
 

  

     Haagse Schaakbond 
J.P. de Vries     
Hesselt van Dinterlaan 9   Opgericht 11 november 1926 

2641 DD Pijnacker     aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Schaakbond 

Tel. 0153692513 Mob. 0681520171 

e-mail: super.jp@zonnet.nl 

 

 

Aan:  

De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de KNSB 

bondsraadleden van de HSB, het KNSB Bondsbureau, het bestuur van de LeisB en RSB en overige 

relaties. 

 

Betreft: 

Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15 september 2010 

 

 

 

Pijnacker, 31 augustus 2010 

 

 

Beste Schaakcollega’s, 

 

Namens het HSB-bestuur nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB op woensdag 15 

september 2010. De vergadering vangt aan om 19:30 en zal plaatsvinden in 2B Home, te Zoetermeer. 

Een korte routebeschrijving is toegevoegd.  

Graag zien wij u allen verschijnen op de 15e, maar mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik 

dit graag voor aanvang van de vergadering. 

Om de vergadering soepel en zonder onnodig oponthoud te laten verlopen, ontvang ik graag 

schriftelijk zaken die u wilt behandelen. Hieronder vallen: Op of aanmerkingen op het Jaarverslag, de 

notulen en/of de agenda. Als u extra punten in de agenda wilt zien dan verzoeken wij u dit van te 

voren schriftelijk aan te kondigen. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

Jan-Pieter de Vries 

Secretaris Haagse Schaakbond 

 

 

 

 

Annexen: 

- Routebeschrijving 
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- Agenda
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Routebeschrijving ‘2B Home’ 

 

Vergaderlocatie 

‘2B Home’ Party & Business centre te Zoetermeer 

Burgemeester Vernedesportpark 1A 

2712 PW Zoetermeer 

 

Plattegrond  

 

 

A = 2B Home  

 

Openbaar vervoer 

2B Home is vanaf station Zoetermeer Oost op loopafstand bereikbaar. 

 

Met de auto 

Indien u beschikt over een navigatiesysteem kunt u deze instellen op het adres, of anders kunt u 

gebruik maken van deze plattegrond. Er zijn parkeerplaatsen naast de faciliteit.  
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Agenda Algemene Vergadering van de HSB op 15 September 2010 
 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

4. Mededelingen KNSB 

5. Mededelingen Servicepunt West 

6. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering 21 april 2010 

7. Benoeming bestuur 

8. Benoeming functionarissen 

9. Benoeming Commissies 

10. Benoeming KNSB Bondsraadleden 

11. Goedkeuring Statuten 

12. Vaststelling Jaarverslag 

13. Actieplan 

14. Contributie KNSB  

15. Competities 2010-2011  

16. Activiteiten (PK) 2010-2011 

17. Jeugd 2010-2011 

18. Raamreglement  

19. Vaststellen volgende vergaderdatum 

20. W.v.t.t.k.  

21. Rondvraag 

22. Sluiting 
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Ad 6. De notulen zijn te vinden in Bijlage A 

Ad 7. De bestuursleden Kunnen (voorzitter, Promotie), de Vries (secretaris, DSC), Nienhuis 

(penningmeester, Voorburg), Wiersma (competitieleider, DSC, Prometheus), van der Marel 

(jeugdleider, BF/Wassenaar), Wagner (activiteiten en communicatie, SHTV) stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten voor alle (bestuursfuncties kunnen tot 8 dagen voor aanvang bij de secretaris 

worden gemeld. 

Ad 8. Ledenadministrateur Germeys heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er wordt nog gezocht naar 

een opvolger. Nienhuis (materiaalbeheerder), Barbier (archivaris) en de Jong-van den Berg 

(kalendercoördinator) stellen zich herkiesbaar. 

Ad 9. De Commissie van Beroep bestond in het seizoen 2009-2010 uit de heren de Bas (voorzitter, 

DSC), Wulffers (secretaris, Haeghe Ooievaar), Tan (Promotie), Perluka (Botwinnik), van den Ende 

(Schaakmat, WSC). Zij stellen zich allen herkiesbaar. 

De kascontrolecommissie bestond in het seizoen 2009-2010 uit de heren van der Kolk (Prometheus) 

en Dekker (Schaakmat). John Pouwels (Botwinnik), heeft in september 2009 toegezegd een reservelid 

te zoeken en deze zal (indien gevonden) voorgedragen worden.  

 

jaar 2e keer 1e keer reserve 

2010 Prometheus Schaakmat  

2011 Schaakmat Botwinnik RSC - Belgisch Park 

2012 Botwinnik RSC - Belgisch Park DD 

2013 RSC - Belgisch Park DD DSC 

2014 DD DSC Haagse Schaakvereniging 

2015 DSC Haagse Schaakvereniging Lierse Schaakvereniging 

 

 

Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid PR en een ledenadministrateur. 

Ad 10. De HSB-afvaardiging in de KNSB Bondsraad bestaat uit de heren Kunnen (Promotie, HSB-

bestuur) en Nienhuis (Voorburg, HSB-bestuur). De Heren Wiersma (DSC, HSB bestuur) en Barbier 

(Haeghe Ooievaar) zijn plaatsvervangend lid. Allen stellen zich herkiesbaar.  

Ad 11. De statuten zijn bijgevoegd in Bijlage B. 

Ad 12. Het Jaarverslag is te vinden in een separaat  document. 

Ad 13. Het Actieplan is bijgevoegd in Bijlage C 

Ad 14. Bij de begrotingsbehandeling in april was de KNSB-contributie nog niet bekend. Inmiddels is 

deze vastgesteld. De penningmeester stelt voor de begroting niet te wijzigen en zal dat mondeling 

toelichten. 

Ad 15. Het voorstel om de competitiegroepen aan te passen is bijgevoegd in bijlage D. 

Ad 18. Het nieuwe Raamreglement is bijgevoegd in Bijlage E. Het gaat hier slechts om een 

verbetering van taalfouten. 
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Bijlage A- Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Haagse Schaakbond op 

woensdag 21 april 2010, Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 in Den Haag. 
 

 
Aanwezig: 

• Verenigingen: BF-Wassenaar, DCSV, DD, DSC, Haeghe Ooievaar, HSV, Lierse, Pomar, 

Prometheus, Promotie, RSC-Belgisch Park, Rijswijk, Schaakmat, Scheve Toren, Voorburg, WSC 

• Ereleden:  A. Vissers 

• HSB bestuur:  R. Kunnen (voorzitter), J. Nienhuis (Penningmeester), A. Wiersma 

(competitieleider), E. van der Marel (Jeugdleider) 

• KNSB: A. Rongen 

• Servicepunt West:  G.J. van der Meiden 

• Kandidaat-bestuurslid:  J.P. de Vries 

• K. van der Meer 

 

Afwezig met kennisgeving: 

• Verenigingen: RHC-Arena 

• Bestuursleden:  A. Wagner (activiteiten en communicatie) 

 

Overige afwezigen:  

• Verenigingen: Botwinnik, Paris, Schaakhuis, SIO, SHTV, Pionnetjes 

 

1.      Opening 

Om 19:36 opent de voorzitter de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.  

 

2.      Vaststelling van de agenda  

 De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 

 

3.      Mededelingen en binnengekomen stukken 

De voorzitter vermeldt het overlijden van de heren H.J.A. Brits, M.H.M. Brunia, J.T. de Koning  (allen 

Haeghe Ooievaar), J. Hagoort (Promotie), J. Streefkerk , T. Uijlenbroek (beide HSV) en W. Pietersma 

(Schaakmat/WSC). De vergadering neemt een minuut stilte in acht. 

 

Bobby Fischer-Wassenaar heeft enkele amendementen op het concept-bekerreglement  ingediend, 

die later in de vergadering behandeld zullen worden. 

Bart Germeys heeft aangegeven te stoppen als ledenadministrateur. Een woord van dank over zijn 

werk wordt uitgesproken. 

 

De voorzitter deelt mee dat Corbulo, dat enkele jaren geleden als lid van de HSB is geroyeerd, zich 

graag weer wil aansluiten en dat er een aantal gesprekken heeft plaatsgevonden. Alle leden zullen 

worden aangemeld en voor hen zal de volledige verschuldigde contributie worden afgedragen. De 

financiële positie van Corbulo is gezond en de vereniging heeft geen schulden meer aan de HSB. Het 

HSB-bestuur is voornemens een te verwachten verzoek van Corbulo in te willigen. De vergadering 

stemt hiermee in.  

 

Het veteranen Kampioenschap is dit jaar succesvol opgezet en uitgevoerd. 

In november 2009 heeft DCSV zijn 60 jarig jubileum gevierd; Prometheus viert donderdag 22 april 

haar 40 jarig jubileum. De voorzitter feliciteert beide clubs met hun behaalde jubilea.  
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4.      Mededelingen KNSB 

De heer Rongen, afgevaardigde van de KNSB, vermeldt, dat de KNSB bezig is voorbereidingen te 

treffen voor het NK. De Gemeente Eindhoven stelt zich open voor samenwerking om een ‘brainstad 

imago’ op te bouwen. Er wordt onderhandeld om het kampioenschap meerjarig in Eindhoven plaats 

te laten vinden. Subsidie uit het bedrijfsleven blijft nog teleurstellend. 

 

De heer Rongen meldt tevens, dat de KNSB financieel op orde is, enkel de liquiditeit komt soms bijna 

in kritieke positie. Gevraagd wordt of de clubs het overmaken van hun contributieafdracht minder 

lang laten wachten, zodat dit probleem verholpen kan worden. De penningmeester merkt op dat dit 

voor de HSB geen probleem is. 

 

Het ledenaantal van de verenigingen is eigenlijk te laag om de subsidie structureel op een redelijk 

niveau te houden. Ledenwerving blijft daarom een prioriteit.  

 

Internetschaak wordt als positief en ondersteunend geprezen. Ook ligt hierin de mogelijkheid om 

meer leden te werven voor de KNSB. De online schakers kunnen middels een apart tarief tot KNSB lid 

gemaakt worden, waardoor de KNSB binnen de voorwaarden voor hogere subsidie terecht komt. 

De heer Van den Broek (DSC) vraagt betreffende de vacante positie van ledenadministrateur, of er 

een elektronisch overzicht vanuit de KNSB beschikbaar kan komen. De vertegenwoordiger van de 

KNSB meldt dat dit een beleidsvoornemen voor de komende jaren is. 

 

5.      Mededelingen Service punt West 

Er worden door de heer Van der Meijden enkele korte mededelingen gedaan over de jeugdtrainingen 

vanaf eind stap 2, en workshops in Den Haag en Rotterdam. 

 

6.      Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 september 2009  

WSC meld dat zij ten onterechte als afwezig is vermeld bij de vergadering van 16 september 2009. 

“Workshop” trainer en wedstrijdleider, moet cursus zijn. 

Een lid van de kascommissie is geen lid meer van een HSB-vereniging. Gevraagd wordt om iemand 

voor te dragen als vervanger voor deze functie. Botwinnik was gevraagd om een reserve lid te 

leveren, maar hier is nog geen antwoord op ontvangen.  

De heer Dekker (Schaakmat/WSC) wordt als nieuw kaslid voorgesteld en aangenomen. 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

7.      Benoemen bestuurslid 

Jan-Pieter de Vries wordt voorgesteld als Secretaris en met applaus geïnstalleerd. 

 

8.      Begroting 2010-2011 en vaststelling contributiebedragen 

De penningmeester inventariseert de vragen.  

De heer Honderd (Prometheus) complimenteert voor de overzichtelijkheid. Spreker meldt ook in 

grote lijnen, dat de afdracht aan de HSB van € 6,72 laag is in vergelijking met de afdracht aan de 

KNSB. Hij vindt de verhouding  tussen de afdracht aan de HSB en de KNSB een punt om te 

bediscussiëren en memoreert in dit verband de wens van de HSB om een recreatielidmaatschap 

(‘lichte lidmaatschapsvorm’) in te stellen. De penningmeester merkt op dat in de RSB de afdracht 

slechts de helft van de afdracht aan de HSB is, maar dat de RSB een bijdrage aan de verenigingen 

vraagt voor bijvoorbeeld de deelname aan de clubcompetitie. Tussen regionale bonden bestaan 

grote verschillen. De contributieafdracht is voornamelijk voor het overkoepelend orgaan, en heeft 

een ander karakter dan op het eerste oog lijkt.  
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De participatiegraad van de HSB leden in de competitie ligt met 80% hoog.  Het voorstel om een 2-

delige contributie in te stellen (wel en niet meespelende leden) is voorgesteld aan de KNSB. Volgens 

dit voorstel betalen de leden die wel spelen een iets hoger bedrag, zodat de niet-spelende leden  

(recreatieleden) tegen een gereduceerd tarief lid van een vereniging kunnen zijn. De penningmeester 

meldt tevens, dat er leden zijn die hun lidmaatschap opzeggen en via andere kanalen geld doneren, 

om het bondsblad te ontlopen. De KNSB vertegenwoordiger meldt dat het bedrag bewust op één 

niveau is vastgesteld om de eenheid te behouden, en de budgettaire neutraliteit te waarborgen. 

 

Door de heer Van den Broek (DSC) wordt opgemerkt dat het contributiedeel, dat aan de KNSB wordt 

afgedragen, velen malen groter is dan het deel dat naar de regionale bonden gaat. Verder vraagt hij 

hoe de € 33 contributie gebruikt wordt, en hoe de kosten van de KNSB zich verhouden tot kosten van 

andere bonden met soortgelijke ledenaantallen. De KNSB afgevaardigde erkent dat het van belang is 

dat openbaar wordt gemaakt waar het geld aan besteed wordt. In een van de laatste nummers van 

Schaakmagazine is een overzicht gepubliceerd. Spreker merkt voorts op dat bij een groter 

ledenaantal de contributie omlaag gaat (proportioneel). 

 

De post van € 1200 voor bijeenkomsten lijkt te hoog geraamd, aangezien de € 1400 van het verleden 

ook ruimschoots te hoog was. Uiteindelijk was rond de 100 euro uitgegeven. De € 1200 euro is niet 

gespecificeerd. Het vertrouwen wordt gevraagd, dat er met het overschot niet ondoordacht wordt 

omgegaan.  

 

Over het boetebedrag van € 5,50 wordt gevraagd of een rond bedrag van €5,00 niet beter is. De 

penningmeester meldt, dat dit bedrag door de jaren heen tot stand is gekomen. Verdere discussie op 

dit punt wordt niet nodig geacht.  

  

Geciteerd uit de begroting wordt: “met de optie om daar een jaarlidmaatschap van te maken”. 

Gevraagd wordt, of dit voorstel gesteund zal worden door de HSB, en of het betekent, dat nieuwe 

leden vanaf dat moment verplicht worden een heel jaar lid van de HSB te zijn. Verder wordt gemeld 

dat de reden voor 4 peildata is dat er sneller opgemerkt kan worden hoe groot de uitstroom van 

leden is. Een andere reden voor de 4 peildata is dat nieuwe leden korter gratis lid zijn van de KNSB. 

De keuze om wel of niet op het jaarlijkse contributiebeleid in te gaan moet nog worden 

bediscussieerd. Dit kalenderjaar zal het zeker niet ingevoerd worden. Het wijzigen van het 

huishoudelijk reglement wordt door nog een lid tegengesproken. Jan Nienhuis kaart daarnaast ook 

de voordelen aan van het jaarlidmaatschap. Rekening houdend met de continuïteit van de clubs. De 

voorzetter meldt nogmaals, dat er volgend jaar pas een beslissing over genomen zal worden en er 

voortijdig nog naar de meningen zal worden gevraagd. 

  

“Besloten en begroot”  wordt gevraagd vervangen te worden door het woord besloten (of extra) 

voor de duidelijkheid. 

 

De rest van de begroting wordt bij acclamatie goedgekeurd.  

 

9.      Wijziging Statuten 

De voorzitter meldt dat, om in aanmerking te komen voor subsidie, de voorschriften van NOC-NSF 

gevolgd dienen te worden. In de Bondsraadsvergadering was ter discussie gesteld of de autonomie 

van de regionale bonden daarmee niet ondermijnd word. Aan NOC-NSF is een alternatieve tekst voor 

de KNSB-statuten voorgelegd, die wijziging van de statuten van de regionale bonden overbodig zou 

maken, maar dit voorstel is door NOC-NSF afgewezen. Gevraagd wordt om in te stemmen met de 

voorgestelde statutenwijzigingen, aangezien deze niet ingrijpend zijn en de KNSB anders in de kans 
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loopt geen subsidie van NOC-NSF en het ministerie meer te ontvangen. Over het voorstel wordt 

gestemd.   

De heer Van den Broek (DSC) informeert of de regionale bonden niet reglementair verplicht zijn om 

het KNSB-beleid te volgen. De KNSB vertegenwoordiger meldt dat dit inderdaad zo is, maar dat de 

regionale bonden autonoom zijn. De voorzitter meldt dat de statuten niet in strijd mogen zijn met die 

van de KNSB.  

De vergadering stemt in met het voorstel de wijziging te volgen. 

 

10.   Wijziging artikelen 5 en 23.3 van het Competitie reglement 

De voorzitter meldt, dat de 2 bovengemelde wijzigingen geen amendementen hebben opgeleverd. 

De heer Van der Marel (Bobby Fischer-Wassenaar) meldt, dat hij al in september voorgesteld had om 

het aantal tweedeklasseteams op vier te maximaliseren. De voorzitter stelt, dat niet van te voren 

ingediende amendementen niet besproken zullen worden. 

Er wordt tot stemming over gegaan. 

Beide wijzigingsvoorstellen worden met ruime meerderheid goedgekeurd.
1
 

  

Er wordt gevraagd of een meespelende wedstrijdleider de klok van zijn eigen partij stil mag zetten 

om naar een ander bord te gaan. De competitieleider deelt mee dat de arbiter de klok van zijn eigen 

partij formeel gezien niet stil mag zetten. 

 

11.   Wijziging Bekerreglement 

Bobby Fischer/Wassenaar heeft amendementen ingediend op de artikelen 6, 10 en 11. De voorzitter 

geeft de leden eerst gelegenheid om argumenten te geven, om vervolgens over te gaan op de 

stemmingen betreffend artikelen 6, 10 en 11.  

De heer Van der Marel (BF-Wassenaar) licht zijn amendementen toe. De jeugdcommissie zag het 

amendement op artikel 6 als verbering. Het voorgestelde artikel 10 vond de heer Van der Marel 

onacceptabel omdat het indirect afschaffing van de jeugdteams zou betekenen, terwijl hij ook de 

voorgestelde wijziging van artikel 11 een verslechtering vond.  

De competitieleider de heer Wiersma meldt, dat het amendement op artikel 6 voor hem geen 

problemen oplevert. Het aantal zal volgens hem realistisch gezien altijd tussen de 8 en 32 liggen. 

Betreffende artikel 10, wil spreker zoveel mogelijk deelnemers. Een korter speeltempo voor de jeugd 

levert geen problemen, maar hoe wordt een jeugdteam gedefinieerd?  

                                                           
1
 Artikel 5 - Indeling klassen en groepen 

1. De wedstrijden worden tussen teams van acht spelers gespeeld met uitzondering van de vierde  klasse, waarin 

met teams van zes spelers gespeeld wordt. 

2.  De teams worden als volgt naar sterkte in groepen ingedeeld: 

a. een groep, genaamd promotieklasse; 

b. twee groepen, genaamd eerste klasse A en B; 

c. drie groepen, genaamd tweede klasse A, B, en C; 

d. groepen van de derde en de vierde klasse. 

 

Artikel 23 - De wedstrijdleider 

1.  De wedstrijdleider voert de taken uit van de arbiter in de FIDE-regels. 

2.  De ontvangende vereniging zorgt voor een wedstrijdleider, tenzij de competitieleider vooraf een ander als 

wedstrijdleider heeft aangewezen. 

3.  De wedstrijdleider mag niet deelnemen aan de wedstrijd, behalve bij een vereniging die met één team aan de 

competitie deelneemt. 

4.  Indien de wedstrijdleider als speler aan de wedstrijd deelneemt, gaan zijn taken als wedstrijdleider voor.  
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De in artikel 11 voorgestelde rapidpartij van 15 minuten ziet hij als een zuiverdere manier om de 

wedstrijd te beslissen dan een korter tempo.  Spreker heeft persoonlijk geen probleem met een 

korter tempo.  

Er wordt gevraagd naar de grootte van het aantal jeugdteams in de competitie.  Als idee wordt 

aangedragen de jeugdteams apart op de zaterdag middag te laten plaatsvinden. Dit zal in een 

volgende vergadering worden besproken. 

De stemming vindt plaats. 

Het amendement van BF-Wassenaar op artikel 6 wordt verworpen
2
 

Met de toevoeging dat bij aanvang van de competitie moet worden aangegeven of een deelnemend 

team wel of geen jeugdteam is, wordt het amendement van BF-Wassenaar op artikel 10 

aangenomen.
3
 

Het amendement van BF-Wassenaar om het bestaande artikel 11 te handhaven, wordt 

aangenomen.
4
 De in het bestuursvoorstel voorgestelde opties voor wijziging zijn hiermee afgewezen. 

De vergadering neemt met ruime meerderheid het gehele voorgestelde bekerreglement aan, met 

dient verstande dat het voorgestelde artikel 10 wordt vervangen door het aangenomen 

amendement van BF-Wassenaar. 

  

12.   Prijsuitreiking HSB competitie  

De competitieleider krijgt het woord. Drie prijzen waren al uitgereikt, namelijk: 

DSC 4 in de promotieklasse, DD 3 in de eerste klasse a en HSV 1 in de eerste klasse b. 

In de tweede klasse waren de volgende teams kampioen geworden: in 2a Pomar 1, in 2b DD4 en in 2c 

WSC 3. De derde klasse werd gewonnen door WSC 5. In vierde klasse a werd DCSV 2 eerste en tot 

slot in de vierde klasse b werd Promotie 8 kampioen. Het beste externe resultaat werd behaald door 

DD4 met een kleine voorsprong van twee duizendste.  

Er is geen wisselbeker aanwezig, maar hier zal nog nader onderzoek naar gedaan worden. 

Drie teams zijn gedegradeerd uit de KNSB waardoor versterkte degradatie nodig is. Dat betekent dat 

SHTV alsnog degradeert en de beste tweede uit de eerste klasse niet promoveert. 

DD heeft verzocht om haar thuiswedstrijden in de promotieklasse op zaterdag te spelen. Voorgesteld 

wordt de desbetreffende spelers te vragen of zij het geen probleem vinden. De heer Van der Meer 

stelt voor duidelijk te maken of er wel of niet op KNSB zaterdagen gespeeld wordt. In september zal 

hier verder over gediscussieerd worden. 

 

13.   Schaken: Een meesterlijke sport/THCC  

 De toekomstige positie van de KNSB wordt ter discussie gesteld. De heer Van der Meer (DSC) stelt 

voor om enerzijds nieuwe leden te zoeken bij gepensioneerden, maar anderzijds ook vooral te kijken 

naar de mogelijkheid om meer jeugd aan te trekken. De volgende voorstellen worden gedaan: 

                                                           
2
 Artikel 6:  

Voorstel: Indien het aantal deelnemende teams geen macht van twee is, moet  

er na de eerste ronde zo'n macht van twee (dus b.v. 4 of 8 of 16 of 32, enz.)  

overblijven. 

 
3
 Artikel 10:   

Voorstel: Het huidige reglement handhaven: Jeugdteams (met ten minste 3 jeugdspelers) beginnen om half acht 

(19.30 uur) en spelen met een tempo van 1:30 uur per persoon. 

 
4
 Artikel 11:   

Voorstel:  Het huidige reglement (inclusief loting en snelschaken bij wederzijdse instemming met 5 of 10 

minuten) handhaven.    
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 Internet en rapidschakers uitnodigen voor rapid- en snelschaaktoernooien op clubs. 

 Een apart (lager) tarief rekenen voor deze spelers om ze op deze manier lid te maken van de HSB en 

KNSB. 

 Iemand aanstellen om als motor te fungeren voor het organiseren van deze activiteiten. De heer Van 

den Broek (DSC) bood zich aan om deze taak op zich te nemen. 

 De belangen van de huidige leden mogen niet verstoord worden. 

 De penningmeester meldt dat er geld beschikbaar is voor dergelijke activiteiten. De clubs wordt 

hierbij gevraagd om tegen september al iets van de grond te hebben gekregen.  

 De heer Van den Broek (DSC) stelt voor dat de clubs zelf de activiteiten organiseren en de HSB als 

ondersteunend orgaan fungeert. De voorzitter geeft aan dat dit een goed idee is. 

 Tevens wordt o.a. door de heer Honderd (Prometheus), voorgesteld om via scholen leerlingen in 

aanraking te laten komen met het schaakspel.  

Aangegeven wordt dat het huidige struikelblok om de leerlingen te bereiken het gebrek aan 

contactpersonen is. Hierbij wordt gemeld dat leerlingen niet graag meteen ergens lid van willen 

worden, dus dat dit vrijblijvend moet worden georganiseerd. De KNSB wordt gesponsord door het 

softwarebedrijf Slim, om software te ontwikkelen voor de scholen. Er wordt gevraagd om steun en 

ideeën van onderaf.  

 Als laatste mogelijkheid voor groei worden de geografische gaten tussen de clubs aangegeven. 

Tussen Pijnacker en Bergschenhoek, bij Ypenburg en bij Leidscheveen staan er veel huizen, maar een 

schaakclub ontbreekt. De voorzitter geeft aan dat in Leidscheveen al les gegeven wordt door de heer 

Nienhuis namens sv Voorburg. Voor de toekomst kan worden geprobeerd, om bij de planning van 

buurtcentra een aanvraag te doen voor een denksportcentrum. 

 De penningmeester geeft aan dat hierbij wel rekening gehouden moet worden met de kosten van de 

zaalhuur. 

 Tevens wordt gemeld dat onze huidige initiatieven niet vergeten mogen worden, en dat deze 

gehandhaafd moeten blijven. 

 

 14.   Vaststellen volgende vergaderdatum 

De volgende vergadering vindt plaats op 15 september. Als locatie wordt voorgesteld de Bosbeskapel 

weer te gebruiken. 

Er wordt gevraagd of er rekening gehouden kan worden met gratis parkeergelegenheid. Net over de 

weg bij de Nieuwendamlaan kan er gratis geparkeerd worden. 

 

Jeugdleider de heer Van der Marel deelt mee dat  aanstaande zaterdag het  

snelschaakkampioenschap  voor senior- en jeugd-teams wordt gehouden. 

Ook herinnert hij de vergadering aan de zaterdagmiddagcompetitie, die ooit in de belangstelling viel, 

maar wegens organisatorische problemen na een jaar opgehouden is te bestaan.  

DD geeft aan zaalruimte te hebben voor een dergelijke competitie. 

Er was sprake van een ratingmaximum van 1700. 

Jan Dekker wordt genoemd, omdat hij door de KNSB tot vrijwilliger van het jaar was uitgeroepen en 

vermeld stond in Schaakmagazine. 

Het Druivenschaak toernooi wordt ook nog even ter sprake gebracht. Aanvang 27 augustus. 

 

15.   W.v.t.t.k. en rondvraag 

 Er waren geen vragen. 

16.   Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22 uur 45.  
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Bijlage B – Statuten 

 

Heden, @, 

verschijnt voor mij, mr. Willem Jan Boelens, notaris gevestigd te Delft: 

de heer Ruurd KUNNEN, geboren te Steenwijk op zeventien januari negentienhonderd 

negenenveertig, wonende te 2725 ES Zoetermeer, Schoenerkade 50, rijbewijs met nummer 

4365613203, afgegeven te Zoetermeer op zeven december tweeduizend zeven, ongehuwd en niet 

geregistreerd als partner in de zin van artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek, ten deze handelende 

krachtens na te melden besluit van de algemene vergadering van de statutair te ’s-Gravenhage 

gevestigde en te 2273 DL Voorburg, Scheltuslaan 11 kantoorhoudende vereniging: Haagse 

Schaakbond, hierna ook te noemen de “vereniging”. 

De comparant, handelende als gemeld, verklaart het volgende: 

Algemeen 

- De vereniging is op elf november negentienhonderd zesentwintig opgericht. 

- De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig oktober 

tweeduizend vijf verleden voor notaris mr. W.J. Boelens, notaris gevestigd te Delft. 

- De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Den Haag onder dossiernummer 40410438. 

- De algemene vergadering van de vereniging, gehouden te ‘s-Gravenhage op @, heeft met 

inachtneming van het in de statuten omtrent statutenwijziging bepaalde met algemene 

stammen besloten de statuten van de vereniging partieel te wijzigen. 

- Die algemene vergadering heeft voorts besloten hem, comparant, te machtigen voor de 

totstandkoming van de statutenwijziging het nodige te verrichten, waaronder begrepen het 

ondertekenen van de notariële akte van statutenwijziging. 

- Van gemelde besluiten blijkt uit een door de voorzitter en de secretaris van de vereniging 

getekend uittreksel uit de notulen van die algemene vergadering, welk uittreksel aan deze akte 

zal worden gehecht. 

PARTIËLE STATUTENWIJZIGING 

Ter uitvoering van meergemelde besluiten van de algemene vergadering van de vereniging verklaart 

de comparant, handelende als gemeld, de statuten van de vereniging 

partieel te wijzigen als volgt: 

I. Aan artikel 3 wordt een derde lid toegevoegd, te weten: 

3. De vereniging conformeert zich aan het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

II. Artikel 8 lid 7 wordt algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: 

7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar en zijn terstond herkiesbaar. 

Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 

algemene vergaderingen. Voor bestuurders geldt een maximale aaneengesloten 

zittingsperiode van twaalf jaar. Na het verstrijken van één termijn van één jaar kan een 

persoon die daarvoor twaalf jaar zitting heeft gehad in het bestuur weer voor een periode 

van maximaal twaalf jaar intreden. 

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de terugtredende 

bestuurder nog had te vervullen. 
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III. Aan artikel 20 wordt een zevende lid toegevoegd, te weten: 

7. De statuten van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond. 

IV. In artikel 21 wordt het bestaande lid 3 vernummerd en wordt lid 4. 

Aan artikel 21 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, te weten: 

3. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging mogen niet in 

strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

V. Artikel 22 lid 2 wordt algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: 

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming 

vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de 

vereniging. 

De verkrijger van het batig liquidatiesaldo moet een instelling zijn als bedoeld in artikel 32 

lid 1 onder 3˚ of 8˚ van de Successiewet 1956. 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN 

De comparant verklaart dat de gehele doorlopende tekst van de statuten van de vereniging 

met inachtneming van de hiervoor omschreven wijzigingen luiden als volgt: 

Naam en zetel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam Haagse Schaakbond. De vereniging kan bij afkorting worden 

aangeduid als: HSB. 

De vereniging is gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage. 

Duur 

Artikel 2 

De vereniging is opgericht elf november negentienhonderd zesentwintig en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

Doel en middelen 

Artikel 3 

1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te 

houden en uit te breiden. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, afgekort KNSB; 

b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden; 

c. het instellen van kampioenschappen; 

d het verspreiden van (digitale) publicaties; 

e. het maken van propaganda voor de schaaksport; 

f. het bevorderen van de oprichting van organisaties, die het schaken in georganiseerd 

verband beoefenen; 

g. het organiseren van dan wel medewerken aan cursussen en opleidingen op schaakgebied; 

h. andere wettige middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen. 

3. De vereniging conformeert zich aan het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

Verenigingsjaar 

Artikel 4 

Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar. 



 

14 

 

Leden 

Artikel 5 

1. De verenigingen kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste. 

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten 

sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone leden als de ereleden en leden 

van verdienste begrepen, tenzij anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

2. Gewone leden zijn organisaties die het schaken in georganiseerd verband beoefenen, zoals 

schaakverenigingen, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als 

zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Uitsluitend dit soort organisaties met volledige of 

beperkte rechtspersoonlijkheid en met ten minste twaalf natuurlijke personen als lid kunnen lid 

van de vereniging worden. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene 

vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet vatbaar voor overdracht of overgang. Door fusie 

van een gewoon lid gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon. 

Artikel 6 

1. Tot ereleden kunnen worden benoemd die natuurlijke personen wier inzet een uitzonderlijk 

grote betekenis heeft gehad voor de vereniging. Tot leden van verdienste kunnen worden 

benoemd die natuurlijke personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk 

hebben gemaakt. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die op voorstel van het bestuur door 

de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. 

2. Ereleden en leden van verdienste hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke 

hun bij de statuten of bij het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd. 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. doordat het lid ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 

d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het gewoon lid kan slechts geschieden tegen het einde 

van het verenigingsjaar, dient schriftelijk te geschieden en onder inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is niettemin mogelijk: 

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard aan een gewoon lid bekend is geworden of medegedeeld. Het 

besluit is alsdan op dat lid niet van toepassing; 

c. binnen een maand nadat een gewoon lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 

eerstvolgende verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van 

een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming 

van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 
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Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, 

wanneer het lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer het 

redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 

gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

lid geschorst. 

Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van 

de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn/haar jaarlijkse 

bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit in 

kennis stelt onder opgaaf van redenen. 

Het bepaalde in het vorige lid omtrent het instellen van beroep door het betreffende lid 

alsmede het besluiten van de algemene vergadering te dezer zake is van overeenkomstige 

toepassing. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd. 

Bestuur 

Artikel 8 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De algemene 

vergadering stelt het aantal bestuurders vast onder inachtneming van de in dit artikellid 

gestelde grenzen. 

2. Bestuurders worden door de Algemene vergadering benoemd buiten de leden van de 

vereniging. Bestuurders moeten meerderjarig zijn en bij voorkeur lid zijn van een gewoon lid van 

de vereniging. Drie/vierde van het totale aantal bestuurders van de vereniging dient lid te zijn 

van een gewoon lid van de vereniging. Een bestuurder kan niet in dienstverband tot de 

vereniging staan. 

3. Het bestuur zowel als de gewone leden hebben het recht kandidaten te stellen. De naam van 

een door een gewoon lid gestelde kandidaat dient acht dagen voor de desbetreffende algemene 

vergadering schriftelijk aan de secretaris van de vereniging te zijn doorgegeven. 

4. De voorzitter wordt in functie benoemd. 

Het bestuur wijst uit zijn/haar midden een secretaris en een penningmeester aan. 

5. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen 

onder opgaaf van redenen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering 

met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

6. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie 

maanden daarna tot zijn/haar ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste 

bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden 

en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. 
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7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar en zijn terstond herkiesbaar. 

Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 

algemene vergaderingen. Voor bestuurders geldt een maximale aaneengesloten zittingsperiode 

van twaalf jaar. Na het verstrijken van één termijn van één jaar kan een persoon die daarvoor 

twaalf jaar zitting heeft gehad in het bestuur weer voor een periode van maximaal twaalf jaar 

intreden. 

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld 

voor de tijd die de terugtredende bestuurder nog had te vervullen. 

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door het verstrijken van de zittingsperiode; 

b. door bedanken; 

c. doordat betrokkene geen lid meer is van een gewoon lid van de vereniging; 

d. door overlijden. 

9. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 

Artikel 9 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur is behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde mede bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen 

en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 

een schuld van derde verbindt. 

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 

een schuld van derde verbindt. 

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet 

rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te 

houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

Artikel 10 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de 

secretaris of de penningmeester alsmede aan de secretaris tezamen met de penningmeester. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel 

gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

Artikel 11 

1. Het bestuur kan in vergadering slechts besluiten nemen indien ten minste de helft van het 

aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle 

bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte 

meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. 
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Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende 

vergadering van het bestuur, welke mededeling wordt vermeld in de notulen van die 

vergadering. 

3. De voorzitter en twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd 

vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen. 

4. Bij reglementen kunnen voorschriften worden vastgesteld inzake de wijze van bijeenroeping, de 

oproepingstermijn, de agendering van de vergaderingen van het bestuur en andere daarmee 

samenhangende onderwerpen. 

Indien zodanige regels worden vastgesteld, kan het bestuur ook bij handelen in strijd met de 

regels rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders schriftelijk 

hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. 

5. Tot de vergaderingen van het bestuur hebben toegang de bestuurders en zij die daartoe door 

het bestuur zijn uitgenodigd. 

6. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk 

gevolmachtigde andere bestuurder. 

Een bestuurder kan voor ten hoogste één andere bestuurder als gemachtigde ter vergadering 

van het bestuur optreden. 

Commissies en bureau 

Artikel 12 

1. Het bestuur kan commissies benoemen die het bestuur in de uitvoering van zijn/haar taak 

behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend. 

2. In elk geval kent de vereniging een commissie als bedoeld in artikel 48, lid 2 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. Deze commissie is genoemd ‘Kascontrolecommissie’. Deze door de 

algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie bestaat uit ten minste twee natuurlijke 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, wel lid moeten zijn van een gewoon 

lid van de vereniging en geen lid mogen zijn van hetzelfde gewoon lid van de vereniging. Deze 

commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 

algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. 

3. Het bestuur stelt een commissie in genaamd ‘Jeugdcommissie’. De organisatie, taken en 

werkwijze worden door het bestuur vastgesteld.` 

4. Voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, genoemd onder artikel 3 van 

deze statuten, alsmede van de werkzaamheden die haar door het bestuur of door de algemene 

vergadering worden opgedragen, kan de vereniging een bureau instellen of mede instellen. 

De algemene vergadering 

Artikel 13 

1. Jaarlijks, binnen uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene 

vergadering, genaamd de jaarvergadering gehouden. 

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. het jaarverslag; 

b. de balans en de staat van baten en lasten; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 

d. benoeming van de in artikel 12, lid 2 genoemde commissie voor het volgend boekjaar; 

e. andere voorstellen, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
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2. De jaarvergadering wordt gehouden in een gemeente waar minstens een der gewone leden is 

gevestigd. 

3. Het bestuur is verplicht de staat van baten en lasten ten minste een maand voor de dag waarop 

de algemene vergadering waarin deze zullen worden behandeld zal worden gehouden, toe te 

doen komen aan de kascontrolecommissie.  

Het bestuur is voorts verplicht, de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 

tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

Artikel 14 

1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene vergaderingen 

bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. 

Ook de voorzitter en secretaris gezamenlijk zijn bevoegd algemene vergaderingen bijeen te 

roepen. 

2. Op schriftelijk verzoek van het in de volgende volzin te noemen aantal leden is het bestuur 

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het aantal leden moet daartoe 

overeen komen met ten minste een zodanig aantal stemmen als bevoegd is tot het uitbrengen 

van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering. Het 

bijeenroepen van de algemene vergadering dient te gebeuren op een termijn van niet meer dan 

vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen de gestelde termijn 

geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 

vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de 

leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de 

stemgerechtigden op een termijn van ten minste tien dagen.  

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de 

algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig 

aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als gerechtigd is tot het uitbrengen van de 

helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen 

van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. 

Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de 

voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten 

nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die 

vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet. 

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming 

door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. 

Artikel 15 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben natuurlijke personen, die lid zijn van een van de 

gewone leden van de vereniging die niet geschorst zijn, natuurlijke personen die deel uitmaken 

van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering 

zijn uitgenodigd. 

Leden van een vereniging die geschorst is hebben toegang tot de vergadering waarin het besluit 

tot schorsing wordt behandeld, en een van die leden is bevoegd daarover het woord te voeren. 
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2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde gewone leden. Een gewoon lid 

brengt een aantal stemmen uit dat gelijk is aan het aantal natuurlijke personen die bij dat lid zijn 

aangemeld als lid bij de HSB op de eerste dag van het verenigingsjaar waarin de vergadering 

wordt gehouden. 

3. Een gewoon lid dient ter vergadering rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn krachtens het 

bepaalde in de statuten of de oprichtingsakte van het betrokken lid door een natuurlijk persoon. 

4. Een gewoon lid heeft in de algemene vergadering één vertegenwoordiger, die namens dat lid 

stemt. Een lid kan geen volmacht verlenen aan een ander lid tot het uitbrengen van zijn stem. 

5. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, 

ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 

dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

Artikel 16 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn/haar afwezigheid wordt 

de algemene vergadering geleid door de secretaris. Zijn voorzitter en secretaris beiden afwezig, 

dan wordt de algemene vergadering geleid door de penningmeester. Zijn voorzitter, secretaris 

en penningmeester allen afwezig, dan wordt de algemene vergadering geleid door de 

bestuurder die in onafgebroken tijdsduur het langst lid van het HSB bestuur is. Zijn geen 

bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van 

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 

zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of 

door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en 

ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

4. De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen die het bestuur in de 

uitoefening van zijn/haar taak behulpzaam zijn. 

5. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van de inkomsten en de uitgaven van de 

vereniging van het volgende verenigingsjaar vast. 

Besluitvorming 

Artikel 17 

1. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen 

van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte 

meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. 

2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 

heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen 

hebben behaald. 

3. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen 

dan weer, dan beslist het lot. 

4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op 

voorstel van de voorzitter anders beslist. 

5. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. 

Donateurs 
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Artikel 18 

1. Donateurs zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn 

toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap te allen tijde zonder opgaaf van redenen 

op te zeggen. 

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan 

de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 

Geldmiddelen 

Artikel 19 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en 

de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 

Nalatenschappen worden uitsluitend aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door 

de algemene vergadering. 

Ereleden van de HSB zijn vrijgesteld van het betalen van contributie aan de HSB. 

Statutenwijziging 

Artikel 20 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de dag van de vergadering 

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op 

een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden ter inzage leggen en beschikbaar stellen tot 

na afloop van de dag, waarop de algemene vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met 

een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder 

van de bestuurders is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene 

vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen 

ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister. 

7. De statuten van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond. 

Reglementen 

Artikel 21 

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen 

worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 

3. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging mogen niet in strijd 

zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 
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4. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 20 

leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 22 

1. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit 

van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast 

voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

De verkrijger van het batig liquidatiesaldo moet een instelling zijn als bedoeld in artikel 32 lid 1 

onder 3˚ of 8˚ van de Successiewet 1956. 

3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. 

In stukken en aankondigingen die van de verenigingen uitgaan, moeten aan haar naam worden 

toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 

vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (doen) van het 

ophouden te bestaan opgave aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. 

SLOT 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

is verleden te Delft op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft 

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de 

inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan en beperkte voorlezing 

van de akte in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en 

vervolgens door mij, notaris. 
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Bijlage C - HSB-actieplan 2010-2011 

De HSB heeft een aantal kerntaken die dit seizoen (vrijwel) ongewijzigd zullen plaatshebben. 

Het betreft: 

- HSB-competitie 

- De verschillende PK-s en teamkampioenschappen 

- Het jeugdschaken (een groot aantal activiteiten, zie Jaarverslag) 

- Financiën, administratie en ledenadministratie 

 

Deze activiteiten zullen in dit seizoen in principe in ongewijzigde vorm plaatsvinden. In dit actieplan 

wordt daarop niet verder ingegaan.  

In het verleden is uitgesproken dat de HSB faciliterend is voor de verenigingen. Daarnaast zou de HSB 

echter ook initiatieven moeten kunnen nemen die voor het schaken in de Haagse regio van belang 

zijn, maar waartoe de verenigingen afzonderlijk niet in staat zijn. 

 

Deze notitie betreft hoofdzakelijk nieuwe initiatieven die voor een belangrijk deel voortvloeien uit de 

campagnes The Hague Chess Challenge (THCC) en Schaken een Meesterlijke sport. 

 

1.  Experimenten laagdrempeligheid en nieuwe vormen van schaakorganisatie 

  - Schaken overdag / schaakcafé / denksportcentrum 

  - Schaken: korter en vaker (avondschaak) 

 Deze activiteiten moeten zichzelf terugverdienen. De HSB neemt de aanloopkosten op zich voor 

een maximum van € 600 (2 x € 300). Dit bedrag valt onder post 12 “Kadervorming en projecten” 

van de begroting 2011-2012. 

 Uitvoering:  

 Gezocht wordt naar verenigingen die aan deze experimenten willen meewerken. 

 

2. Versterking (jeugd)schaken in Voorburg-Leidschendam-Leidschenhage. 

 De besprekingen tussen de schaakverenigingen Voorburg, RHC Arena en Corbulo lijken niet te 

zullen leiden tot een sterke schaakvereniging in dit deel van de Haagse regio. Om toch enige 

vooruitgang op het gebied van samenwerking te krijgen, zouden met steun van de HSB enkele 

gezamenlijke activiteiten kunnen worden opgezet. Gedacht kan worden aan een 

interclubcompetitie, een interclub snelschaak of rapidkampioenschap e.d., en buitenactiviteiten 

(bv. in Winkelcentrum Leidschenhage).  

 Speciale aandacht voor het jeugdschaken. Voorburg heeft met behulp van SpeelZ veel kinderen 

aan het schaken gebracht. De kunst is deze kinderen bij het georganiseerde schaakleven te 

betrekken. De vraag is of de thans bestaande verenigingen daartoe het meest geschikte kader 

bieden. De vraag dient te worden gesteld of (met steun van de HSB) een nieuwe 

jeugdschaakvereniging moet worden opgezet. 

 De HSB kan deze activiteiten financieel steunen. Er is maximaal € 400 beschikbaar (post 12 

“Kadervorming en projecten” en post 13 “Jeugdschaak” van de begroting 2011-2012). 

Onderzocht zal worden of het Servicepunt West ook kan bijspringen.  
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3.  Communicatie: website en PR. 

 a. PR 

 De HSB heeft momenteel geen PR-beleid. Binnen het bestuur is niemand daarvoor 

verantwoordelijk; de werkgroep communicatie houdt zich hiermee niet bezig.  

 In het seizoen 2010-2011 zal het PR-beleid weer worden opgepakt. De voorzitter is de 

verantwoordelijke bestuurspersoon.Het voornemen is om de regionale en stedelijke pers 

intensiever te benaderen met nieuws over HSB-activiteiten. Met name zal dit seizoen PR worden 

gevoerd rond de kampioenschappen (m.n. PK) en de competitie (promotieklasse; KNSB).  

 b. Website 

 De website heeft momenteel hoofdzakelijk een informatieve functie. De meeste bezoekers zijn 

geïnteresseerd in de competitie-uitslagen. Gestreefd wordt naar een verbreding. 

 De PR (punt a) zal op de website tot uitdrukking komen in een intensievere berichtgeving. Van 

alle HSB-evenementen (competitie, PK’s) moeten verslagen op de website komen, in elk geval 

eindverslagen met uitslagen, maar ook zoveel mogelijk verslagen van alle rondes en klassen. Ook 

zal de site meer worden gebruikt om via internet partijen live te tonen. Verenigingen worden 

gestimuleerd ook van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor dit doel zijn vorige seizoen twee 

digitale schaakbonden aangeschaft.  

 Het streven is de website minstens twee keer per week te verversen. 

 

4.  Databank sponsor- en subsidiemogelijkheden. 

 Dit is een van de taken die het HSB-bestuur (c.q. de werkgroep THCC) op zich heeft genomen. 

Deze databank zou een voorziening moeten worden, beheerd door een kleine commissie, die de 

informatie actueel houdt en waarvan de verenigingen gebruik kunnen maken.  

 De HSB zou zich echter niet moeten beperken tot een inventarisatie van mogelijkheden voor 

subsidie en sponsoring, maar zou ook de bereidheid van organisaties (bedrijven, instellingen) tot 

subsidiëring en sponsoring kunnen peilen. Het idee hierachter is dat door gezamenlijk optreden 

bedrijven en instellingen eerder bereid zijn iets te doen. Dit was althans de ervaring in IJmond. 

Deze activiteit zou kunnen uitmonden in een Stichting Bevordering Schaaksport Haaglanden. 

 

5.     Kadervorming 
Het beleid om met behulp van financiële ondersteuning het volgen van kadercursussen  

(trainers-, scheidsrechters-, indelingscursussen, enz.) te bevorderen, zal worden voortgezet. 
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Bijlage D – Voorstel competitieplan 

 

Terug naar twee groepen in de tweede klasse 

Al jaren loopt het aantal teams in de HSB-competitie gestaag terug. Ook dit jaar zijn er weer minder 

inschrijvingen dan het vorige seizoen. Hierdoor raken de derde en de vierde klasse steeds minder 

goed gevuld, hetgeen betekent dat er vaak problemen zijn om deze klassen goed in te delen. 

 

De HSB-competitie bestaat uit 5 niveaus: de promotieklasse, eerste, tweede, derde en vierde klasse. 

De hoogste klasse bestaat uit 1 groep (promotieklasse), dan volgen 2 groepen in de eerste klasse. 

Idealiter volgen er dan 4 groepen in de tweede klasse. Helaas hebben we niet genoeg teams voor 

deze opzet. We spelen al enige jaren met 3 groepen in de tweede klasse, en daaronder 1 of 2 

groepen in de derde, en 1 of 2 groepen in de vierde klasse. Met het teruglopende aantal teams is nu 

het moment gekomen om terug te gaan naar 2 groepen in tweede klasse. Daarmee garanderen we 

dat de derde en vierde klasse levensvatbaar blijven, en hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen 

voor schakers met een wat lagere rating. Als we langer wachten met het verkleinen van de tweede 

klasse kan het gebeuren dat de derde of vierde klasse te weinig teams bevat om een gezonde 

competitie te vormen. En aangezien de derde klasse uit achttallen en de vierde klasse uit zestallen 

bestaat kan er ook niet eenvoudig met teams worden geschoven tussen de klassen. 

 

Het bestuur stelt voor om aan het eind van het seizoen 2010-2011 in de tweede klasse terug te gaan 

van 3 naar 2 groepen. Dit betekent dat er aan het einde van het seizoen 2010-2011 in de tweede 

klasse versterkte degradatie moet plaatsvinden. Momenteel zijn er 24 (3 maal 8) teams in de tweede 

klasse. Dat aantal moet worden verkleind naar 16 (2 maal 8), oftewel een teruggang van 8 teams. Het 

bestuur stelt voor dat aan het einde van het seizoen 2010-2011 in de tweede klasse alle teams die op 

de plaatsen 6, 7 en 8 van hun groep zijn geëindigd degraderen. Daarmee verdwijnen 9 teams uit de 

tweede klasse. Met de promotie van de kampioen van de derde klasse naar de tweede klasse komt 

het aantal teams in de tweede klasse op 16, waarmee 2 groepen volledig gevuld kunnen worden. 

 

seizoen 2e klasse 3e klasse 4e klasse 

2009-2010 3 groepen 

(23 teams) 

1 groep 

(9 teams) 

2 groepen 

(14 teams) 

2010-2011 3 groepen  

(24 teams) 

1 groep 

(8 teams) 

2 groepen 

(? teams) 

2011-2012 2 groepen  

(16 teams) 

2 groepen 

(8 teams) 

2 groepen 

(? teams) 

 

Uiteraard betekent dit ook dat de reglementen voor het seizoen 2011-2012 moeten worden 

aangepast, omdat in de huidige reglementen staat vermeld dat de tweede klasse uit 3 groepen 

bestaat. Deze competitiereglementswijziging kan in de voorjaarsvergadering van 2011 worden 

doorgevoerd. 
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Bijlage E – Wijziging Raamreglement 

 

De voorgestelde wijzigingen in het Raamreglement voor de kampioenschappen zijn van tekstuele 

aard. Er zijn ten opzichte van de vorig jaar aangenomen versie geen inhoudelijke wijzigingen 

voorgesteld. De wijzigingen betreffen allen artikel 3, dat oorspronkelijk luidt: 

 

Artikel 3 - Toernooireglement 

1. Voor elk van de in artikel 1.1 genoemde toernooien wordt door het toernooicomité in 

overleg met het HSB-bestuur een toernooireglement opgesteld. Het toernooireglement 

mag niet in strijd zijn met dit Raamreglement en moet in elk geval bepalen bevatten 

ten aanzien van: 

 a. De plaats, de data en de tijdstippen waarop wordt gespeeld, 

 b. De inschrijving en het inschrijfgeld, 

 c. De toernooivorm, de indeling in groepen en de wijze van indeling, 

 d. Indien het toernooi een teamkampioenschap betreft: de omvang en 

samenstelling van  de teams, 

 e. Het speeltempo, 

 f. De mogelijkheid tot het opnemen van bye’s en het vooruit spelen en uitstellen 

van  partijen, 

 g. Het vaststellen van de uitslag, 

 h. De prijzen. 

 

In de eerste zin staat: “Het toernooireglement mag niet in strijd zijn met dit Raamreglement en moet 

in elk geval bepalen bevatten ten aanzien van:”. Het woord ‘bepalen’ dient gewijzigd te worden in 

bepalingen. 

Titel is gewijzigd van Toernooireglement in Toernooireglement en -aankondiging. De reden hiervan is 

dat in de oorspronkelijke artikelen 3.1a en 3.1b zaken werden genoemd die niet in een 

toernooireglement thuishoren. Deze twee artikelen zijn nu opgenomen als artikel 3.2. 

De overgebleven onderdelen van artikel 3.1, te weten c tot en met h zijn hernummerd in dezelfde 

volgorde naar a tot en met f. 

Aan het eind van de regel van de meeste subnummeringen stonden komma’s. Die zijn vervangen 

door puntkomma’s. 

 

Het gehele artikel komt daarmee te luiden: 

 

Artikel 3 - Toernooireglement en -aankondiging 
 

1. Voor elk van de in artikel 1.1 genoemde toernooien wordt door het toernooicomité in 

overleg met het HSB-bestuur een toernooireglement opgesteld. Het toernooireglement mag 

niet in strijd zijn met dit Raamreglement en moet in elk geval bepalingen bevatten ten 

aanzien van: 

a. De toernooivorm, de indeling in groepen en de wijze van indeling; 
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b. Indien het toernooi een teamkampioenschap betreft: de omvang en samenstelling van de 

teams; 

c. Het speeltempo; 

d. De mogelijkheid tot het opnemen van bye’s en het vooruit spelen en uitstellen van 

 partijen; 

e. Het vaststellen van de uitslag; 

f. De prijzen. 

2. De aankondiging als bedoeld in artikel 2.4 bevat voorts informatie over: 

a.  De plaats, de data en de tijdstippen waarop wordt gespeeld; 

b. De inschrijving en het inschrijfgeld. 

 


