RSB-bekercompetitie werd niet meer uitgespeeld. De beker was gevorderd tot de halve 
finale, waarin de wedstrijden Sliedrecht – Charlois Europoort en Spijkenisse – Messemaker 1847 
op het programma stonden. 
 
RSB-viertallencompetitie 2019/2020 
En ook de RSB-viertallencompetitie werd stopgezet. De viertallen hadden toen 3, 4 of 5 
wedstrijden achter hun kiezen. Elders in dit verslag een overzicht van de tussenstand van de 
stopgezette viertallencompetitie 2019/2020. 
 
Ratingverwerking 
Alle partijen in de RSB-competitie, RSB-viertallencompetitie en RSB-bekercompetitie kwamen in 
aanmerking voor ratingverwerking door de KNSB. Deze zijn verwerkt in de KNSB-ratinglijsten van 
november 2019, februari 2020 en mei 2020. In onderstaand schema staat wanneer welke ronde 
voor welke lijst is verwerkt. 
 
 Ronde       

Klasse 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 6e ronde 7e ronde 

hoofd nov ‘19 nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20  
1A nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20  
1B nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20   
2A nov ‘19 nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20  
2B nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20  
2C nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20   
3A nov ‘19 nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20  
3B nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20  
3C nov ‘19 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20   
V-1A feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20    
V-1B feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20     
V-2A feb ‘20 feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20   
V-2B feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20    
V-2C feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20 mei ‘20    
beker feb ‘20 feb ‘20 mei ‘20     

 
Internet 
De competitie-uitslagen werden dit seizoen weer zo snel mogelijk – na ontvangst van de uitslag 
natuurlijk – op de RSB-website gezet door assistent-competitieleider Simon van der Beek en 
mijzelf. De RSB-(viertallen)competitiebulletins en RSB-bekerbulletins werden naar de betrokken 
personen gemaild. 
 
Kadervorming 
Lopende cursussen zijn uiteraard ook vanwege de Corona-crisis stopgezet. 
 
Tot slot 
Ik wil bij deze iedereen bedanken die het voor Simon van der Beek en mij gemakkelijk hebben 
gemaakt de uitslagen snel te verwerken. Verder uiteraard een dankwoord aan Simon, die mij van 
de noodzakelijke ondersteuning voorzag, en aan de wedstrijdleiders van de RSB-verenigingen 
voor de prettige samenwerking. Na 9 jaar ben ik verplicht af te treden. Ik heb het 
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competitieleiderschap met veel plezier vervuld. Ook Simon, die maar liefst 20 jaar (!!) de rol van 
assistent-competitieleider met genoegen heeft uitgeoefend (dank, dank!), zal ermee stoppen.  
 
Arrian Rutten, competitieleider 
 
 
 

Hoofdklasse Ap Mp Bp Klasse 1A Ap Mp Bp Klasse 1B Ap Mp Bp

1. Charlois Europoort 1 6 10 31 1. Erasmus 1 5 10 29½ 1. Overschie 1 5 9 26

2. Dordrecht 1 6 9 31½ 2. Sliedrecht 1 5 9 28½ 2. Shah Mata 1 5 8 25½

3. Spijkenisse 1 6 9 30 3. CSV 1 5 9 24½ 3. Dordrecht 2 5 7 23

4. Fianchetto/HZPS 1 6 6 23 4. Dordrecht 3 6 4 18½ 4. Moerkapelle 1 5 6 22

5. RSR Ivoren Toren 1 6 6 23 5. SOF/DZP 1 6 3 18 5. De Willige Dame 1 5 4 17½

6. Krimpen a/d IJssel 1 6 6 22½ 6. Overschie 2 5 3 17½ 6. Sliedrecht 2 5 3 16½

7. Messemaker 1847 1 6 1 15½ 7. WSV 1 5 2 16 7. CSV 2 5 2 14

8. De IJssel 1 6 1 15½ 8. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 5 2 15½ 8. Erasmus 2 5 1 15½

Klasse 2A Ap Mp Bp Klasse 2B Ap Mp Bp Klasse 2C Ap Mp Bp

1. PASCAL 1 6 11 30 1. Barendr/IJ'monde 1 6 10 34½ 1. Onésimus 1 5 10 33

2. Onésimus 2 6 9 29 2. Charlois Europoort 2 6 8 34½ 2. Krimpen a/d IJssel 2 5 10 28

3. HI Ambacht 1 6 9 25 3. De Pionier 1 6 8 31 3. RSR Ivoren Toren 2 5 5 22½

4. Hoeksche Waard 1 6 5 24½ 4. Shah Mata 2 6 6 25 4. Fianchetto/HZPS 2 5 5 22½

5. De Pionier 2 6 5 22½ 5. Maassluis 1 5 6 18 5. Barendr/IJ'monde 2 5 4 16

6. Dordrecht 4 6 4 19½ 6. Moerkapelle 2 5 3 14½ 6. Ashtapada 1 5 4 15½

7. Erasmus 3 6 3 23½ 7. 3-Torens 1 5 2 11 7. De IJssel 2 5 2 14

8. Shah Mata 3 6 2 18 8. Onésimus 3 5 1 7½ 8. Hoeksche Waard 2 5 0 8½

Klasse 3A Ap Mp Bp Klasse 3B Ap Mp Bp Klasse 3C Ap Mp Bp

1. Ridderkerk 1 6 10 30 1. RSR Ivoren Toren 3 6 10 30 1. Spijkenisse 2 5 10 28½

2. Barendr/IJ'monde 3 6 10 29 2. Dordrecht 5 6 8 27½ 2. Fianchetto/HZPS 5 5 6 23½

3. Fianchetto/HZPS 4 6 8 28½ 3. PASCAL 2 6 5 23½ 3. Messemaker 1847 2 5 6 23

4. WSV 2 6 6 24 4. HI Ambacht 2 6 5 23 4. Overschie 3 5 6 23

5. Sliedrecht 3 6 5 18½ 5. Krimpen a/d IJssel 3 6 5 21½ 5. Erasmus 4 5 6 20

6. Het Houten Paard 1 6 4 23½ 6. Spijkenisse 3 5 5 21 6. De Pionier 3 5 4 17

7. CSV 3 6 3 21 7. Fianchetto/HZPS 3 5 5 20½ 7. Barendr/IJ'monde 4 5 2 16

8. SOF/DZP 2 6 2 17½ 8. De Willige Dame 2 6 3 17 8. CSV 4 5 0 9

Viertallen 1A Ap Mp Bp Viertallen 1B Ap Mp Bp

1. Spijkenisse V1 3 6 10 1. Krimpen a/d IJssel V2 3 5 9

2. Charlois Europoort V1 3 6 9 2. RSR Ivoren Toren V1 3 3 6

3. Krimpen a/d IJssel V1 4 5 8 3. De IJssel V1 3 3 5½

4. Overschie V1 3 4 5½ 4. 3-Torens V1 3 1 3½

5. Dordrecht V1 3 2 5

6. Charlois Europoort V2 4 1 4½

7. Erasmus V1 4 0 6

Viertallen 2A Ap Mp Bp Viertallen 2B Ap Mp Bp Viertallen 2C Ap Mp Bp

1. Spijkenisse V2 5 9 12 1. De Willige Dame V1 4 8 10½ 1. RSR Ivoren Toren V2 4 6 10½

2. Ashtapada V1 5 6 11½ 2. Fianchetto/HZPS V1 4 6 10½ 2. PASCAL V2 4 5 9½

3. De IJssel V2 5 6 10 3. PASCAL V1 4 5 11 3. Overschie V3 4 5 8½

4. Erasmus V2 5 5 10 4. 3-Torens V2 4 4 8½ 4. Spijkenisse V3 4 5 7½

5. Nieuwerkerk a/d IJ. V1 5 5 10 5. Krimpen a/d IJssel V3 4 4 8 5. Moerkapelle V1 4 3 8½

6. Overschie V2 5 5 9½ 6. HI Ambacht V1 4 2 7 6. RSR Ivoren Toren V3 4 3 7½

7. WSV V1 5 3 9½ 7. Dordrecht V2 4 2 4½ 7. Barendr/IJ'monde V1 4 3 7½

8. Maassluis V1 5 1 7½ 8. Shah Mata V1 4 1 4 8. Messemaker 1847 V1 4 2 4½

Tussenstanden gestopte RSB-competitie seizoen 2019/2020
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8. Jaarverslag van de wedstrijdleider a.i. 2019-2020 
 
RSB Open Persoonlijk Kampioenschap 2019 
In 2019 werd voor het RSB Open PK 2019 een andere opzet gekozen: op vier zaterdagen in de 
periode oktober – december werden 7 partijen gespeeld. Er werd gespeeld in denksportcentrum 
De Lombard in het centrum van Rotterdam en stond onder leiding van André van der Graaf en 
Angelique Osinga, waarvoor dank! Er deden in totaal 61 spelers mee; 22 in groep A en 39 in groep 
B. 
 
Winnaar van groep A en tevens persoonlijk kampioen van de RSB werd FM Harold van Dijk 
(Krimpen a/d IJssel), die ongeslagen bleef met 6 uit 7. Ongedeeld 2e werd Daniël Zevenhuizen 
(Spijkenisse) met 5½ uit 7, en gedeeld 3e – in volgorde van weerstandspunten, FM Peter Ypma 
(Messemaker 1847) en Rob van der Plas (RSR Ivoren Toren). 
 
Groep B werd gewonnen door Murdoch Mac Lean (Onésimus) met 5½ uit 7, die nummer 2 Tjerk-
Peter de Bruijn (Barendrecht) 2½ weerstandpunt voorbleef. Er eindigden 3 spelers op de gedeeld 
3e t/m 5e plaats. In volgorde van weerstandspunten waren dat Cedric Kerkmeester (Klim-Op), Niels 
van Diejen (Overschie) en Hans Doornheim (Overschie). 
 
De ratingprijzen in de A-groep werden gewonnen door Dana Verheij (Sliedrecht, +1,89), Mark 
Beijen (RSR Ivoren Toren, +1,81), Maxim le Clercq (RSR Ivoren Toren, +1,15) en Martin Rensen 
(Onésimus, +1,15). In de B-groep waren ze voor Tiamo van Eijmeren (Barendrecht, +3,02), Jerry 
Sandifort (Spijkenisse, +1,04) en Joaquin Aarts (RSR Ivoren Toren, +0,80). 
 
In met name het voortraject heeft RSB-penningmeester Peter de Weerd veel coördinerend werk 
verzet. Aan iedereen, ook de hier niet genoemde mensen die zich in de organisatie hebben 
ingezet, dank voor het goede verloop. 
 
RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams 2019/2020 
Het RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams heeft dit seizoen wederom niet 
plaatsgevonden. 
 
RSB Open seniorenkampioenschap 2019 
Het RSB Open seniorenkampioenschap heeft dit seizoen plaatsgevonden op zaterdag 30 
november 2019 op de vertrouwde locatie, De Boekenberg in Spijkenisse. Er waren in totaal 28 
deelnemers. Open RSB Seniorenkampioen werd Symon Algera (Voorschoten) met een score van 
5½ uit 7. Heel verrassend tweede overall (op weerstand) en 1e in de groep 60+ (1600-) werd Peter 
van Soest (Maassluis) met 5 uit 7. Hans van Nieuwenhuizen (Krimpen a/d IJssel) werd op 
weerstand overall 3e en 2e in de groep 60+ (1600+). Ook 5 uit 7 hadden, in volgorde van 
weerstand, Bob Hoos (RSR Ivoren Toren, groep 50-59), Rob Kalkman (Spijkenisse, groep 50-59) 
en Jan Zoorob (Fianchetto, groep 60+ (1600+). 
 
SV Spijkenisse en arbiter Joop Huijzer worden uiteraard heel hartelijk bedankt voor hun 
inspanningen met betrekking tot de organisatie!. 
 
Arrian Rutten, wedstrijdleider a.i. 
 
 
9. Jaarverslag van de jeugdleider 2019-2020 
 
Ook bij de jeugd was 2019/2020 het seizoen dat door de Corona maatregelen niet kon worden 
afgemaakt. Allereerst een overzicht van de RSB-jeugdactiviteiten die wel doorgang vonden:  
 

• 12 dagen schaken op Jeugdvakantieland in Ahoy Rotterdam (maandag 22 juli t/m vrijdag 
2 augustus 2019). De vrijwilligers die dit, ondanks de tropische temperaturen, tot een groot 
succes maakten waren: Jan Sijbesma, Bep van Hoorn, Poulien Knipscheer, Aleena Ilyas, 
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Javeria Zubair, Ruud Neumeijer, Adri Helfrich, Daan Govaert, Arjen Postma, Meinte Smink, 
Tjerk Tinga, Theo Heukels, Angelique Osinga, Margreet Mol, Robert Aarts en Youri 
Verlinde. 

• Het RSB Persoonlijke Jeugdkampioenschap (PJK 2020), onder leiding van Angelique 
Osinga en André van der Graaf, in de volgende groepen: 

o Categorieën A, Am, B en Bm (8 februari in IJsselmonde en 22 februari in 
Spijkenisse) 

o Categorieën C en Cm (4 en 25 januari in Spijkenisse) 
o Categorieën D en Dm (8 februari in IJsselmonde en 22 februari in Spijkenisse) 
o Categorieën E en Em (25 januari in Spijkenisse) 
o Categorieën F, Fm, G, Gm, H en Hm (4 januari in Spijkenisse) 

• Vijf RSB Grand Prix toernooien: 
o Op 21-09 het Open Jeugdschaakkampioenschap de Pionier (OJKP) in 

Hellevoetsluis 
o Op 20-10 het Jeugdtoernooi van De Pionnetjes in Schiedam 
o Op 30-11 het Ridderkerks jeugdtoernooi in Ridderkerk 
o Op 30-12 het Open Capels Jeugdschaakkampioenschap (OCJK) in Capelle a/d 

IJssel 
o Op 15-02 het 40e Alblasserwaardtoernooi jeugd in Sliedrecht 

 
Daarnaast stonden op de RSB jeugdkalender de volgende activiteiten die ook zijn doorgegaan: 

• Op 07-09 het Open Jeugdkampioenschap Gouda 2019 

• Op 21-12 het 40e Klim-Op-Jeugdschaaktoernooi in Capelle aan den IJssel 

• Op 18-01 het Ideko Jeugdschaaktoernooi in Papendrecht 

• 5 van de 7 vrijdagse speelavonden van De Ron de Jong Groene Hart Cup (diverse locaties) 

• 4 van de 5 vrijdagse speelavonden van de Pentachess jeugdschaakcompetitie (in het 
oostelijk deel van de regio) 

 
Verder deed de RSB weer mee aan het jaarlijkse Huttontoernooi. Dit toernooi voor jeugdteams van 
regionale bonden in de leeftijdscategorieën A tot en met E werd op 12 oktober 2019 gehouden in 
Hoorn (Noord-Holland). De RSB werd vierde en kwam slechts 2 matchpunten tekort voor een 
tweede plaats.  
 
Zeker niet onvermeld mag blijven dat de RSB samen met de KNSB de JCC 2019 organiseerde. De 
JCC is de landelijke KNSB Jeugd Club Competitie voor viertallen in de leeftijdscategorieën A tot en 
met D. Daarnaast bood de RSB tegelijkertijd ook onderdak aan de NK E-teams. Beide 
evenementen vonden verspreid over 4 zaterdagen in het najaar plaats in het Podium aan de Maas 
te Rotterdam, dat net groot genoeg bleek om de ruim 300 deelnemers en 150 ouders en 
begeleiders een plek te geven. Het vergde een enorme inspanning van een niet al te grote groep 
vrijwilligers, maar uiteindelijk kan teruggekeken worden op twee goed geslaagde evenementen. 
 
Het voert te ver om hier uitgebreid verslag te doen van alle bovengenoemde activiteiten. Uitslagen, 
eindstanden, prijswinnaars, foto’s en verslagen zijn veelal terug te vinden op de website van de 
RSB en/of elders op internet. 
 
Dan de activiteiten die moesten worden uitgesteld/afgelast. Dit waren: 

• Het Jos de Rooij Jeugdschaaktoernooi voor de groepen 3, 4 en 5 van het Basisonderwijs, 
dat stond ingepland op 21 maart bij Shah Mata in Rotterdam 

• Het Erasmiaans Schaakfestijn, dat stond ingepland op 18 april in Rotterdam 

• De Jeugdclubkampioenschappen RSB en HSB (JCK 2020) in de volgende groepen: 
o Categorieën A en B (stond ingepland op 14 maart in Spijkenisse) 
o Categorie C (stond ingepland op 21 maart in Den Haag) 
o Categorie D (stond ingepland op 14 maart in Spijkenisse) 
o Categorie E (stond ingepland op 21 maart in Den Haag) 

• Vier RSB Grand Prix toernooien: 
o het Corry Vreeken Jeugdtoernooi in Maassluis, stond ingepland op 11 april 
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o het Jeugdschaaktoernooi Barendrecht/IJsselmonde in Rotterdam IJsselmonde, 
stond ingepland op 9 mei 

o het SG Overschie Jeugdschaaktoernooi in Rotterdam-Overschie, stond ingepland 
op 6 juni 

o het Jeugdtoernooi van De koddige koning (incl. Super GP) in Rotterdam Nieuwe-
Westen, stond ingepland op 4 juli 

• Het 26e J. de Kluyver Jeugdtoernooi, ingepland op 4 april in Spijkenisse 

• RIJST, het jeugdtoernooi van RSR Ivoren Toren, stond ingepland op 24 mei in Rotterdam 
 
Ook de diverse Nederlandse Kampioenschappen 2020, georganiseerd door de KNSB, vielen in het 
water. Aan het NK ABC in Assen van 26 april tot en met 2 mei zouden vanuit de RSB in de C-
categorie onder andere Zimo Qi (als vervanger van de verhinderde Mees van Batenburg, RSB 
kampioen C) en Dana Verheij (als titelhouder NK meisjes D 2019 geplaatst) meedoen. 
 
Aan het NK in Rijswijk van 21 tot en met 23 mei zouden vanuit de RSB meedoen: 
Jeugd D:  Mees van Batenburg (RSB kampioen D), Louis Liu, David Meijboom, 

Samuel Lopes en Rawi Wortman 
D Meisjes:   Kristel van Middelkoop (RSB kampioen Dm), Janice Fu en Marlies de Bruijne 
 
Aan het NK in Waalwijk op 10 en 11 april zouden vanuit de RSB meedoen: 
Jeugd E:    Arda Yantur (RSB kampioen E), Parsa Mohebbinezhad en Oscar    

            Koppenens 
E Meisjes:  Sarah-Joy Koorevaar (RSB kampioen Em), Odette Blom en Gyopárka   
                                   Sorbán 
 
Aan het NK in Maastricht op 20 juni (de Pupillendag) zouden vanuit de RSB meedoen: 
Jeugd F: Arda Yantur (RSB kampioen F) en Parsa Mohebbinezhad   
F Meisjes:  Emma Collaert (RSB kampioen Fm) 
Jeugd G: Oscar Koppenens (RSB kampioen G) en Amir Tetova   
G Meisjes:  Daria Borisenko (RSB kampioen Gm) 
Jeugd H: Arne Bultstra (won in de barrage van Ethan Mei, RSB kampioen H)  
H Meisjes:   Lisa Piek (RSB kampioen Hm) 
 
Om het gemis aan schaken een beetje te verzachten heeft de KNSB als alternatief voor 
bovenstaande kampioenschappen nog wel online varianten aangeboden. Deze kwamen echter 
niet in de plaats van de live evenementen, omdat er altijd nog de hoop was dat van uitstel en niet 
van afstel sprake zou zijn. Op moment van schrijven ziet het er naar uit dat de NK’s voor de 
categorieën D en E alsnog in september gehouden zullen worden. 
 
Hans van den Beukel, jeugdleider 
 
 
10. Verslag kascontrolecommissie, decharge van het bestuur  
 
De kascontrolecommissie, in de personen van de heren Arjan van der Leij en Eduard Hartog, heeft 
op 21 augustus 2020 en 13 september 2020 de jaarrekening 2019-2020 van de Rotterdamse 
Schaakbond gecontroleerd. 
 
De commissie verklaart dat; 
 

• De jaarrekening, sluitende  met een positief resultaat van € 411, een juiste weergave geeft 
van de inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. 

• De balans per 30 juni 2020 een getrouw beeld geeft van het vermogen ten bedrage van  
€ 44.427. 

 
De commissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor het financiële verslag en het gevoerde 
financiële beleid van het voltallige bestuur goed te keuren en hun decharge te verlenen. 
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Naar aanleiding van deze controle doet de kascontrolecommissie de volgende twee aanbevelingen 
aan het bestuur 

1. Het opnemen van de kasstromen bij de RSB (van belang bij inschrijfgelden van toernooien) 
in een aparte grootboekrekening 

2. Het maken van een gespecificeerde begroting en afrekening van de verschillende 
toernooien. 

 
Rotterdam, 13 september 2020, 
 
Arjan van der Leij 
 
Eduard Hartog 
 
(het originele, getekende verslag ligt tijdens de Algemene Vergadering ter inzage op de 
bestuurstafel) 
 
 
11. RSB-contributie 2020-2021 + begroting 
 
Hierbij biedt het bestuur van de Rotterdamse Schaakbond u ter goedkeuring een begroting en een 
contributievoorstel aan voor het komende verenigingsjaar 2020/21 (1 juli 2020 tot en met 30 juni 
2021. 
In deze begroting is het voorstel voor een contributiepauze over het 4e kwartaal van 2020 nog niet 
verwerkt. Gelet op de omvang van het daarmee gemoeide bedrag is dit als apart agendapunt 
geagendeerd. 

1. Een verhoging van de RSB-contributie per 1 oktober 2020 tot € 47,56 per jaar voor 

seniorleden en € 24,08 per jaar voor juniorleden. 

2. In te stemmen met de voorgelegde begroting voor het verenigingsjaar 2020/21. 

  
Toelichting 
Zoals bekend vormt de afdracht aan de KNSB het belangrijkste deel van de RSB-contributie. Deze 
bedraagt vanaf 1 oktober 2019 € 42,80 per jaar + toeslag van € 0,60 voor het Max Euwe Centrum. 
Juniorleden betalen aan de KNSB de helft + dezelfde toeslag 
De KNSB-contributie voor seniorleden zal op 1 oktober 2020 worden verhoogd met een 
inflatiecorrectie van 2,6 procent. Per saldo zal de KNSB-contributie (incl. toeslag Max Euwe 
Centrum) vanaf 1 oktober 2020 voor seniorleden uitkomen op € 44,52  per jaar. Dit komt neer op 
een verhoging van € 1,12 voor seniorleden en € 0,56 voor juniorleden. 
 
Het bestuur stelt voor de RSB-contributie voor het seizoen 2020/21 per 1 oktober 2020 eveneens 
te verhogen met € 1,12 voor seniorleden en met € 0,56 voor juniorleden. Het voor de RSB 
beschikbare deel van de contributies blijft daarmee gelijk: € 3,04 voor seniorleden en € 1,52 voor 
juniorleden. 
Het bovenstaande is samengevat in onderstaand overzicht 
 
Categorie lid RSB 2019/20  RSB 2020/21 KNSB-deel 2020/21 RSB deel 2020/21 
Senior  46,44   47,56      44,52         3,04    
Junior  23,52   24,08      22,56         1,52  
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Onderstaand de begroting voor het komende seizoen 
 

       

(inkomsten in zwart, uitgaven in rood voorzien van een minteken)    

       

 Begroting   Realisatie  Begroting  

 2019-2020  2019-2020  2020-2021  

 (AV mei 2019)     

Financieel       

4900 KNSB-contributie -60.330,00   -60.444,19   -60.444,19   
4932 Bankkosten -114,00   -195,86   -136,00   
8000 Contributies verenigingen 64.472,00   64.534,33   64.534,33   
8100 Contributies persoonlijke leden 45,72   46,44   46,44   
9050 Rente bank 25,00   14,85   0,00   
Totaal financieel  4.098,72   3.955,57   4.000,58  

       

Competitie                                        
4700 Kosten RSB-competitie -500,00   0,00   -500,00   
4710 Kosten Bekercompetitie -80,00   0,00   -80,00   
4751 Snelschaakcompetitie 0,00   0,00   0,00   
8800 Inschrijfgelden RSB competitie 700,00   739,55   600,00   
Totaal competitie  120,00   739,55   20,00  

       

Wedstrijden       

4711 Kosten PK RSB -2.000,00   -2.250,10   -2.000,00   
4715 Kosten PK senioren -500,00   -63,38   -100,00   
4760 Overige kosten wedstrijden 0,00   -140,00   -100,00   
4942 Sponsoring 0,00   0,00   -200,00   
8680 Inschrijfgelden PK RSB 820,00   1.225,00   1.000,00   

Totaal wedstrijden  

-
1.680,00   -1.228,48   -1.400,00  

       

       

       

       

       

Jeugd       

4730 Kosten PJK -750,00   -1.474,67   -1.000,00   
4740 JCK -150,00   0,00   -150,00   
4741 Grand Prix toernooien -240,00   -83,67   -240,00   
4742 Hutton -500,00   -509,19   -500,00   
4750 Schoolschaaktoernooien -250,00   -100,13   -250,00   
4941 Jeugdschaak algemeen 0,00   -495,00   -300,00   
8690 Inschrijfgelden PJK RSB 1.050,00   970,00   750,00   
8700 Verkoop diploma's (netto) 500,00   902,17   500,00   
Totaal jeugd  -340,00   -790,49   -1.190,00  
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PR en verenigingszaken 

4930 Representatiekosten -200,00   -142,44   -200,00   
4933 Website -460,00   -635,24   -400,00   
Totaal PR en verenigingszaken  -660,00   -777,68   -600,00  

       

RSB winkel       

4300 Afschrijving digitale klokken -400,00   -365,80   -300,00   
4720 Kosten RSB-winkel -150,00   -74,05   -75,00   
8600 Verkoop RSB-winkel (netto) 500,00   119,90   120,00   
Totaal RSB winkel  -50,00   -319,95   -255,00  

       

Bestuurlijk       

4901 Bestuurskosten -300,00   -66,98   -100,00   
4905 Bestuursvergoedingen -500,00   -500,00   -625,00   
4910 Algemene Ledenvergadering -200,00   -101,00   -200,00   
4920 Verzekeringen -25,00   0,00   -25,00   
4931 Jubilea -500,00   -500,00   -500,00   
4943 Overige kosten algemeen -250,00   0,00   -100,00   

Totaal bestuurlijk  

-
1.775,00   -1.167,98   -1.550,00  

       

       

Totaal  -286,28   410,54   -974,42  
 
Toelichting: 
4932 Bankkosten                             geen extra kosten meer voor overgang van naar Regiobank 
8800 Inschrijfgelden competitie       minder teams door corona 
4942 Sponsoring                              uitzending van 1 jeugdspeler naar EK/WK 
4905 Bestuursvergoedingen           1 extra bestuurslid 
4910 Algemene Vergadering           weer 2 vergaderingen 
 
 
 
12. Voorstel contributiepauze 4e kwartaal 2020 
 
Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om geen contributie voor KNSB/RSB te innen 
over het 4e kwartaal van 2020. Met dit voorstel is een fors bedrag gemoeid van naar schatting 
14.500 euro. Onderstaand zal worden toegelicht waarop dit voorstel is gebaseerd. 

1. De RSB is gelukkig een rijke bond met een vermogen van bijna 45.000 euro en met 

reserveringen voor uiteenlopende activiteiten van iets meer dan 14.000 euro. Dit maakt de 

vraag actueel of dit geld kan worden aangewend voor de bevordering van onze 

schaaksport. 

2. In de algemene vergadering van september 2019 is een voorstel besproken voor een 

eenmalige contributiereductie. Het bestuur heeft toen voorgesteld dit in een breder verband 

te bekijken. Daartoe is een werkgroep ingesteld om hierover nader advies uit te brengen. 

Deze werkgroep bestaat uit Peter de Weerd, Cor de Wit, Marcel Terluin, Youri Verlinde en 

Angelo Ayala (tot 1 aug 2020) resp. André Osinga (na 1 aug 2020) 

3. De coronacrisis maakt het naar de mening van het bestuur acuut om in deze moeilijke en 

onzekere tijden de verenigingen financieel een steun in de rug te geven. Zij heeft daarbij 

niet willen wachten op een advies van de werkgroep die mede door de coronacrisis, nog 

geen advies heeft uitgebracht 



25 

4. Duidelijk is dat deze actie een eenmalig karakter heeft. De RSB moet te allen tijde een 

financieel gezonde organisatie blijven. In een video overleg  van de eerder genoemde 

werkgroep bestond consensus dat daarbij, los van reserveringen, gedacht kan worden aan 

een eigen vermogen van 20.000 euro. Het bestuur zal over het gewenste minimale 

vermogen pas een standpunt innemen nadat de werkgroep haar advies heeft uitgebracht. 

5. In de begroting 2020-2021 die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering is 

aangeboden is dit voorstel nog niet opgenomen. Naar de mening van het bestuur verdient 

dit voorstel een aparte discussie. De uitkomst daarvan zal vanzelfsprekend in de definitieve 

begroting worden verwerkt. 

 

13. Stand van zaken invulling vacatures, (her)benoeming voorzitter en secretaris 

 
De voorzitter zal de stand van zaken nader toelichten. 

De tweede benoemingstermijn van drie jaar van voorzitter Angelo Ayala is verstreken. In eerste 
instantie heeft hij aangegeven niet voor een derde benoemingstermijn te gaan. Omdat de 
zoektocht naar een nieuwe voorzitter ondanks een intensieve zoektocht tot op heden niet tot 
resultaat heeft geleid heeft hij aangegeven zich alsnog voor een derde termijn van drie jaar 
verkiesbaar te willen stellen.  
Om deze reden draagt het bestuur dhr. A.Ayala voor een derde termijn van drie jaar voor als 
voorzitter. 
 
De vacature van secretaris is in september 2019 ontstaan. Wim Platje bereikte toen zijn maximale 
benoemingstermijn van drie keer drie jaar. In de vacature is het afgelopen seizoen op ad interim 
basis voorzien. De eerste 10 maanden door Anton van Berkel en de laatste twee maanden door 
Peter de Weerd. Een intensieve zoektocht naar een nieuwe secretaris heeft tot op heden nog geen 
resultaat opgeleverd. Mocht niemand zich kandideren, dan is Hans van den Beukel, bestuurslid 
jeugdzaken, bereid gedurende maximaal één jaar ook de functie van secretaris op zich te nemen. 
Hij zal daarin worden bijgestaan door Peter de Weerd die na de beëindiging van zijn 
penningmeesterschap als Algemeen Bestuursmedewerker beschikbaar blijft voor het bestuur. 
Om deze reden draagt het bestuur dhr. L.J. van den Beukel,voor als secretaris voor een termijn 
van één jaar.   

Tot zover de vacatures in het bestuur. Buiten het bestuur staan er nog diverse vacatures open voor 
allerlei (bestuurs)medewerkers. Het laatste nieuwsitem dat hierover op de website van de RSB 
verscheen dateert van 31 juli 2020. Op dat moment was André Osinga net bereid gevonden om 
bestuursmedewerker Verenigingszaken en Coördinator Kadervorming te worden. De overige 
vacatures staan per heden nog steeds open. Het betreft bestuursmedewerker Public Relations, 
Coördinator Schoolschaak, Coördinator Internetschaak, Coördinator Jeugdtraining, Coördinator 
Vervoerszaken, Coördinator Vrijwilligers en meerdere Vrijwilligers voor evenementen.      

14. Benoeming penningmeester, competitieleider en wedstrijdleider RSB 

 

De maximale benoemingstermijn van de huidige penningmeester (Peter de Weerd) en van de 

huidige competitieleider en wedstrijdleider a.i. (Arrian Rutten) is verstreken. Op grond van artikel 

12, lid 6 van de statuten kunnen beide op dit moment niet worden herbenoemd. 

 

Het bestuur draagt voor de vervulling van de aldus ontstane vacatures de volgende personen voor; 

- als penningmeester: dhr. H. Prins 

- als competitieleider: dhr. A. van der Graaf 

- als wedstrijdleider: mevr. A. Osinga  

Ten aanzien van elk van deze drie kandidaten verklaart het bestuur hierbij dat, gelet op het 
bepaalde in artikel 12, lid 3d van de statuten, niet is gebleken dat bestaande belangen, functies en 
nevenfuncties een benoeming als bestuurder in de weg staan. 

Op grond van artikel 12, lid 3a van de statuten kan voor elk van deze functies tot uiterlijk woensdag 
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30 september door een vereniging of drie individuele leden een tegenkandidaat worden ingediend. 

Bijgaand de CV’s van de voorgedragen bestuursleden 

CV Henk Prins 

Naam:  Hendrik Prins 
Geboren: 10-08-1959 te Sliedrecht 
Adres:  Reinenweer 42 
Plaats:  3363 XR Sliedrecht 
Burg.stand: gehuwd 
Telefoon: 0184-420185 
Email:  hprins@solcon.nl 
 
Vooropleiding: 
1971-1978 V.W.O. (Atheneum), Guido de Bres, Rotterdam 
1978-1981 Wiskunde MO-a (LOI) 
1979-1980 Handelscorrespondentie 
1981-1982 Informatica (LOI) 
 
Werk: 
1978-1979 fa. Korevaar, Sliedrecht 
  Administratief medewerker 
1979-1997 Van Gent-Drechtsteden BV, Dordrecht 
              Hoofdadministratie/ controller 
1997-heden Boon Food Group BV, groothandel levensmiddelen 
1997-2018 Sliedrecht 
2018-heden Dordrecht 
1997-heden Assistent controller groothandel 
2001-2008 Controller MCD- filiaalsupermarkten 
2006-2009 Werkgroepvoorzitter Finance inzake invoering nieuw ERP-systeem 
2010-heden Hoofd Groothandelsadministratie 
 
Schaken: 
1982-2019 Penningmeester Schaakvereniging Sliedrecht 
1988-heden Columnist wekelijkse schaakrubriek Reformatorisch Dagblad 
1990  FIDE meester in Schaakcompositie  (Benidorm - Spanje) 
1993  Internationaal Jurylid voor tweezetten 
1997  Internationaal Meester in Schaakcompositie (Pula - Kroatie) 
2011  Open kampioen van de Drechtsteden (partijschaak) 
 

Schaak CV André van der Graaf 
Op 6 jarige leeftijd ben ik met schaken in aanraking gekomen waarna ik in de zomer vaak met mijn 
broer en moeder partijtjes heb gespeeld. Echter binnen een half jaar kon mijn moeder het al niet 
meer winnen en kwamen we in 1996 bij schaakvereniging Zwijndrecht terecht. Bij Zwijndrecht 
lange tijd les gehad van Bert Broerse. Van 2005 tot 2008 heb ik RSB competitie gespeeld in 
Zwijndrecht 3 en af en toe invallen in het 2e team. In 2008 ben ik verhuisd naar Bergen op Zoom 
en beëindigde ik mijn lidmaatschap bij Zwijndrecht.  
 
Na een jaartje rond te hebben gekeken bij verschillende schaakclubs in de regio ben ik bij BSV 
Bergen op Zoom terecht gekomen (2009-heden), Hier heb ik verder nog training gehad van oud-
Ridderkerk speler René Punt en ben doorgegroeid naar een speelsterkte van 1800-1900. Ik ben 
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hier extern wedstrijdleider geweest van 2013-2018. In 2017 ben ik toegetreden namens BSV tot de 
commissie van beroep van de NBSB. 
 
In 2016 werd ik gevraagd of ik interesse had om bij Charlois Europoort te spelen om daar het 4e 
team (2e regionale team) kwam versterken. In 2017 ben ik in het bestuur gekomen als Extern 
wedstrijdleider, maar ondertussen ook andere functies uitgeoefend zoals secretaris, intern 
wedstrijdleider en een gedeelde portefeuille penningmeester.  
 
Naast het schaken in Nederland ben ik ook actief in België. Ik speelde bij Moretus Hoboken  
(2013-2017), maar tegenwoordig speel ik bij SK Brasschaat (2017-heden). 
 
Daarnaast ben ik ook erg actief als scheidsrechter, voornamelijk namens de RSB en de KNSB. In 
2013 ben ik begonnen met de Scheidsrechter A cursus (nu SR 2), en dit voorjaar ben ik benoemd 
tot FIDE-Arbiter. 
 
In mijn dagelijks leven werk ik fulltime bij een bedrijf dat surveyors en laboranten uitleent aan 
andere bedrijven. Ik woon op dit moment samen met mijn vriendin in Oudenbosch. 
 
Schaak CV Angelique Osinga 
Van jongs af aan ben ik al in aanraking met de schaaksport, dat zal jullie niet verbazen met 2 
schakende ouders. Op 11 jarige leeftijd ben ik lid geworden van de Klim Op. Hier heb ik 1,5 jaar 
gespeeld om met name ervaring op te doen binnen de schaakwereld. Daarna ben ik overgestapt 
naar Charlois Europoort, waar ik nog steeds speel. Hier heb ik vooral training gehad van Michel de 
Wit en heb ik het niveau van ongeveer 1900 behaald. Daarnaast heb ik enige tijd als dubbellid 
intern voor Hoeksche Waard gespeeld om meer partijen te kunnen spelen. In 2016 ben ik ook lid 
geworden van BSV Bergen op Zoom. Hier ben ik het hoogste regionale team gaan versterken.  
Naast de clubs in Nederland ben ik ook actief in België bij SK Brasschaat (2010-heden).  
 
Vanaf 2017 zit ik in het bestuur van Charlois Europoort, hier ben ik toegetreden als Jeugdleider. 
Daarnaast heb ik verschillende andere functies vervult naast het jeugdleiderschap, zoals  intern 
wedstrijdleider en een gedeelde portefeuille penningmeester.  
 
Naast zelf schaken ben ik actief als scheidsrechter voor de KNSB en RSB. Sinds 2017 ben ik 
scheidsrechter 2 en inmiddels doorgegroeid naar Nationaal Arbiter. Op dit moment ben ik opzoek 
naar nieuwe stageplaatsen om Fide Arbiter te worden, aangezien de toernooien door Corona niet 
doorgingen. De benodigde Fide Seminar heb ik in 2019 gevolgd. Vanaf 2017 ben ik ook actief als 
jeugdclubcompetitieleider (JCC) van de KNSB.  
 
Op dit moment woon ik samen met mijn vriend in Oudenbosch. Ik zit in het laatste jaar van mijn 
opleiding HBO Toegepaste Wiskunde. Daarnaast werk ik parttime bij PwC, een accountancy en 
belastingadviseurs bedrijf.  
 
15. Stand van zaken werkgroep aanwending vermogen RSB 
 
De voorzitter van deze werkgroep, Peter de Weerd, zal de stand van zaken nader toelichten 
 
16. Mededelingen vanuit de KNSB 
 
Bij dit agendapunt krijgt de vertegenwoordiger van de KNSB, indien gewenst, de gelegenheid het 
woord te richten tot de Algemene Vergadering van de RSB. 
 
17. Vaststelling aanvulling RSB-competitiereglement 

RSB-Competitiereglement 
Bijlage 8.4 Vervroegd beëindigen competitie 
 

Deze bijlage is een aanvulling op het RSB-Competitiereglement. Vanwege mogelijke verstoring 
van de competitie worden in deze bijlage een aantal zaken vastgelegd. Indien deze bijlage 
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zaken anders beschrijft dan het RSB- Competitiereglement is de tekst uit deze bijlage leidend. 
De verstoring van de competitie kan verschillende oorzaken hebben, waardoor besloten kan 
worden om de competitie tijdelijk stil te leggen of definitief niet te hervatten. 

Artikel 1 

1.1 De wedstrijdleider of een door de thuisspelende vereniging aangewezen persoon is de in 
het actuele Protocol Veilig Schaken van de KNSB genoemde ‘verantwoordelijke’ en kan op 
basis van het protocol de zaal afkeuren en spelers en/of publiek uit de speelzaal (laten) 
verwijderen. 
 
1.2 De speelzaal dient te voldoen aan de regels vastgelegd in het Protocol Veilig Schaken. 
 
1.3 De spelers, wedstrijdleiding en publiek dienen zich te houden aan de regels vastgelegd in 
het Protocol Veilig Schaken. 
 
Artikel 2 

Beslissingen over opschorten of stopzetten wordt door het bestuur van de RSB genomen indien 
naar diens mening schaken in competitieverband in de RSB- regio niet meer verantwoord is door 
externe factoren. Deze beslissing zal worden medegedeeld aan alle verenigingen via email en 
door middel van publicatie op de RSB-website. 

Artikel 3 

3.1 Teams hebben de vrijheid een seizoen over te slaan indien teams het niet verantwoord 
achten om in competitieverband te schaken. Het team behoudt het recht op deelname aan de 
klasse waar het team voor dat seizoen recht op had. 
 
3.2 Indien van een vereniging een team een jaar overslaat en van deze vereniging doen teams 
mee met een hoger nummer, dan moet wel een opstelling van het niet deelnemende team 
doorgegeven worden, waarbij deze opstelling moet voldoen aan de eisen van het RSB-
Competitiereglement. Tevens dienen de voor het niet deelnemende team opgegeven spelers 
op 15 september van het lopende seizoen én bij aanvang van de eerste ronde van de 
competitie lid te zijn van de betreffende vereniging. Voorbeeld: een vereniging heeft vier teams, 
team 1, 3 en 4 doen mee en team 2 slaat een jaar over; dan moet van team 2 een opstelling 
doorgegeven worden en deze spelers mogen niet invallen in team 3 

of 4, maar wel in team 1. 

 

3.3 Indien bij de inschrijving voor de RSB-Competitie is gebleken dat er teams zijn die een 

seizoen overslaan, kan bij de vaststelling van de competitie-indeling afgeweken worden van artikel 

5 lid 1 en artikel 6 lid 1 van het RSB- Competitiereglement. 

Artikel 4 

4.1 Indien in één of meer groepen van de achttallencompetitie minder dan 2/3 van het aantal te 
spelen ronden in die groep of groepen volledig voltooid zijn, is er in geen enkele groep promotie 
en degradatie en wordt er ook geen enkele kampioen aangewezen. 
 
4.2 Indien in één of meer groepen van de viertallencompetitie minder dan 2/3 van het aantal te 
spelen ronden in die groep of groepen volledig voltooid zijn, zal er geen enkele kampioen worden 
aangewezen. 
 
4.3 Voor de bepaling van de eindstand worden alleen volledig gespeelde ronden in behandeling 
genomen. 
 
4.4 Wanneer alle wedstrijden in een groep zijn gespeeld, dan geldt artikel 8 van het RSB-
Competitiereglement. 
4.5 Indien niet alle wedstrijden in een groep zijn gespeeld en het aantal teams in de groep is: 
a:   even, dan geldt artikel 8 van het RSB-Competitiereglement; 
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b:   oneven, dan geldt artikel 10 leden 7 en 8 van het RSB-Competitiereglement 

 

Artikel 5 

Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het vorige 
competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelname moet voor de publicatie van de 
voorlopige indeling van de RSB-competitie aan de competitieleider berichten of dit team 
meespeelt/overslaat of opgeheven wordt. 

Artikel 6 

Het RSB-bestuur behoudt zich het recht om naar eigen inzicht de inhoud van deze bijlage 
van het competitiereglement toe te passen. 

 
18. Vaststelling competitie-indeling 
 
De competitieleider legt de competititie-indeling voor het seizoen 2020-2021 ter goedkeuring voor 
aan de Algemene Vergadering. 
 
19. Loting voor de RSB-bekercompetitie 
 
Onder leiding van de competitieleider zal de loting voor de RSB-bekercompetitie worden verricht. 
 
20. Rondvraag 
 
 
21.Sluiting 
 
 
 
 
 
 


