Jaarverslag secretaris FSB-seizoen 2019-2020
Bestuurssamenstelling
Tijdens de Algemene ledenvergadering d.d. 25 september 2019 is het bestuur van de Friese
Schaakbond aangevuld met drie nieuwe leden. Jan Hibma te Leeuwarden werd benoemd in de
functie van voorzitter. HarmJan Dijkstra te Ysbrechtum en Migchiel de Jong te Leeuwarden werden
gekozen als bestuurslid. Dijkstra is de functie van secretaris gaan vervullen en De Jong die van
jeugdleider. De heren Sybolt Visser en Henk van Dijk bleven in functie, respectievelijk als
penningmeester en competitieleider. Afscheid werd genomen van Bas van der Zwaag. Hij vervulde
onder moeilijke omstandigheden op voortreffelijke wijze het secretariaat van de bond en nam het
voorzitterschap waar.
Commissiestructuur
Tijdens de ALV van 25 september 2019 is aangekondigd dat de FSB 2.0 meer gebruik wil gaan maken
van het concept duobaan en via een stevige commissiestructuur het werk meer wil gaan verdelen. In
de loop van het seizoen 2019-2020 is een en ander verder uitgekristalliseerd. In de praktijk zijn er
naast het bestuur vier commissies opgericht / in oprichting: een jeugdcommissie (De Jong), een PRcommissie (Dijkstra), een financiële commissie (Visser) en een commissie wedstrijdzaken (Van Dijk).
De commissies hebben niet eenzelfde bezetting en functioneren ook nog niet allemaal in dezelfde
mate. Dat is ook niet nodig. In de praktijk zal immers blijken dat de ene commissie veel meer taken
heeft dan de andere. Gezegd kan worden dat de jeugdcommissie het verst is doorontwikkeld. De PRcommissie is aarzelend van start gegaan en de beide andere commissies moeten qua taak en
samenstelling nog tot bloei komen. De voorzitter van het FSB-bestuur heeft niet een speciale
commissie “onder zich’’ . Afgesproken is dat hij alle commissies gevraagd en ongevraagd mag
coachen, adviseren, inspireren, uitdagen en stimuleren. En omdat dat modewoord nog niet gevallen
is: hij heeft ook tot taak de commissies daar waar nodig en mogelijk met elkaar te verbinden. Dat in
het coronaseizoen 2019-2020 de contouren van de FSB 2.0 nog niet volledig zijn ingevuld hoeft niet
te verbazen. Het bestuur heeft de hoop en verwachting dat het in de loop van de huidige
bestuursperiode 2019-2023 gaat lukken.
De commissie PR/Website
Er is rondom de thema’s PR/Website tweemaal een bijeenkomst geweest. Tijdens de eerste
bijeenkomst is vooral gesproken over de website van de Friese Schaakbond. De algehele conclusie
was dat de site al jaren prima functioneert. Webmaster Boomsma houdt de site actueel en de
informatie wordt overzichtelijk en volledig gepresenteerd. Punt van zorg is de continuïteit indien de
webmaster onverhoopt uitvalt. Zowel technisch als inhoudelijk worden er dan problemen voorzien.
Vandaar dat er enkele maatregelen zijn genomen. Boomsma heeft tijdens een workshop diverse
mensen ingewijd in het vak van webmaster: hoe plaats je een artikel en hoe vindt de archivering
plaats. Tevens is er voor gezorgd dat een van de werkgroepleden inzicht krijgt in de technische
achtergronden van de site. De verwachting is dat door deze maatregelen het sitebeheer minder
kwetsbaar is. Twee andere activiteiten van de werkgroep zijn te scharen onder het kopje PR. Op de
site is een rubriek verschenen onder de titel ‘oude schaakfoto’s ‘. Met de rubriek wordt gepoogd het
verleden van het Friese schaken enigszins te doen herleven, in de hoop ook dat daarmee het ‘wijgevoel’ (what ever that may be?) een beetje versterkt wordt. Tevens is een artikel aangeleverd voor
de NDC-huisaanhuisbladen. In het artikel wordt een beeld geschetst van het huidige Friese

schaakleven en wordt verteld hoe de FSB na de coronacrises denkt te overleven. In de week van 10tot 15 augustus 2020 is het artikel in diverse NDC-titels verschenen.
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Het bestuur heeft vier keer vergaderd.
De Bondsraad van de KNSB is steeds bijgewoond. Als afgevaardigden zijn aangewezen Visser
en Dijkstra. Hibma is plaatsvervanger.
Het FSB bestuur heeft met droefenis kennis genomen van het feit dat de voorzitter van de
KNSB, mevrouw Marleen van Amerongen om gezondheidsreden is afgetreden. Onder haar
voorzitterschap zijn veel waardevolle ontwikkelingen in gang gezet.
Er zijn geen afzonderlijke contacten gelegd met de Nosbo of andere regionale bonden.
Het FSB-bestuur heeft -met uitzondering van it Dambûn Frysk Spul- geen contacten
onderhouden met andere denksportorganisaties in het Friese.
Het FSB-bestuur is ingenomen met het feit dat tijdens de coronacrisis het schaken via
internet een behoorlijke belangstelling ondervond, maar heeft ook met blijdschap
geconstateerd dat allerwege toch ook werd/wordt uitgekeken naar de hervatting van het
reguliere clubleven.
Tijdens de lockdown (in het voorjaar van 2020) zijn drie nieuwe digitale Friese
kampioenschappen ontstaan. Het bestuur dankt de schaakclub Heerenveen voor de
getoonde initiatieven in deze. Het FSB-bestuur heeft geconstateerd dat het wenselijk is dat
de Friese kampioenschappen in het algemeen met iets meer voorwaarden worden omgeven.
Het FSB-bestuur heeft de commissie wedstrijdzaken verzocht met voorstellen te komen.
Het FSB-bestuur is ingenomen met het feit dat er in het werkgebied weer een analoog
tijdschrift verschijnt. Het bestuur gelooft dat Skaakstikken het schaakklimaat in de Fryslân en
omgeving versterkt.
Overledenen: De schaakclub Emmeloord werd getroffen door het overlijden van Henk
Valkema en Dries van der Vorm. Ook NEO ontviel een tweetal leden door de dood: Ruurd
Kooistra en Sijbe van der Wal. De Schaakclub Sneek moest afscheid nemen van Douwe van
der Meulen. In Drachten overleed André Caviët, tevens oud- FSB-bestuurder. Dat zij mogen
rusten in vrede.

