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Concept-notulen van de 181e Algemene Vergadering van de RSB  op 14 oktober 2020 

(video conferentie met MS-Teams). 

 

Aan de vergadering wordt deelgenomen door:  

- de afgevaardigden van 21 verenigingen: Tjerk-Peter de Bruijn (Barendrecht), Eduard 

Hartog (CSV, tevens namens de kascontrolecommissie), Cor de Wit (Charlois 

Europoort), Ton Slagboom (Dordrecht), Leo Verhoeven (Erasmus), Youri Verlinde 

(Fianchetto, tevens namens De Pionnetjes), Ruud Bosch (Het Houten Paard), André 

Osinga (Hoeksche Waard, tevens als bestuursmedewerker), Paul Blok (Maassluis), 

Frank Michielen (Messemaker 1847), Bauke Hoogland (Onesimus), Marcel Terluin 

(Overschie), Meinte Smink (PASCAL), Fred van Wieringen en Sheila de Jonge (De 

Pionier), Jos Visser (Rokado), Wout Scheffer (RSR Ivoren Toren), C. Willemse (Shah 

Mata), Jerry van Rekom en Marcel Klein (Sliedrecht), Kees Verstraate (Spijkenisse) en 

Frank van de Pavoordt (De IJssel); 

- namens de kascontrolecommissie: Arjan van der Ley; 

- namens de KNSB: Dirk Hoogland (secretaris) 

- het bestuur van de RSB: Angelo Ayala (voorzitter), Peter de Weerd (penningmeester en 

waarnemend secretaris), Arrian Rutten (competitieleider en wedstrijdleider ad interim), 

Hans van den Beukel (jeugdleider); 

- de voorgedragen nieuwe bestuursleden van de RSB: Henk Prins, Angelique Osinga en 

André van der Graaf. 

Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van: De Koddige Koning, JSV 

Kralingen, Moerkapelle, Nieuwerkerk, Oostflakkee, Ridderkerk, De Willige Dame en De 

Zwarte Pion (8 verenigingen), Frans Maas (erelid) en Rinus Degeling (lid van verdienste). 

Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van: 3-Torens, Ashtapada, 

Hendrik Ido Ambacht, HZP Schiedam, Klim-Op, Krimpen, IJsselmonde en WSV (8 

verenigingen). 

1. Opening 

 

Na het oplossen van een verbindingsprobleem met de secretaris opent de voorzitter de 

vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen van de 180e Algemene Vergadering van 11 september 2019 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

De KNSB zal in de eerstkomende Bondsraad mevr. Bianca de Jong-Mühren 

voordragen als voorzitter. Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan door 

het terugtrekken van Marleen van Amerongen. 

 

Van Shah Mata is een brief binnengekomen over het reglement van de RSB-

competitie. Deze brief zal na de pauze worden besproken. 
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De Groene Hartcup gaat dit seizoen niet door vanwege de coronacrisis. Een werkgroep 

is op zoek naar een alternatief 

 

6 verenigingen in Rotterdam Noord zijn een initiatief gestart voor een extra platform 

voor internetschaak. Een werkgroep is bezig om dit uit te werken. 

 

Door Eduard Hartog wordt gemeld dat de schaaksport met ingang van 1 januari 2022 

BTW-plichtig wordt.  

 

De voorzitter leest de namen voor van de verenigingsleden die het afgelopen seizoen 

zijn overleden. Ter nagedachtenis wordt een minuut stilte in acht genomen. 

 

4. Jaarverslag van de voorzitter: geen opmerkingen. 

5. Jaarverslag van de secretaris: geen opmerkingen 

6. Jaarverslag en jaarrekening van de penningmeester: geen opmerkingen 

7. Jaarverslag van de competitieleider: geen opmerkingen 

8. Jaarverslag van de wedstrijdleider ad interim: geen opmerkingen 

9. Jaarverslag van de jeugdleider: geen opmerkingen 

 

10. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 

 

De kascontrolecommissie bestond dit seizoen uit Arjan van der Leij en Eduard Hartog.       

Door Arjan van der Leij wordt de volgende verklaring voorgelezen: 

 

“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”. 

 

Naar aanleiding van deze controle doet de kascontrolecommissie de volgende twee 

aanbevelingen aan het bestuur 

- Het opnemen van de kasstromen bij de RSB (van belang bij inschrijfgelden van 

toernooien) in een aparte grootboekrekening 

- Het maken van een gespecificeerde begroting en afrekening van de verschillende 

toernooien” 
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Deze verklaring leidt niet tot nadere vragen. De vergadering stemt daarna unaniem in 

met het gevoerde financiële beleid van het voltallige bestuur en verleent decharge. 

 

11. RSB-contributie 2020-2021 + begroting 

 

De vergadering stemt in met het voorstel de contributie voor het seizoen 2020/21 te 

verhogen met € 1,12 voor seniorleden en € 0,56 voor juniorleden. 

De voorgestelde begroting leidt niet tot nadere vragen en wordt dus ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

12. Voorstel contributiepauze 4e kwartaal 2020 

 

Het voorstel van het bestuur ontmoet geen bezwaren. De vergadering stemt hier mee 

in. 

Het idee van een contributiepauze vanwege de coronacrisis roept bij Eduard Hartog de 

vraag op hoe de KNSB hier tegen aan kijkt.  

De voorzitter meldt dat de KNSB een organisatie is met vaste kosten, vooral het 

bondsbureau. Hij heeft wel gevraagd iets te doen aan het inschrijfgeld voor de KNSB-

competitie 

Dirk Hoogland (KNSB) meldt dat de KNSB druk bezig is naar deze problematiek te 

kijken. De resultaten zullen worden verwerkt in de komende begroting 

André Osinga merkt op dat de tegemoetkoming van de KNSB voor de competitie niet 

geldt voor de JCC (Jeugd Club Competitie) 

 

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

14. Benoemingen penningmeester, competitieleider en wedstrijdleider RSB 

 

De voorzitter meldt dat er geen nieuwe feiten zijn sinds de uitnodiging voor deze 

vergadering. Hij heeft besloten zich weer voor drie jaar herkiesbaar te stellen. Een 

opvolging door André Osinga is nog aan de orde geweest. Dat was echter niet 

realistisch gezien de kandidatuur van twee van zijn familieleden. De andere 

voorgestelde benoemingen waren nodig omdat Peter en Arrian statutair moeten 

aftreden. Hij is blij met de voorgestelde kandidaten Henk Prins, Angelique Osinga en 

André van der Graaf 

 

De drie voorgestelde bestuursleden stellen zich kort voor en worden vervolgens met 

een applaus benoemd voor een periode van drie jaar: Henk Prins als penningmeester, 

André van der Graaf als competitieleider en Angelique Osinga als wedstrijdleider. 

 

Het voorstel om Hans van den Beukel, thans bestuurslid jeugdleider, ook te benoemen 

als secretaris was nodig omdat de beoogde opvolger Leo Verhoeven pas over een jaar 

beschikbaar is. Om de functies van jeugdleider en secretaris te kunnen combineren zal 

Hans door Peter de Weerd worden ondersteund als adjunct-secretaris in de 

hoedanigheid als bestuursmedewerker. 

André Osinga merkt nog op dat hij ooit in het RSB-bestuur beide functies heeft 

gecombineerd. 

Ook Hans wordt met applaus benoemd. 
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Tenslotte wordt ook Angelo onder applaus voor een periode van drie jaar herbenoemd 

als voorzitter. 

 

Het grote aantal bestuurswisselingen roept bij Frank van de Pavoordt de vraag op of 

het niet wenselijk is deze wisselingen beter in de tijd te spreiden. Volgens de 

voorzitter is dit moeilijk te regelen. Kees Verstraate merkt op dat Spijkenisse in het 

huishoudelijk reglement hiervoor een regeling heeft gemaakt. Hij zal deze regeling 

nog tijdens de vergadering ogestuurd naar de waarnemend secretaris. 

 

Als laatste onderdeel van deze twee agendapunten bedankt de voorzitter de aftredende 

bestuursleden Arrian Rutten en Peter de Weerd. Beiden hebben de afgelopen negen 

jaar bergen werk verzet. De vergadering beloont hen met applaus. 

Arrian Rutten vraagt vervolgens aandacht voor Simon van der Beek die na 20 jaar 

stopt als assistent competitieleider. Om hem voor al dit werk in het zonnetje te zetten 

zal hij samen de voorzitter Simon thuis bezoeken. 

 

15. Stand van zaken werkgroep aanwending vermogen RSB 

 

Peter de Weerd geeft een kort overzicht van de activiteiten. De werkgroep zou in 

eerste instantie een advies uitbrengen aan de Algemene Vergadering van mei 2020. 

Vanwege corona is dat uitgesteld. Het bestuur heeft daarna op eigen initiatief een 

contributiepauze voorgesteld voor het 4e kwartaal van 2020. Daarmee is al een deel 

van het vermogen aangewend. 

De werkgroep heeft in juli 2020 een videovergadering belegd. Daarin bestond 

consensus dat een vermogen van 20.000 euro een verantwoorde minimumgrens is. 

Hiermee kan gedurende 1 kwartaal aan alle verplichtingen worden voldaan 

(voornamelijk afdracht KNSB-contributie). Dan resteert na de contributiepauze een 

ruimte van ongeveer 9.000 euro. Daarnaast is de reserve Nieuwe Projecten (ongeveer 

5.500 euro) beschikbaar voor nieuwe initiatieven. 

De werkgroep zal voor de Algemene Vergadering van mei 2021 advies uitbrengen hoe 

en waarvoor deze ruimte kan worden ingezet. 

De werkgroep bestaat op dit moment uit Peter de Weerd (voorzitter), Cor de Wit 

(Charlois Europoort), Marcel Terluin (Overschie), Youri Verlinde (De Pionnetjes) en 

André Osinga (bestuursmedewerker kadervorming en verenigingszaken) 

 

16. Mededelingen vanuit de KNSB 

 

Dirk Hoogland stelt zich voor. Hij is sinds de laatste Bondsraad secretaris van het 

bestuur van de KNSB. Hij woont in de regio Arnhem en is voorzitter van de OSBO 

(Overijsselse Schaakbond). In het verleden is hij ook bestuurslid geweest van de RSB 

 

De mededelingen zijn: 

- Als nieuwe voorzitter van de KNSB is voorgedragen Bianca de Jong-Mühren 

- Er wordt gewerkt aan een nieuw coronaprotocol. Dat komt hopelijk aan het einde 

van de week 

- de KNSB competitie is voor twee weken stilgezet 
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- het maken van een begroting voor de komende 4 jaar wordt lastig. Daarin wordt ook 

het probleem meegenomen van een tegemoetkoming aan de verenigingen 

- schaken wordt met ingang van 2022 BTW-plichtig. Daarbij wordt mogelijk een 

ondergrens gehanteerd van 20.000 euro. Als dat zo zou zijn hebben verenigingen er 

geen last van. Eduard Hartog merkt op dat dit zou betekenen dat verenigingen niet 

onder de BTW vallen 

- de coronacrisis heeft geleid tot 6% minder leden op 1 oktober 2020 in vergelijking 

met een jaar eerder. Bij de RSB is dit zelfs 10%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt 

door een groot verloop bij de jeugd 

 

Naar aanleiding van het tijdelijk stilzetten van de KNSB competitie vraagt Tjerk-Peter 

de Bruijn  naar het standpunt van het RSB-bestuur over het stilzetten van de RSB-

competitie. De voorzitter antwoordt dat dit na de pauze aan de orde komt 

Marcel Terluin vraagt of de KNSB in meer algemene zin een mening heeft over het 

doorgaan van een interne competitie. Dirk Hoogland meldt dat de KNSB hierover het 

standpunt van NOC/NSF afwacht. 

Hierna volgt een korte discussie over verenigingen die zelf al de competitie hebben 

stilgelegd, bijvoorbeeld vanwege het sluiten van de horeca. Uitgangspunt daarbij is dat 

het protocol leidend moet zijn (Angelique Osinga) en dat het niet raadzaam is de 

grenzen op te zoeken (Bauke Hoogland) 

 

Na een korte pauze wordt de vergadering hervat om 21.35 

 

17. Vaststelling aanvulling RSB-competitiereglement 

 

Aan de orde is het voorgestelde RSB-competitiereglement en de daarbij behorende 

bijlage 8.4 (vervroegd beëindigen competitie) Deze bijlage is opgesteld, mede naar 

aanleiding van een brief van Shah Mata, 

 

De discussie spitst zich toe op een tweetal punten: 

a) hoe om te gaan met de naleving van de coronaregels als een bezoekende vereniging 

zich niet veilig voelt: 

b) de vraag of door het onvoorspelbare karakter van de competitie het komende 

seizoen moet worden afgezien van promotie en degradatie. 

 

Ad a: verschillende mogelijkheden passeren de revue hoe een bezoekende vereniging 

zich er van kan vergewissen dat de speellocatie corona-proof is. Dat zou kunnen door 

een overleg tussen de twee wedstrijdleiders of teamleiders. André van der Graaf merkt 

op dat elke situatie uniek is en dat overleg vooraf tot ingewikkelde discussie kan 

leiden. Zijn conclusie is dan ook dat de protocollen steeds leidend moeten zijn en dat 

een bezoekende vereniging die niet wil spelen tegen de daaruit voortvloeiende 

reglementaire nederlaag beroep kan aantekenen bij de competitieleider, eventueel 

gevolgd door beroep bij de geschillencommissie. 

Tegen dit uitgangspunt bestaan vanuit de vergadering geen bezwaren 

Arrian Rutten merkt in dit verband nog op dat er veel minder teams zijn ingeschreven 

dan vorig jaar. Je mag er dan van uitgaan dat de verenigingen die zich wel hebben 

ingeschreven denken te kunnen voldoen aan de coronaregels. 
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Ad b: Over dit onderwerp ontstaat een uitvoerige discussie. Deze wordt voornamelijk 

gevoed door de onzekerheden rond corona. Niemand weet immers wanneer we wel en 

niet kunnen spelen. De competitieleider moet daarom flexibel kunnen zijn om een of 

meer ronden niet te laten spelen. Dat maakt het opstellen van regels voor promotie en 

degradatie ingewikkeld. 

De voorstanders van het handhaven van promotie en degradatie stellen dat dit een 

wezenlijk onderdeel is van een schaakcompetitie. Daarom is het nodig om van te 

voren regels te maken wanneer promotie en degradatie kan worden gerealiseerd. Als 

wordt afgezien van promotie en degradatie kunnen verenigingen zich zelfs 

terugtrekken. Dit wordt voor Sliedrecht aangekondigd door Marcel Klein. 

De tegenstanders betogen dat het primair gaat om een leuke competitie. Daarvoor is 

het nodig dat we flexibel kunnen omgaan met onverwachte ontwikkelingen. Het 

handhaven van promotie en degradatie zou echter leiden tot extra stress. 

Arrian Rutten geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het voor 1 jaar opschorten van 

de promotie-/degradatieregeling. De competitie gaat niet alleen om promotie en 

degradatie maar ook om rating en de kampioenschapsbeloning in geld. De competitie 

is ruim opgezet en de eerste ronde wordt sowieso verschoven. 

 

Het voorstel om het komende seizoen af te zien van promotie en degradatie wordt in 

stemming gebracht. Voor dit voorstel zijn 10 verenigingen (Barendrecht, CSV, 

Erasmus, Maassluis, Messemaker 1847, Onesimus, De Pionier, RSR Ivoren Toren, De 

IJssel en IJsselmonde - alle met teams in de RSB-competitie) met 542 leden. Tegen 

het voorstel zijn 6 verenigingen (Charlois Europoort, Fianchetto, Overschie, PASCAL, 

Sliedrecht en Spijkenisse - alle met teams in de RSB-competitie) met 413 leden. Het 

voorstel is dus aangenomen. 

 

De afzonderlijke artikelen van het RSB competitiereglement worden in stemming 

gebracht. Deze worden alle aangenomen met de aantekening dat artikel 4 zal worden 

aangepast op het opschorten van promotie en degradatie. Artikel 6 zal worden 

gewijzigd met de toevoeging dat het RSB-bestuur alleen gebruik zal maken van de 

hier gegeven bevoegdheid bij onvoorziene en zwaarwegende omstandigheden 

André van der Graaf zegt toe het gewijzigde competitiereglement te publiceren op de 

RSB website. 

 

18. Vaststelling competitie-indeling 

 

Tjerk-Peter de Bruijn vraagt naar de indeling van de tweede klasse. Zoals het nu is 

ingedeeld kunnen twee combiteams van Barendrecht/IJsselmonde worden ingedeeld in 

twee groepen die in sterkte zeer verschillen. 

Arrian Rutten legt uit hoe deze indeling tot stand is gekomen 

De discussie over de RSB competitie wordt afgerond met een compliment van Marcel 

Terluin aan de competitieleiding 

 

19. Loting voor de RSB-bekercompetitie 

 

Arrian Rutten heeft deze loting al uitgevoerd met een random programma. De 
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uitkomst daarvan zal als bijlage bij deze notulen worden gevoegd en ook op de RSB 

website worden gepubliceerd 

 

20. Rondvraag 

 

Kees Verstraate verzoekt om met de KNSB te overleggen dat een eventuele 

tegemoetkoming door de overheid vanwege corona voor een deel ten goede moet 

komen aan de verenigingen.Wouter Scheffer wijs er daarbij op dat er bij gebruik 

maken van de NOW regeling sprake moet zijn van een inkomstenderving van 

tenminste 20% 

De voorzitter zegt toe dit mee te nemen naar de Bondsraad 

 

21. Sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, met dankzegging voor ieders 

inbreng, de vergadering om 23.00 


