Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond
woensdag 19 september 2018 te Leeuwarden
1.
Opening
Bij de opening van de vergadering staan de aanwezigen stil bij degenen die in het
afgelopen seizoen overleden zijn. Zij worden genoemd in het jaarverslag van de
secretaris. Aan de namen moet nog toegevoegd worden die van Hans Kloots
(schaakclub Rijs).
De plaatsvervangend voorzitter heet allen hartelijk welkom op een voor de ALV
nieuwe locatie.
2.
Vaststelling agenda; mededelingen en ingekomen stukken
Aan de agenda wordt een agendapunt Presentatie organisatie bestuur FSB
toegevoegd na punt 7. Secretaris Van der Zwaag zal de punten 1 en 2 leiden;
competitieleider Van Dijk neemt daarna de leiding van de ALV op zich.
De secretaris heeft bericht van verhindering voor het bijwonen van de ALV
ontvangen van drie verenigingen, te weten Bakkeveen, De Hynste Sprong en ODI;
van het erelid R. Heite en het individuele lid J. Mostertman. Ook het bestuur van de
Nosbo heeft bericht van verhindering gestuurd.
Wel aanwezig is de afgevaardigde van de KNSB, de heer E. Mijnheer, die de
opvolger is van J. Stomphorst. Hij stelt zichzelf kort voor aan de vergadering.
Het bestuur van de FSB heeft in de zomer het FSB-materiaal bij de familie van Joe
Hania opgehaald en dat tijdelijk gestald bij de secretaris. De aanwezigen wordt
gevraagd naar een goede bestemming voor dit materiaal, bijvoorbeeld een school,
toernooi of andere activiteit. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de
secretaris. Indien er geen belangstelling is, zal het bestuur bepalen wat er met het
materiaal gebeurt.
De secretaris meldt de opheffing van schaakclub Pion te Harlingen. Sinds 1933
bestond deze vereniging, maar tijdens de laatste ledenvergadering is er tot opheffing
besloten.
Tot slot is er een ingekomen stuk. Het betreft een mail van J. Weggen (DTK) over de
regionale spreiding van de voorrondes van de NK-Jeugd. Ondanks toezegging vanuit
de KNSB vindt er geen voorronde in het noorden plaats. De heer Mijnheer van de
KNSB geeft aan dat een voorronde in Meppel gehouden zou worden, die echter in
een laat stadium is geannuleerd.
3.
Notulen van de ALV 2017
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de notulen wordt er geïnformeerd naar het antwoord op de vraag naar elearning bij kadercursussen van de KNSB. De secretaris antwoordt dat de KNSB dit

vooralsnog niet van plan is. Cursisten werken niet alleen de leerstof door, maar leren
ook van elkaar, zo is de overweging.
4.

Jaarverslagen Friese Schaakbond 2017-2018

a.
Jaarverslag secretaris 2017-2018
De laatste alinea van het verslag bevat een telfout, maar door de melding van
schaakclub Rijs (zie onder 1) is het toch correct. Het verslag wordt vastgesteld.
b.
Jaarverslag competitieleider 2017-2018: ongewijzigd vastgesteld.
5.
Financiën
a.
Verslag kascommissie
De kascommissie heeft ook dit seizoen haar werkzaamheden enigszins
veronachtzaamd. Slechts een van de leden van de commissie heeft de boeken van
de penningmeester gecontroleerd; de anderen waren door omstandigheden niet
aanwezig. De afgevaardigde van commissielid Emmeloord leest een mail voor met
een verklaring omtrent deze gang van zaken.
Evenals vorig jaar geeft de penningmeester uiting aan zijn bezorgdheid m.b.t. de
betrokkenheid van de leden van de kascommissie en roept de leden op deze
controlerende taak serieus te nemen. De penningmeester zal over een andere
aanpak van het werk van de kascommissie nadenken.
De commissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De
vergadering stemt hier mee in.
b.
Vaststelling financieel jaarverslag 2017-2018
Dit jaarverslag wordt zonder verdere vragen ongewijzigd vastgesteld.
c.
Toelichting op de begroting 2018-2019
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting en stelt de
vergadering in de gelegenheid er vragen over te stellen. Torensma (Jurjen Tolsma)
informeert naar de halvering van het inschrijfgeld voor teams van € 20,- naar € 10,en spreekt zijn verrassing uit over de term ‘halvering’, maar ging hierbij uit van een
onjuist inlegbedrag in voorgaande jaargangen.
De penningmeester roept de leden op meer gebruik te maken van de financiële
mogelijkheden die de FSB de clubs biedt die met een goed onderbouwd plan komen.
Vervolgens licht hij kort de werkwijze van de diplomaconsul toe. Deze werkt op
voorschotbasis, maar geeft op herhaalde verzoeken van het FSB-bestuur geen
verantwoording van zijn taak. Vanuit de vergadering (Keizer, De Donger) wordt
geïnformeerd naar het functioneren van de diplomaconsul.
De penningmeester zal nogmaals contact opnemen met de diplomaconsul en wil
hem persoonlijk spreken over verantwoording en functioneren.
d.
Vaststelling begroting
De begroting 2018-2019 wordt vastgesteld.
e.
De kascommissie
De kascommissie van de FSB ziet er voor het seizoen 2018-2019 als volgt uit:
Emanuel Lasker, Emmeloord en Franeker.
6.
Prijsuitreiking seizoen 2016-2017
De competitieleider reikt de klokken uit over het seizoen 2017-2018. De prijswinnaars
zijn te vinden in zijn jaarverslag. Er zijn nog twee extra klokken voor de verenigingen
met de grootste ledenwinst. Dit seizoen zijn dat Gorredijk en Philidor.

7.
a.

b.

KNSB- en FSB-competitie
Voor de nieuwe KNSB-competitie 4e klasse en 5e klasse hebben zich
een aantal clubs gemeld, waaronder het nieuwe samenwerkingsverband van
Steenwijk, Wolvega en Heerenveen, TAL geheten. In de gehele KNSBcompetitie zal de FSB dit seizoen met elf teams vertegenwoordigd zijn.
FSB-competitie 2018-2019:
- De CL heeft een aantal dagen voor de ALV de indeling voor het komende
seizoen via de website gepubliceerd. Er zijn tot het begin van de vergadering
weinig (negatieve) reacties binnengekomen.
Het is Torensma (Jurjen Tolsma) opgevallen dat er geen data voor elke laatste
ronde genoemd is. De CL peilt bij de verenigingen of er belangstelling is om
een gezamenlijke slotronde te huisvesten (klassen 1-3) alvorens de data te
publiceren. J. Weggen (DTK) zou graag de weeknummers van de slotronde
willen weten. B. Keizer (De Donger) ziet de nieuwe viertallencompetitie met
enige zorg tegemoet vanwege de indeling met enkele sterke teams.
- Competitiereglement FSB: nu de definitieve aanmelding bekend is, moet
art. 5.4 gewijzigd worden. Er komen drie tweede klassen i.p.v. twee. Een idee
van Emmeloord voor wijziging van art. 11.4 om vaker invallen in een hoger
team mogelijk te maken, kan niet op steun uit de ALV rekenen. De CL heeft
een kleine onjuistheid in art. 16.4 ontdekt die hij zal verwijderen.
Er ontstaat enige discussie over het nieuwe speeltempo van 90 minuten plus
30 seconden per gespeelde zet. Dit tempo maakt de taak van de
wedstrijdleiders lichter, omdat er notatieplicht tot het einde van de partij
bestaat. Enkele verenigingen vrezen problemen met de zaaleigenaar over de
eindtijd van de speelavond. In dit geval kan overwogen worden de wedstrijd
om 19.30 uur te laten beginnen i.p.v. 19.45 uur. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan het speeltempo aangepast worden naar 75 minuten plus 30
seconden per zet. Clubs wordt verzocht het aanvangstijdstip van hun FSBthuiswedstrijden evenals het toegepaste speeltempo tijdig bij de CL en de
bezoekende verenigingen bekend te maken. De CL zoekt nog uit of het
verkorte tempo is toegestaan voor de ratingverwerking.
Het competitiereglement wordt vastgesteld.
- Bekerreglement FSB: ook hierover volgt een levendige discussie.
Het betreft hier de bepaling hoeveel teams tot het bekertoernooi worden
toegelaten: een per vereniging of elk geïnteresseerd FSB-team. Uiteindelijk
moet een stemming de beslissing brengen. Drie verenigingen stemmen
blanco; van de overige zijn er 26 stemmen voor uitbreiding van de
aanmelding, 20 zijn tegen. Het nieuwe systeem is hiermee aangenomen. Voor
de uitvluggerfase bij gelijk eindigen geldt het nieuwe tempo van 3 minuten plus
2 seconden per zet.
In de aansluitende pauze verricht de CL de loting voor het bekertoernooi
volgens dit nieuwe systeem, waarvoor zich 32 teams hebben aangemeld.

8.
Bestuursverkiezingen
Er hebben zich bij het bestuur geen kandidaten gemeld voor de functies van
voorzitter en jeugdleider.
Het FSB-bestuur geeft in samenwerking met Peter Koning (Mid-Fryslân), Jan Hibma
(Emanuel Lasker) en Migchiel de Jong (Philidor) in een presentatie een overzicht van
knelpunten en manieren van aanpak voor het Friese schaakleven in brede zin voor
de komende jaren. Het is zaak de neerwaartse trend in ledental en (jeugd)activiteiten

te stoppen door met een brede afvaardiging van betrokkenen uit de Friese
schaakverenigingen - te denken valt aan elf of twaalf personen - een plan van
aanpak op te stellen, een beleidsplan voor een periode van drie à vijf jaren.
In het afgelopen jaar heeft er een aantal gesprekken en bijeenkomsten tussen
betrokkenen en het FSB-bestuur plaatsgevonden. Voor het komende jaar is een
planning gemaakt, die ertoe moet leiden dat aan het einde van het seizoen 20182019 het beleidsplan klaar is. Wie aan de totstandkoming van het plan wil
meewerken, al is het op een deelgebied, kan zich bij het FSB-bestuur melden.
Uiteindelijk ligt het in de bedoeling dat de nieuw te benoemen voorzitter van de FSB
zich zal inzetten voor de realisatie van het beleidsplan.
9.
Organisatie FK’s
De organisatie voor de FK’s in 2018-2019 is rond. Vaak zijn het dezelfde
organisatoren die opnieuw een FK voor hun rekening nemen. Het FK Senioren is
toegewezen aan Schaakwoude.
Aan het overzicht worden nog de volgende jeugdkampioenschappen toegevoegd:
Het FK Jeugd A-E in Sneek; FGH bij DSC Drachten, dat een voorkeur heeft voor
gezamenlijke optrekken met de Nosbo.
10.
Rondvraag
- J. van den Berg (JSC Opsterland) deelt mee dat deze jeugdvereniging ophoudt als
zelfstandige vereniging en op zal gaan in schaakclub Gorredijk;
- J. Hibma (Lasker) kondigt de komst aan van Skaakstikken! nummer 2; er zijn circa
75 abonnees van het blad. Tevens geeft hij aan dit seizoen nogmaals een FK
Snelschaak te willen organiseren; de editie van 8 september jl. is te beschouwen als
een verlate uitvoering van vorig seizoen;
- J. Claus (Jurjen Tolsma) wijst op het belang van een volledige en tijdige invulling
van teamleiders in OLA. Tevens geeft hij aan dat zijn vereniging een online
inschrijfformulier heeft ontwikkeld dat voldoet aan de AVG-richtlijnen.
11.

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het goede verloop van de vergadering
en sluit de vergadering om 22.35 uur.

