
       
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond, 
gehouden op donderdag 22 september 2022 in Zaalenzo Kalverdijkje 77, 8924 JJ 
Leeuwarden. 
 
Aanwezig zijn de volgende 20 verenigingen: Sneek, Heerenveen, De Donger, 
Gorredijk, DSC, Bakkeveen, Mid Fryslân, Philidor 1847, Steenwijk, WES, NEO, 
Schaakwoude, Schaakcombinatie Leeuwarden, Jurjen Tolsma, De Rode Loper, De 
Twee Kastelen, Rijs, Westergoo en Emanuel Lasker.   
 
De volgende verenigingen hebben zich afgemeld: Lemmer en Emmeloord.  
 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij toont zich redelijk 
optimistisch over de ontwikkeling van het schaakleven in Fryslân, de 
Noordoostpolder en Noordwest Overijssel. Na twee jaar corona moeten we samen 
de draad weer oppakken en er zijn tekenen dat dat gaat lukken. Hij signaleert een 
goede opkomst bij deze jaarvergadering, het FSB-bestuur is op sterkte, er 
verschijnen enthousiaste stukken in de krant, onder meer over de succesvolle jeugd 
bij het jubilerende Philidor. Hij ziet de toekomst van het Friese schaakleven -net als 
zijn eigen gezondheid- dan ook zonnig tegemoet met de kanttekening dat het aantal 
vrouwelijke leden -nu 14 van de 632- de komende 3 jaren wat hem betreft wel mag 
verdubbelen. De voorzitter heet in het bijzonder de heer Mijnheer welkom die 
namens de KNSB deze vergadering bijwoont.  
 
2. Vaststelling agenda; mededelingen en ingekomen stukken 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Er zijn geen mededelingen en evenmin ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de ALV van 29 september 2021  
Op p. 4 staat dat de heer Sijbersma van Schaakwoude schaakclub De Hynste 
Sprong uit St.Nicolaasga afmeldt als lid van de Friese Schaakbond. Dat is niet juist. 
De Hynste Sprong is afgemeld door één van de bestuursleden van de club.  
 
4.  Jaarverslagen  

- Verslag van de secretaris  
- Verslag van de jeugdleider a.i.  
- Verslag wedstrijdleider  
 
De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd vastgesteld. 
  

5.  Financiën 21-22 
     -    Verslag kascommissie (Heerenveen, Jurjen Tolsma, SCL) 

De heer Woudstra (Jurjen Tolsma) brengt verslag uit namens de 
kascommissie. Hij deelt mede dat de commissie alles in orde heeft bevonden 



en stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 
beheer. De vergadering neemt dit advies over.   

 
     -    Toelichting financieel verslag 21/22  

De toelichting wordt voor kennisgeving aangenomen en vormt geen aanleiding 
tot nadere vragen. 

 
     -    Vaststellen financieel verslag 21/22 

Het financieel verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6.  Prijsuitreiking 21/22 
Wedstrijdleider Henk van Dijk reikt voor de laatste maal de prijzen uit. De 
klokken worden dankbaar in ontvangst genomen. (Zie voor de details het 
verslag van de wedstrijdleider.) 
 

7.  Bestuursverkiezing  
- In de loop van het seizoen 21-22 is de heer E. Heidinga bereid gevonden de 

tijdens de vorige ALV afgetreden penningmeester S. Visser op te volgen. De 
heer Heidinga heeft terstond de taken van de penningmeester overgenomen 
en de aangesloten verenigingen zijn hier schriftelijk van in kennis gesteld. Het 
bestuur stelt de ALV voor deze handelswijze te bekrachtigen, hetgeen  
unaniem geschiedt. De heer E. Heidinga is derhalve met terugwerkende 
kracht (september 2021) benoemd tot penningmeester van de FSB. 
 

- De heer H. van Dijk (wedstrijdleider) is aftredend. Het bestuur stelt voor in zijn 
plaats te benoemen de heer E. Denissen te Sneek; De vergadering stemt 
unaniem in met dit voorstel. 
 

- De heer M de Jong  heeft besloten zijn lidmaatschap van het FSB-bestuur 
neer te leggen. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer B. 
Keizer te Dokkum. De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 
 
De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom binnen het 
bestuur. Beide heren hebben al een aantal vergaderingen bijgewoond. “Er 
was een goede klik”, zo constateert de voorzitter en hij heeft er dan ook alle 
vertrouwen in dat er plezierig samengewerkt gaat worden. 
 
De voorzitter neemt afscheid van Henk van Dijk. Hij dankt hem hartelijk voor 
het feit dat hij zes seizoenen geleden – onder bestuurlijk moeilijke 
omstandigheden- het wedstrijdleiderschap op zich nam en zo de Friese 
clubcompetitie veilig stelde. Door zijn ervaring bij o.m. de KNSB en de Nosbo 
heeft Van Dijk de competitie steeds in goede banen weten te leiden, getuige 
bijvoorbeeld ook het bijzonder geringe aantal protesten dat er de afgelopen 
jaren werd ingediend. “Je was streng doch rechtvaardig”, zo stelde Hibma. Als 
dank overhandigde hij Henk van Dijk een ‘goed boek en een goede fles  
soepele rode wijn’. Middels een applaus toont de vergadering haar waardering 
voor de wijze waarop de scheidende wedstrijdleider zijn functie de afgelopen 
jaren heeft bekleed.   
 

8.  De ontwikkelingen binnen de KNSB 



De heer E. Mijnheer, lid van het KNSB-bestuur, schetst de achtergrond en de 
actuele stand van zaken van de transitie waarin de schaakbond momenteel 
verkeert. Er zijn twee redenen om de organisatie aan te pakken. Ten eerste 
om aanspraak te kunnen blijven maken op subsidiegelden van NOC/NSF en 
ten tweede omdat het beleid dat op bondsniveau wordt vastgesteld 
onvoldoende wordt ‘opgepakt’ door de regionale bonden. 
De transitie voltrekt zich geleidelijk. Vermoedelijk zal de samenstelling van de 
bondsraad allereerst worden aangepakt. Nu zijn alleen de regionale bonden 
en de bijzondere bonden daarin vertegenwoordigd. In de ledenraad die 
waarschijnlijk de bondsraad gaat vervangen zal plaats zijn voor de regio’s 
maar ook voor vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het topschaak en het 
jeugdschaak. Vermoedelijk zullen ook mensen met specifieke kennis (b.v. 
juristen, automatiseerders etc.) worden geworven. De heer Sparenberg (MId 
Fryslân) hoopt dat door al de veranderingen de invloed vanuit de regio op 
hetzelfde peil blijft.  
 
Via een pilot wordt momenteel binnen de Noord-Hollandse Schaakbond 
onderzocht wat er allemaal bij komt kijken als kortgezegd het grootste deel 
van de bevoegdheden van de regionale bond wordt overgeheveld naar de 
KNSB in Haarlem. De heer Mijnheer wijst erop dat in de afgelopen jaren de 
ledenadministratie en de contributieheffing al richting het bondsbureau zijn 
gegaan. Hij stelt nadrukkelijk dat het niet de bedoeling is om de verankering 
van de KNSB in de regio aan te tasten. De regio moet vooral blijven doen 
waar de regio goed in is: het organiseren van regionale competities en 
provinciale kampioenschappen. Vanuit de zaal wordt door (Oldenhof 
Gorredijk) geopperd dat niet het voorbeeld van de Korfbalbond gevolgd moet 
worden. Volgens Mijnheer zijn er voldoende sportbonden waar het wel goed is 
georganiseerd.  
 
De heer Mijnheer schetst verder een paar actualiteiten. Hij wijst op de 
jubileumviering van de KNSB en hij herinnert eraan dat binnenkort het 
bondsblad weer in analoge vorm zal verschijnen.   

 
 
PAUZE met loting bekercompetitie om de Berend Nautabokaal  
 
 
9.  Begroting 22/23 
     -    Toelichting 
 De toelichting geeft geen aanleiding tot discussie.  
 
     -    Vaststellen 6-jarenplan contributie 
 De vergadering gaat akkoord met het 6-jarenplan zoals door de   

penningmeester opgesteld. In die zes jaar zal de FSB-contributie zodanig 
worden verhoogd dat de inkomsten de uitgaven dekken. Dat is nu niet het 
geval. In plaats van de contributie aan te passen zijn de laatste jaren de 
reserves aangesproken.  

 
     -    Vaststelling begroting  
 De begroting wordt conform het voorstel van de penningmeester vastgesteld.  



 
     -    Vaststellen nieuw schema kascommissie 
 Het schema wordt vastgesteld met dien verstande dat de jeugdclub Gorredijk 

uit het schema zal verdwijnen.  
 
10.  FSB -competitie 
     -    Vaststelling reglement commissie van beroep  

De secretaris geeft aan dat in het voorgelegde concept nog een klein foutje       
zit. In artikel 3 moeten de woorden ‘van het bestuur’ worden geschrapt. Met   
inachtneming van die wijziging wordt het nieuwe reglement vastgesteld. De 
heren R. Wolfslag en J. Sparenberg hebben zich bereid getoond zitting te 
nemen in de commissie van beroep.  
 
Erwin Denissen wijst als nieuwe wedstrijdleider op de reglementsbepaling ter 
zake ‘het afgaan van een telefoon’. In de KNSB- competitie wordt gewerkt met 
een tijdstraf. Ook binnen de FSB zijn de wedstrijdleiders bevoegd een 
dergelijke tijdstraf uit te delen. “Het is dus niet zo dat indien er een telefoon 
afgaat ogenblikkelijk sprake is van verlies van de partij”, aldus Denissen.  
 

11.  Jeugdzaken 
De jeugdleider houdt een warm pleidooi om veel aandacht te besteden aan 
het jeugdschaak. Vooral onder jonge kinderen bestaat veel enthousiasme en 
het is de kunst om die jeugd vast te houden en te begeleiden in hun 
ontwikkeling. Hij stelt tevreden vast dat er komend seizoen in Fryslân diverse 
jeugdtoernooien op de agenda staan.  
Speciale aandacht vraagt hij voor de schaakdag op Schiermonnikoog. Dit jaar 
zal in het FSB-gebied geen voorronde worden gespeeld voor een van de 
jeugd NK’s. Op dit ogenblik ontbreekt daartoe de expertise. De heer Keizer 
hoopt met Migchiel de Jong tot een goede taakverdeling te komen en merkt op 
dat er stevige contacten bestaan met de jeugdleiders uit het Nosbo-gebied.  
  

12.  Organisatie FK’s 22/23  
DTK gaat het FK-rapid organiseren; Westergoo heeft zich gemeld voor de 
eerst komende drie FK’s snel. Het FK-rapid voor viertallen wordt mogelijk 
georganiseerd door De Rode Loper in combinatie met Tresoar. SCL heeft 
vergevorderde plannen om het reguliere FK ‘op zich te nemen.’ Philidor 
ontfermt zich over het 60+ kampioenschap. Wissmann (DRL) merkt op dat 
nationaal en internationaal ‘60+’ geen officiële categorie is. De vergadering 
ziet vooralsnog weinig redenen om met deze lange Friese traditie te breken. 
De voorzitter hoopt dat er uiterlijk 1 november duidelijkheid is over de 
kampioenschapsagenda.  
 

13. Rondvraag 
Henk Breimer hoopt dat de bestuursleden een volgende vergadering met een 
naambordje worden uitgerust. Voor het overige maken diverse clubs ‘reclame 
voor de activiteiten die zij de komende tijd gaan organiseren, al of niet in het 
kader van een jubileumviering (o.m. Philidor 175 en DSC 100 jaar.) Men doet 
er verstandig aan vooral de agenda op de site van de FSB in de gaten te 
houden.   
 



14.  Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.  

De secretaris, HarmJan Dijkstra 


