Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond
woensdag 20 september 2017
1.
Opening
Bij de opening van de vergadering staan de leden stil bij hen die het afgelopen
seizoen overleden zijn:
Mark Masmeijer (Westergoo), erelid Siep Postma (sc Leeuwarden), Gerrit Groen
(WES), Maarten van Steinvoorn (Sneek), Jan Posch (De Donger), Hos van der Mark
(Bakkeveen), Douwe Sijtsma (SC Leeuwarden), A. de Jong (SC Leeuwarden), Jelle
Broer (Heerenveen), Joop Groesz (ODI), P. Hania (De Donger), A. de Jong en W.
Hoekstra (SC Leeuwarden) en H. Bakker (Philidor).
De voorzitter heet KNSB-afgevaardigde J. Stomphorst welkom.
2.
Vaststelling agenda; mededelingen en ingekomen stukken
De agenda wordt zonder wijzigingen gevolgd.
De secretaris doet melding van bericht van verhindering door drie verenigingen, te
weten De Hynste Sprong, Emmeloord en ODI. Verder wijst hij op binnengekomen
promotiemateriaal voor de jeugd dat door de KNSB toegestuurd is.
3.
Notulen van de ALV 2016 (bijlage)
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met aan dank notulist G. van der
Heide.
4.
Jaarverslagen Friese Schaakbond 2016-2017
a.
Jaarverslag secretaris 2016-2017
Aan het verslag nog toe te voegen de winnaars van het jeugdkampioenschap FGH
en de clubteamkampioenschappen, waarna het verslag is vastgesteld.
b.
Jaarverslag competitieleider 2016-2017: ongewijzigd vastgesteld.
5.
Financiën
a.
Verslag kascommissie
J. Wijma (Lasker) blijkt als enige van de kascommissie bij de penningmeester te zijn
geweest voor de kascontrole. De overige leden hebben via e-mail gerapporteerd aan
hun clubvertegenwoordigers. Wijma is van oordeel dat alles er prima uitziet en stelt
de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier bij
acclamatie mee in.
b.
Vaststelling financieel jaarverslag 2016-2017
J. van den Berg (JSC Opsterland) heeft het financiële jaarverslag niet ontvangen.
Het betreft een omissie van de secretaris. B. Keizer (De Donger) informeert naar
Skaakstikken; de penningmeester antwoordt dat een toelichting later tijdens de
vergadering volgt. Het jaarverslag wordt vastgesteld.

c.
Toelichting op de begroting 2017-2018
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting en stelt de
vergadering in de gelegenheid er vragen over te stellen. Deze zijn er echter niet.
d.
Vaststelling begroting
De begroting 2017-2018 wordt vastgesteld.
e.
De kascommissie
De kascommisie van de FSB ziet er voor het seizoen 2017-2018 als volgt uit:
De Donger, Emanuel Lasker en Emmeloord.
De voorzitter roept de clubs op hun controlerende taak serieus te nemen.
6.
Prijsuitreiking seizoen 2016-2017
De CL reikt de klokken uit aan de kampioensteams over het seizoen 2016-2017.
DSC Drachten ontvangt de klok voor de grootste percentuele ledenwinst.
7.
Bestuursverkiezingen
a.
Voorzitter Auke van der Heide treedt af. Het bestuur is ondanks pogingen
daartoe, er niet in geslaagd een opvolger voor te stellen. Ook heeft zich voor de
vergadering ging kandidaat zich bij het bestuur gemeld. Het bestuur zal een
voorzitter a.i. aanwijzen en de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voortzetten.
b.
Penningmeester Siebolt Visser is aftredend. Hij wordt bij acclamatie voor een
nieuwe termijn van drie jaren herkozen.
c.
Bas van der Zwaag heeft de bestuurstaak van secretaris het afgelopen
seizoen voor zijn rekening genomen. Hij wordt bij acclamatie met terugwerkende
kracht per 1 oktober 2016 benoemd. Deze datum zorgt voor spreiding in het rooster
van aftreden van de verschillende functionarissen.
d.
Jeugdleider Jos Boers treedt tussentijds af. De vergadering stemt bij
acclamatie alsnog in met zijn benoeming als jeugdleider voor het seizoen 2016-2017.
In de pauze wordt er geloot voor de FSB-beker.
8.
KNSB- en FSB-competitie
a.
De voorzitter en de CL geven een korte toelichting op de pilot KNSBcompetitie 4e klasse m.i.v. seizoen 2018-2019.
b./c. FSB-competitie 2017-2018 en FSB-competitie 2018-2019
De CL bespreekt het voorstel van het bestuur om gelijktijdig met de pilot van de
KNSB-competitie voor de FSB-competitie over te gaan op een competitiesysteem
met viertallen i.p.v. achttallen. Hij somt kort de voor- en nadelen van beide systemen
op. Dan is het woord aan de vergadering:
- D. Müller (Bakkeveen) wijst op het nadeel van versterkte degradatie.
- F. Oldenhof (Gorredijk) is van mening dat het uitgangspunt een indeling op
speelsterkte dient te zijn.
- P. Brouwer (SC Leeuwarden): wat te doen indien een viertal geen chauffeur heeft?
Dit is de zorg van de club, antwoordt de CL.
- H. Hartsuiker (SC Leeuwarden) vindt dat een wedstrijd met achttalllen voor meer
spanning en sfeer op de clubavond zorgt. Tevens vraagt hij zich af, met J.A.
Hogendorp (DSC Drachten) of het inschrijfgeld voor de FSB-competitie gehalveerd of
in elk geval verlaagd gaat worden.
- G. van der Heide (Schaakwoude) wijst op het risico van veel externe avonden op
het verloop van de interne competitie. De CL kan met de indeling hier rekening mee
houden.

- E. Sparenberg (Philidor) is van mening dat voorstanders van achttallen in de
zaterdagcompetitie terecht kunnen.
- B. Keizer (De Donger) ziet de viertallencompetitie als een gewenste ontwikkeling bij
afnemende belangstelling voor de externe competitie en bij de toenemende
vergrijzing.
- E. Boomsma (Westergoo): is een competitie voor zestallen mogelijk?
VZ: Nee, want het lost het vervoersprobleem niet op.
- J. Sparenberg (Mid-Fryslân): op zijn vereniging zijn bestuur en leden van mening
dat de viertallen de toekomst hebben. Wel ziet hij graag een goede clustering van
speelweken om een dreigende verstoring van de interne competitie te voorkomen.
Ook voor de inzet van teamleiders en arbiters is clustering wenselijk. Een bijkomend
effect van clustering is dat die de sportiviteit kan verhogen.
De stemverhouding over de FSB-competitie voor achttallen versus viertallen is als
volgt: 17 stemmen voor de achttallen; 32 stemmen voor viertallen.
De FSB-competitie zal derhalve m.i.v. het seizoen 2018-2019 met viertallen gespeeld
worden.
Voorstel wijziging artikel 9 FSB-competitiereglement:
- J. Sparenberg (Mid-Fryslân) vindt het hybridesysteem beter, maar vraagt zich af of
viertallen die in een (te) sterke competitie terechtkomen, hun deelname ook zullen
opeisen. In zijn ogen is de keuze aan de vereniging. Hij dringt er bij de FSB op aan
excessen in de indeling zoveel mogelijk te voorkomen.
- G. van der Heide (Schaakwoude) vraagt zich af of de FSB-bekercompetitie in de
nieuwe opzet nog zin heeft. J. Stomphorst (KNSB) wijst in dit verband op de SGS
waar alleen spelers die voor de reguliere competitie zijn opgegeven, gerechtigd zijn
in de bekercompetitie uit te komen.
- J. Hania (Sneek) geeft te kennen dat er in zijn vereniging bij de KNSB-spelers geen
animo bestaat om in FSB-verband in een viertal uit te komen.
- E. Sparenberg (Philidor) refereert aan een eerdere, niet erg succesvolle, poging te
komen tot een noordeljke competitie voor viertallen. Gebrek aan animo bij de ene
vereniging kan nadelige invloed hebben op andere.
Dit roept bij de CL de vraag op of er nu wel belangstelling voor een competitie van
FSB en NOSBO bestaat. Een duidelijke reactie hierop blijft uit.
- G.A. Torensma (Jurjen Tolsma): hoe staat het met spelers zonder rating? De CL
antwoordt dat het bestuur hierover nog een voorstel zal uitwerken.
Er wordt gestemd over het artikel 9 van het FSB-competitiereglement 2017-2018.
Veertien stemmen zijn er voor voorstel I: een indeling van de FSB-competitie 20182019 op rating; vijfendertig stemmen voor voorstel II: het hybridesysteem.
De CL ontvangt graag aan het einde van het seizoen, d.w.z. in mei 2018, een eerste
aanmelding van viertallen voor de FSB-competitie 2018-2019 om een indruk te
hebben van wat er komen gaat.
Ten slotte wil de CL graag de mening van de vergadering peilen t.a.v. het fenomeen
van de tactische opstelling. Vanuit de achterban heeft het bestuur de vraag bereikt
om aan de tactische opstelling een eind te maken.

Een meerderheid van de vergadering is evenwel voor het behoud van de
mogelijkheid van de tactische opstelling. Het bestuur zal zich het komend seizoen op
de materie beraden en wellicht tijdens de ALV 2018 met een voorstel komen.
9.
Organisatie FK’s
Binnen de FSB worden jaarlijks negen FK’s gehouden, vijf voor senioren en vier voor
de jeugd. Een aantal FK’s heeft het afgelopen seizoen geen doorgang gevonden.
Het bestuur betreurt dat en verzoekt de verenigingen daarom tijdig de organisatie of
juist het niet doorgaan daarvan te melden.
Voor het komende seizoen ziet de verdeling er als volgt uit:
Senioren:
- FK Senioren: drie gegadigden, te weten Schaakwoude, Philidor en
SchaakCombinatie Leeuwarden. Het verzoek aan deze drie clubs is er in
onderling overleg uit te komen; anders zal het bestuur een beslissing nemen.
- FK Rapid: DSC Drachten
- FK 60+: Leeuwarden (Van Eijk / Sparenberg)
- FK Snelschaak: Emanuel Lasker i.s.m. De Friesche Club
- FK Rapid Teams: ODI ziet af van de organisatie; Emanuel Lasker i.s.m. De
Friesche Club heeft ook hiervoor belangstelling; eventueel Schaakwoude.
Jeugd:
- ABCDE: Sneek
- FGH: DSC Drachten, nader overleg met de NOSBO volgt
- Schoolschaak: Philidor Leeuwarden
- Jeugdteams: Philidor Leeuwarden
10.
Rondvraag
- H. Hartsuiker (SC Leeuwarden): Is e-learning mogelijk voor KNSB-kadercursussen?
Dit zal in de Bondsraad (9 december a.s.) aan de orde gesteld worden;
KNSB-afgevaardigde J. Stomphorst zal de vraag ook doorspelen aan de bond.
- J. Hibma (Lasker) en H. Mylanus (DSC) vragen of overheveling van de niet bestede
€ 600,- voor het afgelaste FK Snel en FK Rapid Teams naar komend seizoen
mogelijk is. De voorzitter geeft aan dat de vergadering reeds akkoord is gegaan met
het addendum van het HR voor komend seizoen, waarin de beschikbare bedragen
vastgelegd zijn. De penningmeester geeft aan dat er wel wat ruimte in zijn begroting
zit.
Vervolgens meldt Hibma dat de voorgenomen presentatie van Skaakstikken enige
vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting eind van het jaar volgen nadere
berichten.
- J. Stomphorst (KNSB): wijst op de mailing aan alle secretarissen over de
inventarisatie door de KNSB van de aanmelding van teams voor de KNSB-competitie
4e klasse. Een eerste aanmelding wordt uiterlijk 10 oktober a.s. gevraagd.
- F. Oldenhof (JSC Opsterland): reageert op de flyer uit het promotiemateriaal voor
het jeugdschaken. Haar vereniging heeft bezwaar tegen de beeldvorming die
hierdoor zou kunnen ontstaan en verspreidt daarom het materiaal niet onder haar
leden.
- G.A. Torensma (Jurjen Tolsma): informeert naar de mogelijkheid voor ‘losse’
spelers zich voor de KNSB-competitie 4e klasse op te geven. Opgave kan echter
alleen in teamverband.

Ook noemt hij een verandering van speellocatie voor zijn vereniging per 1 januari
2018. Hij zal de nieuwe gegevens aan bezoekende clubs doorgeven.
11.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het goede verloop van de vergadering.
Aan het einde van zijn termijn gekomen bedankt hij de clubs voor de samenwerking
in de afgelopen zes jaren. Een woord van dank is er ook voor de FSB-bestuursleden.
De penningmeester richt namens het bestuur en de leden het woord tot de
aftredende voorzitter en bedankt hem voor de geleverde inzet en de gewaardeerde
wijze van leidinggeven.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

