VERSLAG VAN DE ALV VAN DE FSB OP 29-09-2021 IN ZAALENZO KALVERDIJKJE 77 LEEUWARDEN
1. Openingswoord door HarmJan Dijkstra
Secretaris HarmJan Dijkstra opent om 19.45 uur precies de vergadering met de openingszin
dat als de secretaris de vergadering opent er wel iets aan de hand moet zijn. Dit is het geval
in de zin dat voorzitter Jan Hibma herstellende is van een zware medische ingreep en dat de
rollen deze avond zijn omgedraaid; HarmJan zit voor en Jan maakt het verslag.
Hierbij spreekt HarmJan de hoop uit dat de leden het hem vanavond niet al te moeilijk
maken. Tevens roept hij op tot verdraagzaamheid jegens prik-weigeraars. Hij signaleert een
verdergaande centralisatie binnen de schaakwereld en vraagt zich af of dat een slechte
ontwikkeling is. Naast zorgen signaleert hij ook positieve ontwikkelingen. Met sommige clubs
gaat het heel goed, de Friese jeugd speelt een goed potje mee en i.t.t. de bridgerubriek heeft
de schaakrubriek in de LC de kaalslag wel overleefd.
2. Vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken
De bestuursverkiezing -kennelijk verdrongen- komt bij agendapunt 8 aan de orde. Er zijn 3
clubs afwezig: schaakclub Franeker, De Hynstesprong en ODI. Migchiel de Jong (jeugdleider
FSB) is verhinderd. Er zijn geen mededelingen vanuit de zaal.
3. Notulen ALV 23 september 2020
Deze worden met dank aan de secretaris akkoord bevonden met de opmerking dat Johan vd
Berg namens schaakclub Gorredijk aanwezig was.
4. Jaarverslagen FSB 2020-2021
De jaarverslagen van respectievelijk secretaris, competitieleider en jeugdleider roepen geen
vragen op een kunnen het archief in.
5. Financiën
a. Verslag Kascommissie: Frits Heidinga van schaakclub Heerenveen is bij de
penningmeester thuis geweest en heeft geconcludeerd dat alles pico bello in orde
was. De ledenvergadering geeft -na een heldere uitleg van de penningmeesterdecharge aan het bestuur.
b. Vaststelling financieel jaarverslag 2020-2021: na een toelichting van de
penningmeester leven er nog een aantal vragen. Frank Hoogenboom (Emmeloord)
vraagt zich af hoe het dalende ledenaantal zich verhoudt tot de contributiestijging.
Ook stipt hij aan of een fusie met een andere bond mogelijk een optie is.
De penningmeester geeft aan dat de contributie-inning mogelijk gecentraliseerd
wordt en dat m.i.v. 2022 De BTW zijn intrede doet. Hij verwijst in dit verband ook
naar het epistel op de site. De FSB heeft op zich genoeg buffer om een
contributieverhoging op te vangen. Op financieel gebied zijn er op dit moment dus
geen zorgen. Er zijn wel contacten met De NOSBO maar voor een fusie is geen
aanleiding.
Meine Wassenaar (WES) maakt zich zorgen over de kleine verenigingen en de
afdracht die wel betaald moet worden. Dit hakt er in als je bedenkt dat er niet
gespeeld is. Ook wordt er geconstateerd dat er niemand van de KNSB aanwezig is.
De penningmeester schat in dat er weinig speelruimte is aangezien de vaste lasten

niet minder zijn geworden. Er is flink ingeteerd op het saldo en wel van 100% naar
75%.
Jan Holtrop (Lemmer) vraagt hoe het gesprek met de KNSB hierover is afgelopen. Er
is een gesprek geweest maar dit heeft geen verschuiving in het KNSB-standpunt
opgeleverd. Peter Koning (Mid-Fryslân) beaamt dit.
Ook komt het afschaffen van de FSB nog aan de orde. Een interessante denkrichting
waarbij moet worden aangetekend dat veel regionale bonden hechten aan
autonomie.
Roel Kreulen (Steenwijk) meldt wat de begroting betreft dat de kosten voor een
seniorlid € 10,- hoger zijn. Dit is boekhoudkundig een handigheid.
c. Toelichting op de begroting 2021-2022: de begroting is (nog) niet aangepast. Op
basis van bestaande inzichten is er een behoorlijk tekort; onder de 75%. Een
eventuele aanpassing volgt; dit hangt ook samen met een eventuele rechtstreekse
contributie-inning. Erik Kruit (Philidor) merkt op dat de invoering van de BTW (21%)
nog niet is meegenomen en vraagt zich in het verlengde hiervan af of de contributie
nog gewijzigd kan worden?
Er is geen vereniging met een omzet van meer dan € 20.000,-. Eventueel kan er
gebruik worden gemaakt van de KOR-Regeling. Er volgen in de nabije toekomst
nota’s per kwartaal.
Peter Koning oppert de suggestie om elke club een factuur te sturen met een KNSBdeel (BTW-plichtig) en een FSB-deel (zonder BTW). Tot slot geeft D. Schuttel (DTK)
aan kwartaalrekeningen toe te juichen.
d. Vaststelling begroting: er wordt (stilzwijgend) ingestemd met de begroting.
e. De nieuwe kascommissie bestaat uit Heerenveen, Jurjen Tolsma en SCL.
f. De voorzitter staat kort en gepast stil bij de overleden leden, te weten: Rinse vd Berg,
Tjisse Hettema, Gerben van Manen, Willem de Boer, Frank van Indië, Jan
Kemperman, Sikke de Haan, Gerard Baars, Roelof Kreuls, S. de Jong, Hielke Bron,
Berend Joustra en Koos Hiemstra (Schaakwoude).
6. Prijsuitreiking seizoen 2019-2020
Hoofdklasse: Lasker 1.
Klasse 1A: Sneek 1.
Klasse 1B: Steenwijk 1.
Klasse 2A: Mid-Fryslân 2.
Klasse 2B: Westergoo 1.
Klasse 2C: Bakkeveen 1.
Klasse 3A: DSC 2.
Klasse 3B: NEO 2.
Lasker 1 werd naast kampioen van Friesland ook bekerkampioen -De Berend Nauta Bokaalen won hiermee “De Dubbel”. Tjalling Wiersma nam namens Lasker de felicitaties in
ontvangst.

Pauze: bekerloting
Tijdens de pauze vindt de loting van de beker plaats. Er zijn 27 aanmeldingen waaronder De Rode
Loper, een nieuwe schaakclub uit Leeuwarden. 5 teams zijn de eerste ronde vrij en wel de halve
finalisten van vorig seizoen (DTK 1, Lasker 1, Philidor 1 en Philidor 2) en Schaakwoude 1.
7. FSB-competitie 2021-2022
De vraag is hoe de competitie wordt opgestart. Er is een andere situatie dan 2 jaar geleden.
Komt bij dat er een nieuwe club is -De Rode Loper- die qua sterkte/rating duidelijk in de
Hoofdklasse thuishoort. Het voorstel is om op rating is te delen. Er ontspint zich een
levendige discussie over opgebouwde rechten, indelen op rating en verlies van leden
waardoor er minder teams dan voorgaande jaren op de been kunnen worden gebracht.
Peter Koning (MF) verbaast zich over het voorstel aangezien het voorbij gaat aan de
zogenaamde verworven rechten. Frank Hoogeboom (Emmeloord) oppert een hybride vorm
(mix van op sterkte en verworven rechten) en laat weten maar 2 teams te kunnen
aanmelden.
De competitieleider voorziet geen problemen en laat weten dat er altijd nog gecorrigeerd
kan worden. Ook heerst er enige onduidelijkheid over de teams van Philidor 1 en 2 en wel
dat het tweede team op papier sterker is dan het eerste. Egbert Wind (Philidor) heeft
inmiddels de samenstelling van de teams aangepast. De voorzitter vat de constructieve
discussie samen met de woorden: heb vertrouwen in de competitieleider en laat hem met de
ingebrachte argumenten stoeien en tot een voorlopige indeling komen waar altijd nog op
gereageerd kan worden. “In Henk we trust”.
8. Organisatie FK’s 2021-2022
• FK Snel: Mid-Fryslân of Westergoo.
• FK Rapid: TAL (Steenwijk/Wolvega/Heerenveen).
• FK 60+: Philidor.
• FK Clubviertallen Rapid: De Rode Loper/Jan Hibma.
• Fries Kampioenschap om de Haije Kramer Trofee: Philidor.
• Het FK-Jeugd vindt weer in Sneek plaats en het NK ABC-Jeugd in Heerenveen zoals
het zich nu laat aanzien. Er wordt kort ingegaan op de verschillende grand-prix
toernooien en afgesproken dat Bernard Keizer, Migchiel de Jong en Peter Koning
binnenkort om tafel gaan om een aantal jeugdschaakzaken kort te sluiten.
Bestuursverkiezing
Siebolt Visser is aftredend en niet herkiesbaar. Het is nog niet gelukt een opvolger te vinden. Siebolt
zegt na 10 jaar trouwe dienst -hij was de opvolger van Sicco Elsinga- toe een eventuele opvolger goed
in te werken en voor een warme overdracht te gaan zorgen. Op voordracht van het bestuur besluiten
de leden Siebolt -onder een warm applaus- tot lid van verdienste van de FSB te maken.
9. Rondvraag
Gerrit Torensma (JT) mist het bezoek aan de club en in het verlengde hiervan de volle zaal (in
Britsum). Hij vraagt zich af hoe het er bij andere clubs aan toe gaat, wat betreft QR-code, IDkaart en ventilatie. De voorzitter laat weten dat de FSB de richtlijnen van de KNSB volgt. De
competitieleider zegt toe hierover iets op papier te zetten en relevante gegevens op te
nemen in het competitiegidsje.

Froukje Oldenhof (Gorredijk) heeft een vraag over de jeugdclubcompetitie over 1,5 week
plaatsvindt. De opgavetermijn is al verstreken, Er wordt afgesproken dat er wordt geschakeld
met Migchiel (jeugdleider) om tot een oplossing te komen.
Hessel Sijbersma (Schaakwoude) geeft door dat SC Hynstesprong zich afmeldt bij de FSB.
Sjoerd Hoekstra (NEO) laat weten de papieren versie van schaakmagazine erg te missen. De
voorzitter geeft aan dit gemis -“een huisvriend is niet meer”- aan te kaarten bij de
eerstvolgende Bondsraad.
Erik Kruit (Philidor) stelt ook nog een vraag over corona die inmiddels al is beantwoord.
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng.

