
 
 
Concept Notulen 157e Algemene Ledenvergadering 7 mei 2008 
 
Datum  : 7 mei  2007 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Grote Zaal Antonius IJsselmonde, Rotterdam  
 
Bestuur: 
Teun Koorevaar  Voorzitter en Jeugdleider A.I. 
Pieter Pons    Secretaris 
Kees van ’t Land  Penningmeester 
R. Damhuis   Communicatie  
Sander de Groot  Competitieleider en Wedstrijdleider A.I. 
Kees van der Waal  PR en verenigingsaangelegenheden  
 
Aanwezigen volgens presentielijst: 
Vereniging    Vertegenwoordigd door   Leden 
3Torens     A. van Houten    77 
Ashtapada     A. van der Most   31 
Barendrecht     A.B. Kruijt    29 
Charlois/ Europoort    F. Borst    81 
Chess      J. van Elburg    33 
C.S.V.      B.F. Koote    58 
Eeuwig Schaak Ridderkerk   J. van de Berg    23 
Erasmus     R. Ansem    74   
Het Houten Paard    R. Bosch    22 
Krimpen a/d IJssel    D. van Buuren    108 
Lombardijen     B.A. Kuijper    30    
Maassluis     P. Blok     23 
Messemaker 1847   A. van der Leij    110 
Moerkapelle     M. Vroegindewey   36 
Nieuwerkerk a/d IJssel    R.B. Hoogland    53 
Overschie     Doornheim    52 
Papendrecht / Alblasserdam   W. Rooodnat    52 
De Pionier    B.W. Faber    40 
RSR Ivoren Toren    J. van Ruitenburg   88  
Sliedrecht     W. Boer    70 
De IJssel     G. van der Wouden   49 
IJsselmonde     M.E. Bongers     23 
Zwijndrecht    C.D. van ’t Hoff   55     
Totaal:           1.217  
 
Totaal: 42 verenigingen met 2.021 leden 
Percentage aanwezig: 23 verenigingen, 1.217 leden = 60,2% 
Percentage MKA: 5 verenigingen, 160 leden = 7,9% 
Percentage ZKA:  14 verenigingen, 644 leden = 31,9% 

ROTTERDAMSE SCHAAKBOND 



 
 
Ereleden / Leden van verdienste / Persoonlijk leden / Overige aanwezigen: 
A. van den Berg (ledenadministrateur)  
H. Broerse (Geschillencommissie)  
G. Kool (Recom)  
A. Scheel (webmaster)  
A. Wiersma (Haagse Schaakbond)  
 
MKA: Hoeksche Waard, Ontspanning. Oostflakkee, De Penning, Waddinxveen,  
S. van der Beek (lid van verdienste), F.G. Maas (erelid) en P. van Dijk (Geschillencommissie) 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Notulen 156e AV  
De notulen van de 156e Algemene Vergadering worden goedgekeurd.  
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd naar het contact van de heer Van der Waal over artikel 15 
lid 3 van het Huishoudelijk Reglement. Vorig jaar is bij de behandeling vastgesteld dat dit onderdeel 
afwijkt van de regeling van de KNSB, waarin een termijn van vier jaar wordt genoemd. De heer Van der 
Waal heeft contact opgenomen met de KNSB. De KNSB geeft aan de keuze van de RSB wordt gedoogd, 
mede omdat men voornemens is de KNSB statuten aan te passen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van de KNSB en de heer Hoogenes van het Servicepunt West.  
De verenigingen en de personen die zich afgemeld hebben, worden genoemd.  
 
Het bestuur heeft een bericht ontvangen van de heer Van Dijk, de secretaris van de Geschillencommissie. 
Hij heeft aangegeven aan het einde van het seizoen terug te treden uit de Geschillencommissie. In zijn 
afwezigheid wil het bestuur graag aangeven dat we heer Van Dijk dank verschuldigd zijn voor zijn inzet 
als secretaris van de Geschillencommissie.  
 
4. Voordracht van Ronald Damhuis als bestuurslid 
De voorzitter draagt namens het bestuur de heer Damhuis voor als nieuw lid van het bestuur van de RSB. 
Zijn taak wordt Communicatie. De vergadering gaat akkoord met de voordracht, waardoor de heer 
Damhuis benoemd is in het bestuur.  
 
5. Begroting 2008 / 2009 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Het overzicht van baten en lasten sluit met een 
tekort. Het bestuur acht het tekort gezien het eigen vermogen van de RSB verantwoord en in de praktijk 
slaat het tekort in de loop van het jaar om in een plus. Dit wordt meestal veroorzaakt door een tekort aan 
activiteiten. Het bestuur stelt voor de contributie met 2% te verhogen als compensatie voor de te 
verwachten verhoging van de KNSB-contributie per 1 januari 2009. Van de inkomende gelden blijft 
slechts 8% bij de RSB en hiervan wordt 80% uitgegeven aan activiteiten voor de jeugd.  
Er zijn na de toelichting van de penningmeester geen vragen en de begroting wordt aangenomen.  
 
6. Uitreiking van de bekers 
De competitieleider reikt de prijzen in de vorm van een schaakklok en bonnen uit aan de aanwezige 
verenigingen die kampioen zijn geworden in de RSB-competitie.  
 
7. Voorstel tot wijziging reglement Algemeen Persoonlijk Kampioenschap RSB  



In het voorstel zijn twee wijziging opgenomen. In artikel 10.2 is bepaald dat de hoogst geëindigde dame in 
groep A, met een minimale score van 55% van de door haar minimaal 6 gespeelde partijen, 
dameskampioen is van de RSB van het lopende verenigingsjaar en een wisselprijs ontvangt. Verder is 
artikel 12 inzake het speeltempo aangepast waarbij is gekozen voor 35 zetten in anderhalf uur gevolg door 
uitvluggeren in 15 minuten. De heer Kool geeft aan dat de Recom over dit onderwerp is geraadpleegd en 
heeft voorgesteld het speeltempo te bepalen op 1¾ uur voor de hele partij. Dit voorstel wordt niet gevolgd 
en het reglement wordt vastgesteld.  
 
8. Voorstel tot wijziging van het competitieaanbod 
Het bestuur heeft in een nota een aantal voorstellen neergezet voor de herziening van het RSB-
competitieaanbod. De heer Van der Waal geeft als opsteller van de nota een toelichting. De introductie 
van de viertallencompetitie was gebaseerd op een enquête onder de verenigingen en is dit jaar gestart. 
Twee competities geeft echter een indelingsprobleem en om die reden stelt het bestuur voor de vierde 
klasse op te heffen en een afzonderlijke viertallencompetitie in te stellen.  
 
De heer Van der Wouden (De IJssel) geeft een mondelinge toelichting op een reactie van zijn vereniging 
aan het bestuur. De IJssel bepleit handhaving van de vierde klasse en een aparte viertallencompetitie, 
omdat het voorstel b.v. een meespelende senior bij een jeugdteam niet meer de mogelijkheid geeft in ook 
de reguliere competitie te spelen. Verder vindt zijn vereniging het nog te vroeg om de huidige 
viertallencompetitie te kunnen evalueren.  
 
De heer Van der Most (Ashtapada) stelt voor de vierde klasse te handhaven en de verdeling tussen de 
derde en vierde klasse aan te passen.  
 
De heer Borst (Charlois/Europoort) vraagt wat het bezwaar is tegen een kleine vierde klasse en bepleit 
eveneens het handhaven van de vierde klasse en de bestaande viertallencompetitie door te zetten.  
 
De heer Van Buuren (Krinpen a/d IJssel) geeft een toelichting op een tegenvoorstel van zijn vereniging en  
pleit ook voor het handhaven van de vierde klasse.  
 
Verder wordt door diverse verenigingen sterk gepleit voor het handhaven van de invallersregeling.  
 
De heer Van der Waal vat aan het einde de discussie samen.  In de enquête over het voortbestaan van de 
vierde klasse kreeg de optie opheffen en zeer kleine meerderheid. In deze vergadering tekent zich 
duidelijk een andere voorkeur af. Het voorstel van De IJssel om een overleg te houden met een aantal 
wedstrijdleiders om een breder gedragen voorstel op te stellen wordt overgenomen. Op basis van de input 
zal het bestuur met een gedegen voorstel en een reglement komen in de Algemene Vergadering in 
september.  
 
De voorstellen uit de nota worden in stemming gebracht.  
Voorstel 1 om de vierde klasse op te heffen wordt gesteund door vier verenigingen. Het voorstel is 
hiermee verworpen.  
Voorstel 2 om een afzonderlijks viertallencompetitie in te stellen wordt gezien de reacties in de 
vergadering en de conclusie van de heer Van der Waal niet in stemming gebracht.  
Voorstel 3 om de huidige als proef begonnen viertallencompetitie competitie op te heffen wordt door niet 
één vereniging gesteund.  
Voorstel 4 om te komen tot een voorronde toernooi of competitie voor het landelijke 
viertallenkampioenschap komt niet in stemming, omdat eerst de richtlijnen van de KNSB bekend moeten 
zijn.  
Voorstel 5 om de mogelijkheid om te spelen met combiteams in de achttallencompetitie op te heffen, 
wordt door alle verenigingen verworpen.  
 
9.  Bestuursmemo 



De voorzitter licht het RSB Bestuursmemo per onderdeel toe.  
 
Het project SpeelZ is nog niet succesvol en er zijn minder dan 10 kisten op scholen uitgezet. De 
administratie die door de KNSB wordt gevoerd laat enigszins te wensen over. Voor het nieuwe seizoen 
zullen we dit verbeteren.  
 
De voorzitter vraagt de steun van de vergadering voor het eigen schoolschaakbeleid van de RSB.  
De heer Van Ruitenburg (RSR Ivoren Toren) vraagt of het niet verstandig is een focus aan te brengen, 
omdat er een groot aantal projecten gepland staat terwijl de bemensing een groot probleem is. De focus 
wordt gericht op de opleiding van leraren (zelf of via één of meer Pabo’s) en het project Delfshaven.  
 
Erasmus heeft enige tijd geleden schaakmateriaal aan diverse scholen aangeboden, maar dit is niet gelukt. 
De vraag is of dit in Delfshaven ook niet gaat gebeuren. In dit project levert de RSB schaakleraren of er 
wordt op de school al les gegeven. Het is de taak van de basisschool om kinderen te werven. De promotie 
en communicatie wordt verzorgd door de gemeente. Er zijn nog geen plannen voor het voortgezet 
onderwijs. Onderzocht wordt nog of er onderzoek kan worden uitgevoerd waarin wordt bevestigd dat 
schaken goed is voor de leerontwikkeling van de kinderen. De vergadering gaat akkoord met het 
voorgestelde schoolschaakbeleid van de RSB.  
 
De voorzitter licht vervolgens de overige onderdelen toe en vraagt bijzonder aandacht voor het voorstel 
van het bestuur om de Recom op te heffen en in plaats hiervan bij het wijzigen en opstellen van 
reglementen specialisten te raadplegen. Deze procedure is al eerder gevolgd bij de wijziging van de 
Statuten en het Huishoudelijke reglement in 2007, omdat de Recom over deze onderwerpen aangaf over 
onvoldoende expertise te beschikken. De heer Borst (Charlois/Europoort) heeft moeite met het voorstel 
van het bestuur en stelt voor hierover te stemmen.  
 
Na de pauze wordt de discussie over de Recom voortgezet. De Recom is een commissie die is benoemd 
door het bestuur en het bestuur kan de commissie ook opheffen. De vergadering hoeft er dus niet over te 
stemmen, maar een aantal verenigingen spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het voortbestaan van de 
Recom. Er wordt besloten dat op de RSB-site een uitgebreide oproep geplaatst zal worden met een 
duidelijke taakomschrijving van de Recom. De heer Borst wil het voortouw nemen bij het recruteren van 
nieuwe Recom leden. Indien deze inspanningen onvoldoende versterking voor de Recom opleveren, zal in 
september op de volgende Algemene Vergadering een definitieve beslissing genomen worden. Hiermee is 
het voorstel van de heer Borst aangenomen.  
 
De leden van de Recom zijn niet vooraf van de aankondiging van het bestuur op de hoogte gesteld . Dit 
had wel moeten gebeuren en deze procedure doet geen recht aan het werk dat in de afgelopen jaren door 
de Recom is verricht.  
 
10.  Rondvraag  
De heer Veenis (Sliedrecht) doet een voorstel voor een aangepaste promotie/degradatieregeling tussen de 
3e klasse en de 4e klasse. In het afgelopen seizoen degradeerden er 4 x 2 teams uit de 3e klasse en 
promoveerden er 2 x 4 teams uit de 4e klasse. Dit is niet evenwichtig. Hij stelt voor dit als volgt te 
wijzigen: 4 x 1 team degraderen en 2 x 2 teams promoveren. Dit systeem heeft ook de voorkeur van de 
wedstrijdleider, maar is wel afhankelijk van hoeveel 4e klassen er komend seizoen zijn.  
 
De voorzitter meldt dat NOC*NSF een classificatie voor sportbonden wil invoeren dat een minimum 
ledental van 40.000 stelt voor bonden c.q. cluster van samenwerkende bonden en dat de 
minimumcontributie van 25 euro per lid nog een punt van discussie is binnen NOC*NSF gekoppeld aan 
het begrip lidmaatschap. Deze classificatie heeft gevolgen voor de subsidie aan de KNSB.  
 
De heer Doornheim (Overschie) vraagt waarom de gezamenlijke ronde van de promotieklasse niet is 
doorgegaan. De wedstrijdleider is hier te laat aan toegekomen en daarna was het niet meer te regelen. In 



de volgende competitie zal geen gezamenlijke ronde worden gehouden, omdat 9 teams aan de 
promotieklasse deelnemen.  
 
De heer Van Ruitenburg vraagt of in het vervolg per agendapunt aangegeven kan worden of een voorstel 
voor stemming, advies of ter informatie naar de vergadering wordt gestuurd. Dit voorkomt onnodige 
discussies. Het bestuur neemt dit voorstel over.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
 
De volgende algemene ledenvergadering staat gepland op 10 september 2008 om 20.00 uur. 


