Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond
Gehouden op woensdag 23 september 2020 in Zaalenzo Kalverdijkje 77, 8924 JJ
Leeuwarden.
1.

Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom. Hij constateert dat we een
opmerkelijk schaakseizoen achter de rug hebben en hij acht het niet
denkbeeldig dat ook het komende seizoen nog geheel in het teken zal
staan van corona. Alvorens hij zijn openingswoord vervolgt, vraagt hij een
ogenblik stilte voor de FSB-leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen
Albert van der Lijn (Schaakwoude), P. Koostra (Dokkum), M. Root
(Philidor), H. Valkema en D. van der Vorm (Emmeloord), Douwe van der
Meulen (Sneek), Ruurd Kooistra en Siebe van der Wal (Neo) en A. Caviët
(DSC).
Hibma rekent voor dat de FSB aan de vooravond staat van zijn 114de
verenigingsjaar. Zulks omdat de provinciale schaakbond in 1906 in
Bolsward werd opgericht. Om een beetje de stemming in Schakend
Fryslân anno 2020 te peilen is de voorzitter recent op de fiets gestapt om
een rondje te maken langs de hoofdstedelijk schaakverenigingen. Hij
bezocht Philidor en Schaakcombinatie Leeuwarden. Hij nam volle zalen
waar, maar tegelijkertijd constateerde hij ook dat de coronamaatregelen in
acht werden genomen. Kennelijk is de ‘honger’ naar het fysiek spelen van
een pot schaak groot. Een hoopvol gegeven!
Hibma stelt dat de structuur van de FSB met zich brengt dat in alle
opzichten het zwaartepunt van het schaakleven ligt bij de aangesloten
verenigingen. “U moet het doen,” hield hij de afgevaardigden voor. “U moet
het plaatselijk schaakklimaat levend houden, activiteiten op touw zetten,
ledenwerven en de scholen ‘binnendringen’ om schaaklessen te geven.
Daar waar we u daarbij kunnen ondersteunen zijn we u natuurlijk van harte
van dienst.”
“En,” zo stelt de voorzitter “als FSB roepen we van tijd tot tijd de hulp in
van de verenigingen door ze te vragen provinciale kampioenschappen te
organiseren. Dat vinden we nog altijd een goede formule die we graag
willen continueren. Door corona zijn er drie kampioenschappen
bijgekomen. Ze hebben ons geleerd dat het wenselijk is dat we wat
algemene richtlijnen gaan uitvaardigen. We komen daar een volgende keer
op terug.”
Tot zijn vreugde zag Hibma de laatste tijd op verschillende plaatsen
hoopvolle initiatieven ontstaan. Hij nam waar hoe in Sneek aan jongeren
met een rugzakje schaaklessen worden gegeven en in Beetgumermolen

zag hij hoe gewoon in een huiskamer leerlingen van de basisschool met
het schaken in aanraking worden gebracht. Hij wijst erop dat de FSB graag
bereid is dergelijk initiatieven ook financieel te ondersteunen met een
bijdrage. “In zijn algemeenheid,” zo riep Hibma op, “zoek contact met ons.
Daar zijn we voor en stellig kunnen we iets voor elkaar betekenen.”
Hibma memoreert ook een puntje van zorg. De gemiddelde leeftijd van het
FSB-bestuur ligt ver boven de zestig. Penningmeester Visser heeft te
kennen gegeven dat hij volgend jaar de kas graag aan een ander wil
overdragen. “Als u een geschikte opvolger weet, geef het door! En denk in
dit verband ook eens aan een vrouw. Het wordt hoog tijd dat het feminiene
gehalte van het FSB-bestuur wordt verhoogd.”
2.

Vaststelling agenda; mededelingen en ingekomen stukken
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. De secretaris deelt
mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van ODI Workum en
van Gorredijk. Wegens ziekte kon ook Sneek niemand naar de vergadering
afvaardigen. Bestuurslid E. Boomsma gaf te kennen andere verplichtingen
te hebben.

3.

Notulen van de ALV van 25 september 2019
De notulen van de vorige ALV worden onder dankzegging aan de opsteller
(Bas van der Zwaag) ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarverslagen Friese Schaakbond 2019-2020
a. Jaarverslag secretaris 2019-2020
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Jaarverslag competitieleider 2019-2020
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Over het uitspelen van
de competitie 2019-2020 zal gerapporteerd worden in het jaarverslag
over 2020-2021.

5.

Financiën
a. Verslag kascommissie
De kascommissie brengt bij monde van de heer Frits Heidinga
(Heerenveen) verslag uit van haar bevindingen. De boeken zijn
gecontroleerd en in orde bevonden. “Het zag er allemaal keurig uit.” Hij
stelt dan ook voor het bestuur -als geheel verantwoordelijk voor de
gevoerde financiële administratie- decharge te verlenen over het boekjaar
2019-2020. De vergadering geeft middels applaus te kennen dat ingestemd
wordt met het voorstel. De heer Heidinga geeft het bestuur in overweging
de samenstelling van de kascommissie nog eens nader te beschouwen.
Wellicht is een aanwijzing die rekening houdt met de geografische
spreiding der clubs wenselijk.
b. Vaststelling financieel jaarverslag 2019-2020

Het financieel jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

c.

Toelichting op de begroting 2020-2021

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020-2021 en
betrekt daarbij het voorstel van Schaakwoude om de clubs dit jaar wegens de
bijzondere omstandigheden tegemoet te komen door af te zien van het innen
van de FSB-afdracht. De penningmeester legt uit dat sinds 2014 onder het
motto Alle Friese schakers aan zet, de FSB haar liquiditeitspositie stelselmatig
aan het terugdringen is van 100 naar 75 procent. Een liquiditeitspositie van
100% wil zeggen: de reserve die de FSB-bezit om de afdracht aan de KNSB
te voldoen mochten op enig moment alle leden van de FSB hun lidmaatschap
opzeggen. Het streven is dus dat reservebedrag met een kwart te verlagen.
Dat gebeurt op verschillende manieren. De FSB steunt ruimhartig
schaakinitiatieven die in de provincie worden ontplooid. Ook neemt de FSB al
jaren de contributieverhoging voor haar rekening die de KNSB doorvoert. Dus
de FSB vraagt van de leden al jaren hetzelfde bedrag, maar draagt van dat
bedrag steeds meer af aan “Haarlem” (waar de KNSB is gevestigd). Voor de
FSB zelf blijft er een steeds kleiner bedrag van de geïnde contributie over. De
marge is op dit moment € 2,57 per lid. Het was eerder om en nabij € 3,50. De
liquiditeitspositie schommelt inmiddels rond de 80%. Vandaar dat het bestuur
voorstelt dit jaar geen inleggeld van de aan de FSB-competitie deelnemende
teams te vragen en het daar verder bij te laten. De penningmeester geeft wel
aan dat als er verenigingen door de coronacrisis echt “knijp” komen te zitten,
ze niet moeten schromen om zich bij de FSB te melden. De kans is groot dat
een helpende hand geboden kan worden.
Gehoord deze uitleg concludeert Peter Koning, afgevaardigde van de
schaakclub Mid-Fryslân, dat het meer in de rede ligt om de KNSB te vragen
om “iets aan de afdracht te doen” te meer nu heel veel kleine clubs in ernstige
moeilijkheden dreigen te geraken. De Bondsraad-delegatie zegt toe dat tijdens
de eerst komende Bondsraadvergadering de precaire situatie van de kleine
verenigingen onder de aandacht gebracht zal worden. (De wel uitgenodigde
vertegenwoordiger van de KNSB is niet ter vergadering aanwezig en
inmiddels is op het secretariaat het bericht ontvangen dat de FSB voortaan
ressorteert onder mevrouw Daniëlla Mikkers, sinds juni lid van het bestuur van
de KNSB.)
d.

Vaststelling begroting

Na deze toelichting op de begroting wordt deze door de ledenvergadering
ongewijzigd vastgesteld.
e.

De kascommissie

De kascommissie van de FSB ziet er voor het seizoen 2020-2021 als volgt uit:
Hynste Sprong, Franeker en Heerenveen.
Ingelast punt: mondkapjesplicht?

De leden van de schaakclub Emmeloord hebben te kennen gegeven dat ze
het KNSB-protocol ontoereikend achten. Met alleen het achterover leunen van
de speler die niet aan zet is wordt naar hun inzicht onvoldoende veiligheid
geboden. Vandaar dat ze voorstander zijn van het dragen van mondkapjes
tijdens de partij. In Emmeloord is men daar ondertussen aangewend want de
verhuurder van de speelzaal schrijft het dragen van mondkapjes dwingend
voor. De schaakclub Emmeloord wil graag weten hoe de andere verenigingen
hierover denken alvorens zich aan te melden voor de FSB-competitie. Er
ontspint zich een discussie. De standpunten lopen uiteen. Er zijn clubs die
aangeven pertinent tegen het dragen van mondkapjes te zijn. Andere
verenigingen geven aan zich eventueel wel te willen schikken naar de wensen
van Emmeloord. Er wordt aan getwijfeld of er een wettelijke grondslag is voor
de mondkapjesplicht, met andere woorden als een team van Emmeloord zich
ergens meldt voor een externe wedstrijd hoeft het niet zo te zijn dat alle in de
speelzaal aanwezige schakers een mondkapje dragen. Gehoord de discussie
en de verschillende opvattingen komt de afgevaardigde van Emmeloord, de
heer Westermann tot de slotsom dat er erg veel onzekerheden zijn, ook wat
betreft het vervoer in een auto en de ventilatie van de te bezoeken zalen.
Mede ook omdat veel leden van Emmeloord tot de risicogroep behoren –“Ik
behoor met mijn 61 jaren tot de jonkies”- vermoedt hij dat Emmeloord dit jaar
niet extern zal spelen. De voorzitter denkt dat dat gegeven de complexe
problematiek een verstandige keuze zal zijn. In zijn algemeenheid geldt
natuurlijk dat het wordt betreurd dat er nogal wat verenigingen niet in het
strijdperk zullen treden. Hopelijk is de absentie van korte duur.
6.

Prijsuitreiking seizoen 2019-2020
De competitieleider reikt de klokken uit aan de kampioenen van de klassen die
inmiddels zijn uitgespeeld. Zie voor de kampioenen de jaarverslagen van de
competitieleider.
Pauze. Er wordt geloot voor de bekercompetitie om de Berend Nauta bokaal.
Er hebben zich 14 teams ingeschreven. Vorig jaar waren het er 31.

Ingelast punt: mededeling uit de jeugdcommissie
Migchiel de Jong doet verslag van de vergadering van de jeugdcommissie die
recent plaats vond. Tot zijn teleurstelling hebben twee verenigingen
aangekondigd dat hun jeugdtoernooi dit jaar niet door zal gaan (Westergoo en
Lasker). Philidor en Dokkum zullen wel proberen om hun jeugdtoernooi te
organiseren. Voorts zal worden getracht in februari 2021 een
kwalificatietoernooi naar Friesland te halen. Het betreft de categorieën
jongens A en B en meisjes C. Het toernooi wordt vermoedelijk in Heerenveen
gehouden. Akkrum biedt bij monde van Peter Koning zijn diensten aan
(materiaal, menskracht). Vermoedelijke datum 13 en 14 februari 2021. Voorts
houdt Migchiel een warm pleidooi voor Schaakmatties, een online schaakclub
waar inmiddels al 5000 kinderen lid van zijn. Kosten slechts € 7,50. Migchiel
zal ook de jeugdleiders die hij opleidt, wijzen op de vele voordelen van de
online schaakclub. Dat neemt niet weg dat hij heeft geconstateerd dat de

jeugd veel animo heeft voor het reguliere schaak. Hij spreekt de wens uit dat
de jeugdspelers ook wat dat betreft dit seizoen aan hun trekken komen.
De heer Koning vraagt of de FSB genegen zou zijn het inschrijfgeld voor JSN
te voldoen. De penningmeester denkt dat een officieel verzoek op een gunstig
besluit kan rekenen.

7.

FSB-competitie
Experimentele competitieopzet
Bij het publiceren van de agenda (laatste week augustus) waren er nog veel
onduidelijkheden over zaken die verband houden met de FSB-competitie
2020-2021. In de loop van september kwam er meer duidelijkheid, van zowel
regeringswege (die sporten weer toestond), als van de KNSB die met een
protocol kwam. De competitieleider is vervolgens gaan inventariseren hoeveel
teams belangstelling hadden voor deelname. Dat bleker er 30 te zijn, de helft
minder dan vorig seizoen. Dat gegeven bracht de competitieleider er toe om te
komen met een alternatieve opzet. Ruim een week voor de vergadering zette
hij op de site van de FSB uiteen wat zijn plannen waren. Kort samengevat:
indeling van de klassen op rating en de performance (W-We) is bepalend voor
de verdeling van de prijzen. Dat heeft als grote voordeel dat mocht de
competitie weer stil worden gelegd vanwege de heersende pandemie, er toch
een uitslag vastgesteld kan worden ook al hebben de teams een verschillend
aantal wedstrijden gespeeld. Evenmin vormt het wedstrijd technisch een
probleem als de teams om wat voor redenen dan ook gedeeltelijk van
samenstelling veranderen.
Er worden enkele toelichtende vragen gesteld waarna de voorzitter de
conclusie kan trekken dat alle aanwezigen zich kunnen vinden in het voorstel
van de competitieleider. Er klinkt applaus ten teken dat men content is met de
creatieve oplossing die is aangedragen. Op deze manier kan er toch nog
sprake zijn van een competitie tussen clubs onderling. Na de herfstvakantie
zal -zoals het nu staat- een begin worden gemaakt met de wedstrijden.

8.

Organisatie FK’s 2020-2021
De organisatie voor de FK’s in 2020-2021 is als volgt toegewezen:
- FK Snelschaak: Schaakcombinatie Leeuwarden
- FK Rapid: TAL (Steenwijk - Wolvega - Heerenveen)
- FK 60+: Philidor Leeuwarden
- FK Clubviertallen rapid: J. Hibma
- Fries kampioenschap om de Haije Kramer-trofee: Philidor Leeuwarden
Veel toernooien zijn voorgaand seizoen niet doorgegaan. Derhalve is het
programma een jaar is doorgeschoven. De vergadering stemt in met de
toewijzing. Weggen (DTK) merkt op dat zijn vereniging volgend jaar een
vijftigjarig jubileum viert en in beginsel belangstelling heeft om een van de
toernooien te organiseren.

9.

Rondvraag
De heer Gerben van der Heide (Damwoude) heeft een vraag over het KNSBprotocol. In de laatste fase van een partij hoeven spelers niet meer achterover
gebogen op hun stoel te zitten wanneer ze niet aan zet zijn. Op welk moment
vangt die fase nu exact aan? De voorzitter zegt toe dat het bestuur navraag
zal doen bij de KNSB en dat het antwoord via de site van de FSB
gecommuniceerd zal worden zodat iedereen er kennis van kan nemen.
De heer Keizer memoreert dat de schaakclub Dokkum het komend seizoen
het vijftigste districtstoernooi (dat inmiddels naar Piet Hania is vernoemd)
hoopt te kunnen organiseren.

10.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de
aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder, zo goed en zo kwaad als
dat gaat een goed schaakseizoen. Nogmaals spoort hij de afgevaardigden van
de verenigingen aan: “Als er wat is, neem dan contact met ons op. Dan zullen
we ons uiterste best doen om u te ondersteunen.”

De secretaris van de Friese Schaakbond,
HarmJan Dijkstra

