
 

G. Milort 

M:  06-2257 1198  

E: milort@casema.nl   

Haagse Schaakbond 

Opgericht 11 november 1926 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 

 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering HSB woensdag 16 mei 2018 

 

Locatie:  Verzorgingscentrum ‘De Mantel’ te Voorburg 

Aanvang: 19.30 uur 

 

1. Opening 

 

2. Agenda: Akkoord, maar 7a Prijsuitreiking vervroegd 

 

3. Mededelingen: 

AVG, privacy: zie mail van de KNSB. De KNSB regelt e.e.a. voor de HSB en de clubs. 

 

4. Verslag 13 september 2017:  
Eric heeft zich ter plekke kandidaat gesteld voor voorzitter. Verder geen commentaar. 

 

 

5. KNSB 

a) Jozefina Paulet, bestuurslid KNSB: Jeugd- en schoolschaak en talent ontwikkeling. En 

vertegenwoordiger voor de HSB. Ze vertelt hoe ze door jeugdspelers in het buitenland (film 

Queen of Katwe, Uganda) en met beperkingen zag hoeveel plezier mensen (jongeren) in 

schaken hebben en dat wil ze graag stimuleren. Liever dan verder gaan als profschaakster 

(WGM) geeft ze les aan kinderen en zet ze zich in voor de ontwikkeling van het schaken. 

 

b) KNSB stelt dat 2de klasse KNSB en lager een playing-WL mogen hebben. Is nieuw 

voorstel van de KNSB. Rens ter Veen stelt dat dit niet zou moeten. Gebeurt in de HSB ook 

niet, althans niet vaak. Risico is dat de WL bv niet goed kan controleren op gebruik van 

mobiele telefoon. Er zouden voldoende WL's moeten zijn, die ook de 2de en 3de klasse 

kunnen doen. Maar het mag altijd. Het is in de HSB uitzondering, als het niet anders kan. 

 

BTW vrijstelling en bericht van de KNSB hierover: er is nog steeds overleg... Van de EU mag 

het geen sport meer heten. NL wil het onder cultuur brengen (Begroting van Financiën, 

bijlage B, culturele instellingen) met dezelfde vrijstelling. 

 

c) Schaakmat Westland (WSC), Novelty Destroyers, Schaakhuis, en RSC Belgisch Park 

zijn voor afschaffing van de reiskostenverrekening, evenals Rijswijk, Promotie, Botwinnik en 

SHTV en SV Wassenaar. Alleen DSC is tegen afschaffing: solidariteitsprincipe is belangrijk 

voor bepaalde (arme) clubs, vindt DSC. Er wordt ook nog gekeken naar een aanpassing (in de 

tarieven) om het simpeler en rechtvaardiger te maken. Het kan dus zijn dat er een extra 

voorstel komt voor de Bondsraad van 2 juni, meldt Angelo Ayala, voorzitter van de RSB. 

Over het algemeen is men dus voor het voorstel. 

 



6. Jeugd 

a) Michelle de Liefde (Die Haeghe Ooievaar) wordt secretaris van de Jeugdcommissie. 

Er is nog behoefte aan indelers, wedstrijdleiders en organisatoren algemeen. De HSB wil 

cursussen van de KNSB hier naar toe halen om kader te trainen en kweken. Ook zijn er meer 

examinatoren nodig, en eventueel een examenconsul. 

b) Nationale Jeugdkampioenschappen: NK-12 (D) is net geweest met Hemelvaart, in 

Don Bosco in Rijswijk. Machteld van Foreest won weer het algemene kampioenschap, zij liet 

alle jongens tot 12 jaar ruim achter zich. Meisjeskampioen werd Stella Honskoop.  

c) Acht GP's per jaar, 100 tot 150 deelnemers; elke club met jeugd organiseert er een. 

d) Jeugdrekening is geopend. Veiliger en handiger en sneller bij betalen voor toernooien. 

e) Schoolschaak: ook een aantal leuke toernooien gehad. De KNSB heeft een 

schoolschaak coördinator/ medewerker aangesteld. Doel is goede uitwisseling en lering van 

andere regio's. 

 

f) We werken samen met de RSB en de LeiSb om toernooien beter op elkaar af te 

stemmen, zodat jonge gretige schakertjes aan meer toernooien mee kunnen doen. Doen we al 

me de RSB, en gaan we uitbreiden naar de LeiSb. 

g) KNSB gaat nu voor alle bonden (via een student met scriptie) onderzoeken hoe je 12-

plussers langer kunnen binden aan het schaken. Niveau speelt een rol, als ze niet doorgroeien 

naar Stap 4 stoppen ze vaak; maar ook het aanbieden van andere activiteiten op de club helpen 

om hen te behouden. 

h) Examens voor de jeugd: Er wordt gevraagd of schaakexamens ook digitaal kunnen, 

zoals bij Chessity (on line). Dat wordt wel onderzocht, maar is nog niet duidelijk of dat kan 

bij bv het Stappenplan (met boekjes). Idee is om de jeugdtrainers te vragen om de examens te 

laten afnemen. Dat kan zeker bij stap 1 en stap 2 en de opstapjes. 

 

 

7. Bestuur 

– Nieuwe voorzitter: de kandidaat die unaniem wordt voordragen is Jean Paul Drenth. 

De procedure is zo geweest dat zodra er iemand (JP Drenth) uit de Commissie zelf in beeld 

kwam, hij uit de Commissie is gegaan en iemand anders (Gerard Milort) zijn plek heeft 

ingenomen. Dit om de procedure zuiver te houden. 

– Nieuwe Jeugdleider wordt Max Kanbier: ook met applaus ontvangen. 

– Nieuwe Penningmeester wordt Gerard Werkhoven. Jordy Zuidgeest is dit jaar niet 

actief geworden, zoals hij al had gemeld, maar komt er ook niet goed aan toe. 

Daarnaast is Jan Nienhuis nu nog Financieel Administrateur en wil daar mee stoppen. 

Beide functies komen nu bij GW terecht. 

– Materiaalcommissaris: er is een kandidaat benaderd. 

 

ALV en bestuur bedanken Ted Barendse voor zijn voorzitterschap en zijn goede leiding.  

 

Na een korte pauze vindt de uitreiking van prijzen en bekers plaats: 

PK: DSC 4 

1A: Scheve Toren 1; 

1B: Rijswijk 2 

2A: RSC Belgisch Park; 

2B: Scheve Toren 2 

3A: Schaakmat Westland 5; 

3B: HSV 2 

4de: Schaakmat Westland 6 



 

De beste teamscore in de HSB-competitie is van het team van Scheve Toren 1;  Scheve Toren 

krijgt daarvoor de wisselbeker, deze wordt nog gegraveerd voor de najaar-ALV in september. 

 

 

8. Begroting 

– Contributie verhoging: de prijsindex van 1,4% is gevolgd en gaat met € 0,12 omhoog. 

Rijswijk is tegen: niet nodig gelet op de reserves. Ook onvoorzien is een hoge post. Waarom 

dan toch omhoog? Er is veel vermogen. Waarom is dat zo hoog?! 

Jan: In verhouding is ons vermogen niet zo hoog, minder dan de helft van de begroting. En de 

KNSB afdracht geldt wel voor een jaar, dus die rekenen we wel mee. Ook wil je activiteiten 

kunnen organiseren en een post onverwacht of onvoorzien hebben. Minimaal een half jaar 

reserve van je geldstroom is een gebruikelijke regel. Ondergrens is 50%. Het voorstel is 

aangenomen en van de boete bedragen ook. 

 

– Kascommissie: Hans Minnema van Promotie is reserve en volgende keer aan de beurt. 

– BTW vrijstelling: is aan de orde geweest. 

– Reservering 100 jarig jubileum in 2026: Wassenaar (uit 1925) doet het ook al: 200 

euro per jaar. DSC : hoeveel wil je uitgeven, deel dat door 8, reserveer dat. Start bv 

met 500 euro. 

 

 

9. Competitie HSB en Beker 

 

Resultaten 2017-2018 en vooruitblik 2018-2019 

• Er is geen team gedegradeerd uit de KNSB. Dat leidt tot versterkte promotie in alle 

klassen. 

• Er loopt nog een bezwaar tegen een beslissing die gevolgen heeft voor P en D. 

• Teams die recht hebben op Promotieklasse hebben recht op 4de klasse KNSB. 

• En 1ste klasse HSB hebben recht op 5de klasse KNSB. 

• HSB Bekerkampioen mag niet meer meespelen voor de KNSB Beker. 

• Hiervoor worden de reglementen wat aangepast. 

• Teams en spelers uit de KNSB mogen nu ook in de regionale competities uitkomen. 

• De nummering komt los te staan: het hoogste team in de HSB krijgt nummer (H) 1. 

• De Promotieklasse gaat voortaan Hoofdklasse (of Kampioensklasse) heten. 

• Het kan zijn dat in september toch teams besluiten niet in de 4de (of 5de) klasse 

KNSB uit willen komen als bv de reisafstanden te groot worden. Dan mag het team 

zich kosteloos terugtrekken. Dat kan gevolgen hebben voor de indeling van de 

regionale competitie. De Stuurgroep moet dan snel een oplossing vinden. 

• Idee is om de HSB competitie pas eind september/ begin oktober te laten beginnen; en 

desnoods in mei door te gaan. Mits dat de competities en toernooien van andere clubs 

(Westland bv) dat toelaten; en ook de gezamenlijke slotronde in de school in 

Zoetermeer is in mei bezet. 

 

Wijziging reglementen 

• Toelichting op de invalregeling met beperkt team-rating verschil (artikel 9a). De 

formulering mag wat helderder. Arno doet wellicht een voorstel. 

• Artikel 8, lid 2, je mag alleen voor de HSB beker uitkomen in een team/ club als je 

ook voor die club in de regio speelt. 



• Telefoon die afgaat leidt tot verloren partij (tegenstander wint mag dan weg) zie FIDE 

reglement. Dat is overigens geen reglementaire uitslag maar een gewone uitslag. 

Alleen bij NO is het een reglementaire uitslag, de partij is dan niet gespeeld. Dat moet 

bij het invoeren van de uitslag vermeld worden i.v.m. de rating. 

 

 

10. Activiteiten en communicatie 

– Alle kampioenschappen zijn netjes gespeeld en afgerond. Alleen het 

dameskampioenschap niet, want de datum was verplaatst waardoor velen afvielen. 

– PK veteranen: Evert Baak is de winnaar bij 50+ en is algemeen veteranen kampioen; 

Leo Duivensteijn is de winnaar tot 60+, en tevens tot 70+. 

– Voorstel is om van 9 ronden terug te gaan naar 7 ronden i.v.m. onder meer de KNSB 

competitie. 

– Snelschaken voor teams en Rapid voor clubteams liepen goed. 

– Website: er wordt gewerkt aan website die in september gereed moet zijn. Er zijn door 

het HSB bestuur eisen aan gesteld en er moet wel eerst getest worden. Er is een 

projectgroep met de bouwers (Eric Alvares) en met André Wagner; en een Stuurgroep 

met Ted Barendse en Jean Paul Drenth. 

 

 

11. W.v.t.t.k. 

– Huldigingsbeleid: voorstel van onder meer Peter Gaemers wordt aangenomen. 

– Klokken: we bestellen 30 digitale klokken met KNSB korting. 

 

 

12. Rondvraag 

Rens ter Veen: AVG: akkoord gaan met privacy regeling moet onderdeel worden van het 

lidmaatschap. Zowel voor leden van clubs als van leden van de HSB geldt dat. Voor foto's 

apart opnemen (naast NAW). Opnemen in het huishoudelijk reglement. 

 

De KNSB biedt ook goedkoop live borden aan. Dat heeft de HSB nog niet gedaan. DSC wel. 

Het idee is dat wij een deel overnemen van DSC, waarna wij er beiden 10 hebben. 

 

Datum voor de september ALV is woensdag 19 september 2018. 

 

Vrijdag 31 augustus, maandag 3 en vrijdag 7 september is het 70ste Druivenschaaktoernooi in 

het Westland. 

 

Wassenaar heeft een leuk Rapid toernooi gehad 13 mei; met oud-spelers van Wassenaar die nu 

sterke spelers zijn. Dat willen zij jaarlijks gaan doen. Er was ook een simultaan voor de jeugd 

met Machteld van Foreest. 

 

 

13. Sluiting 

 

22.30 uur. 

 


