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Aan: 
De besturen van de bij de HSB aangesloten verenigingen, de ereleden van de HSB, de 
KNSB bondsraadleden van de HSB, het bestuur van de KNSB, de medewerkers van KNSB 
Servicepunt West, het bestuur van de LeiSB en RSB en overige relaties 
 
Ons kenmerk: 
HSB 2006-100 
 
Betreft: 
Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 april 2006 
 
 
 
Voorburg, 6 april 2006 
 
 
Beste schaakcollega’s, 
 
Namens het bestuur van de HSB nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering van de HSB 
op woensdag 19 april 2006. De vergadering zal aanvangen om 19.30 uur en wordt gehouden 
in ‘Hotel Bijhorst’ (Raaphorstzaal), Zijdeweg 54 te Wassenaar. Een korte routebeschrijving is 
bijgevoegd. 
 
Tevens zijn bijgevoegd de agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken. 
 
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verneem ik dit 
graag zo spoedig mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Bob Barbier 
Secretaris Haagse Schaakbond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexen: 

- routebeschrijving 
- agenda en bijbehorende stukken 
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Routebeschrijving ‘Hotel Bijhorst’ 
 
Adres 
Van der Valk Hotel Bijhorst 
Raaphorstzaal 
Zijdeweg 54 
2245 BZ  Wassenaar 
tel. (070) 511 93 44 
 
Plattegrond 
 

 
 
Met het openbaar vervoer 
 
Neem bus 43 richting Leiden en stap uit bij halte Zuidwerflaan. Loop linksaf de Zijdelaan in. Hotel 
Bijhorst ligt aan de andere kant van het viaduct. 
U kunt ook bus 90 richting Haarlem nemen. Stap uit bij halte Viaduct. Hotel Bijhorst ligt aan uw 
rechterhand. 
 
Met de auto 
 
Neem vanaf Den Haag Centrum de Benoordenhoutseweg (N44) richting Wassenaar. Bij de kruising 
met de Landscheidingsweg (N14) ligt Hotel Bijhorst. Of neem vanaf de A4 afslag 8 (Leidschendam), 
volg de N14 richting Den Haag Scheveningen en daarna de afslag/parallelweg richting Wassenaar 
(N44). U komt vervolgens vanzelf bij Hotel Bijhorst. 
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Agenda van de Algemene Vergadering van de HSB op 19 april 2006 
 
 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
4. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 23 november 2005 
5. KNSB zaken 

• organisatiestructuur 
• Servicepunt West 
• overig 

6. Prijsuitreiking HSB competitie 2005-2006 
7. Wijziging HSB competitiereglement 
8. HSB zaterdagcompetitie voor viertallen 
9. HSB website 
10. HSB snelschaakcompetitie voor viertallen 
11. HSB persoonlijke kampioenschappen 2006 
12. HSB kalendercoördinatie 
13. HSB subsidieregeling 
14. Goedkeuring HSB begroting 2006-2007 en vaststelling boetebedragen 
15. HSB jeugd 
16. HSB competitieleiding 
17. HSB ledenadministratie 
18. Wvvtk 
19. Rondvraag 
20. Vaststelling volgende vergaderdatum 
21. Sluiting 
 
 
Ad 4. De notulen zijn te vinden in bijlage A. 
Ad 5. Op 6 maart 2006 is een KNSB-rapport van de commissie organisatiestructuur 
verschenen (‘Naar een meer eigentijdse KNSB-organisatie’). Dit rapport is te vinden op de 
HSB website of op te vragen bij de secretaris van de HSB. 
Ad 7. Een voorstel is te vinden in bijlage B. 
Ad 8. Een voorstel is te vinden in bijlage C. 
Ad 9. Het bestuur stelt voor de individuele uitslagen in de HSB-competitie net als de 
wedstrijduitslag door de verenigingen in te laten vullen op de HSB website. Een voorstel is te 
vinden in bijlage D. 
Ad 12. Het bestuur heeft een reglement opgesteld met betrekking tot kalendercoördinatie. Dit 
voorstel is te vinden in bijlage E. 
Ad 13. De HSB subsidieregeling is te vinden in bijlage F. 
Ad 14. De HSB begroting 2006-2007 en de boetebedragen zijn te vinden in bijlage G. 
Ad 15. Een toelichting is gegeven in bijlage H. 
Ad 16. Gera de Jong zal zich in september 2006 niet herkiesbaar stellen als 
bestuurlid/competitieleider. De HSB moet dus op zoek naar een nieuwe competitieleider. Een 
functiebeschrijving is te vinden in bijlage I. 
Ad 17. Op termijn zal een opvolger gezocht moeten worden voor de huidige 
ledenadministrateur, Chris van Zijderveld. Een functiebeschrijving is te vinden in bijlage J. 
Ad 20. Het bestuur stelt voor de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 20 
september 2006. 
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Bijlage A – Notulen van de Algemene Vergadering van 23 november 2005 
 
Notulen van de Algemene Vergadering van de Haagse Schaakbond op 23 november 2005, 
Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 te Den Haag 
 
Aanwezig: 
• Verenigingen: Botwinnik, Corbulo, DCSV, DD, DSC, Haagse Toren, Haeghe Ooievaar, HSV, ISD, 

Pionnetjes, Pomar, Prometheus, Promotie, Rijswijk, Schaakmat, SIO, VELO, Voorburg, WSC 
• Ereleden: Jacobson, Van Zijderveld, Vissers 
• HSB bestuur: Ter Veen (voorzitter), Barbier (secretaris), Nienhuis (penningmeester), De Vries 

(wedstrijdleider) 
• Servicepunt West: Happel, Knipscheer (vanaf 21.30 uur) 
• Bondsraadleden: Kunnen, Kemeling 
• Overige genodigden: Voorberg 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 
• Verenigingen: Alteveer, Benoordenhout, RSC-Belgisch Park, Vogelwijk 
• HSB bestuur: De Jong-v.d. Berg (competitieleider) 
• KNSB 
• Servicepunt West: Meijer 
• Bondsraadleden: Van der Meer 
• Overige genodigden: Van der Stap sr. 
Afwezig zonder bericht van verhindering: 
• Verenigingen: Lierse, Paris, RHC-Arena, Schaakhuis, Scheve Toren, Wassenaar-Bobby Fischer 
• Bondsraadleden: Hylkema 
 
1. Opening 
De voorzitter heet om 19.30 uur iedereen welkom bij deze extra Algemene Vergadering. Het is tekenend dat 
in het HSB Actieplan de alinea over vrouwen leeg is, en er ook geen vrouwen in de zaal zijn. Een speciaal 
welkom aan de delegatie van de vereniging Corbulo. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en binnengekomen stukken 
Er is een beroep ontvangen van Corbulo tegen de ontzetting uit het HSB-lidmaatschap. Dit beroep wordt 
behandeld bij punt 9. 
 
4. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 14 september 2005 
Er zijn een paar zeer kleine aanmerkingen op de notulen. Daarna worden de notulen onder applaus 
goedgekeurd. 
 
5. HSB Financieel verslag 2004-2005 
De heer Kunnen (Promotie) vraagt of het bestuur een bestemming heeft voor het riante eigen vermogen. De 
heer Blaas (Pomar) merkt op dat het eigen vermogen tenminste zo groot moet zijn om het een jaar zonder 
contributieinkomsten te kunnen uithouden. De voorzitter zal met het bestuur een subsidieregeling opstellen 
welke het ontwikkelen van het schaken in de Haagse regio moet ondersteunen. Deze regeling zal 
gefinancierd worden uit het eigen vermogen. Bij de volgende Algemene Vergadering zal de regeling ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
De heer Kemeling (WSC/SIO) vraagt naar de verschillen tussen de realisatie en de begroting. Er zijn met 
name verschillen bij de wedstrijden, PR en jeugd. De penningmeester verklaart dat de begroting ruim van 
tevoren wordt vastgesteld en het soms lastig is een goede schatting te maken, mede door onverwachte 
ontwikkelingen. Een nadere toelichting zou echter wel op zijn plaats zijn. Voor eind 2005 zal aan de 
verenigingen een nadere toelichting worden gestuurd, en ook in de toekomst zal de toelichting uitgebreider 
zijn. 
De hoogte van de HSB contributie moet verantwoord zijn. Als er een groot begrotingsoverschot is, moet 
gedacht gaan worden aan een contributieverlaging. Het bestuur denkt echter wel dat met het actieplan er ook 
meer activiteiten zullen zijn (die geld vragen). 
De heer Boersma (Prometheus) vindt dat de HSB duidelijker moet maken dat een groot deel van de 
contributie naar de KNSB gaat waar het onvoldoende duidelijk is wat ermee gebeurt. De voorzitter vindt dat 
de heer Boersma een beetje op zijn ziel trapt, daar hij elke keer weer (bijvoorbeeld in de laatste Bondsraad) 
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zeer duidelijk maakt dat de HSB faliekant tegen een contributieverhoging is zolang de KNSB geen goede 
plannen heeft om te bezuinigen en/of in de regio te investeren. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 
Het (nieuwe) verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. De commissie stelt voor het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werk, 
waarna het bestuur decharge wordt verleend. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie 
De heer Wulffers (Haeghe Ooievaar) en Voorberg (SIO/WSC) worden benoemd als lid van de 
kascommissie. De heer R. ter Veen (DCSV) wordt benoemd als reservelid. 
 
8. Wijziging van het Competitiereglement 
Het voorstel tot wijziging van het competitiereglement geeft wederom aanleiding tot discussie. Uiteindelijk 
wordt het voorstel zoals gedaan aan de vergadering goedgekeurd. Wel zal opnieuw naar het reglement 
worden gekeken. Er zijn nog twee tekstuele zaken verbeterd: artikel 36.3 ‘wordt uit de competitie 
verwijderd’ en artikel 19.5 ‘maximum’ in plaats van maximaal. 
 
9. Beroep Corbulo 
Op 5 oktober 2005 is Corbulo door het HSB bestuur uit het lidmaatschap van de Haagse Schaakbond ontzet. 
Corbulo is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Er volgt allereerst een toelichting van het bestuur, daarna 
een toelichting van Corbulo en tot slot kan de vergadering zich over de zaak uitspreken. 
Het bestuur vindt dat zij niet over een nacht ijs is gegaan met het nemen van deze moeilijke beslissing. Dit 
blijkt ook wel uit het uitgebreide dossier dat aan de vergaderstukken is toegevoegd. Door de financiële en 
organisatorische problemen van Corbulo is het HSB bestuur aanvankelijk (met de duidelijke melding dat het 
een tijdelijke situatie betrof om Corbulo in de HSB te houden) coulant geweest. Corbulo heeft nu echter de 
zaken weer aardig op orde. Het bestuur wil en moet daarom het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ 
weer toepassen. Het kan verder niet zo zijn dat de regels van de KNSB (en HSB) worden vastgesteld door 
het bestuur of de Algemene Vergadering van welke schaakvereniging dan ook. Binnen de KNSB is 
bovendien nadrukkelijk een discussie gaande over contributie/ledendifferentiatie, mede door toedoen van de 
HSB. In het eerste kwartaal van 2006 wordt met de verschijning van het Strategisch Marketing Plan (SMP) 
hopelijk meer duidelijk. Tot de invoering van gedifferentieerde tarieven gelden echter de bestaande regels, 
waaraan ook Corbulo zich dient te houden. Met verdriet, en met het gevoel niet anders te kunnen om de 
eigen geloofwaardigheid in stand te houden heeft het bestuur uiteindelijk Corbulo ontzet. Dit terwijl het juist 
het ledental wil vergroten en niet verkleinen. 
De heer Heufke Kantelaar (Corbulo) krijgt vervolgens het woord. Hij vindt dat er al uitgebreid is overlegd, 
het dossier in de stukken staat en wil eerst de mening van de aanwezigen vragen. 
De heer Kunnen (Promotie) is niet erg blij met de gang van zaken noch met de uitkomst. Hij heeft weinig 
bewondering voor het opereren van Corbulo en hij vindt het HSB bestuur een rigide houding innemen. Er 
zijn veel verenigingen met zwarte leden en Corbulo wordt vanwege het niet aanmelden van leden onredelijk 
benadeeld. Promotie is van mening dat gezocht moet worden naar mogelijkheden Corbulo toch binnen de 
HSB te houden en stelt voor de ‘gedoogsituatie’ tot 1 september 2006 te verlengen. 
De heer Kemeling (SIO/WSC) vindt dit te vrijblijvend; HSB verenigingen moeten weten waar ze aan toe 
zijn en als ze het er niet meer eens zijn is het jammer. Het HSB bestuur heeft zichzelf op een hellend vlak 
gezet door in eerste instantie het niet-aanmelden van leden tijdelijk toe te staan. 
De heer van Zijderveld valt over de opmerking dat veel verenigingen zwarte leden zouden hebben. Waarop 
is die opmerking gebaseerd? Hij is het er niet mee eens. 
De voorzitter vergelijkt het hebben van zwarte leden met het door rood rijden: als de politie het ziet krijg je 
een bekeuring, anders heb je geluk. Het bestuur is van mening dat iedereen netjes lid moet zijn, zoals de 
regels ook voorschrijven. De voorzitter is het absoluut oneens met de stelling dat het HSB bestuur Corbulo 
onredelijk benadeelt. Corbulo benadeelt zelf hun leden door hun houding; het HSB bestuur is juist heel lang 
coulant geweest. 
De secretaris merkt op dat de zaak al lang sluimert en in de zomer van 2004 concreet is geworden. 
De heer Kemeling sluit zich aan bij de opmerking dat zwarte leden niet moeten worden toegestaan. 
De heer Vink (DD) krijgt het woord en begint met de opmerking dat hij de stukken uitgebreid heeft 
doorgenomen. Hij heeft sympathie voor Corbulo maar nu ook wel voor het HSB bestuur. Als er wellicht toch 
een tarievendifferentiatie aan zit te komen, kan dan niet de gedoogsituatie worden verlengd. Het HSB 
bestuur moet oog hebben voor veranderingen in de schaakwereld. 
De heer Kunnen komt nog even terug op de zwarte leden. Hij kent ze niet, maar heeft geluiden opgevangen 
dat een andere regionale bond hun verenigingen aan gaat schrijven over dit punt. 
De heer Duijvesteijn (Schaakmat) pleit voor het behoud van Corbulo binnen de HSB. Een fors aantal van de 
leden zou nu toch zijn aangemeld, en uit de competitie is Corbulo nu toch al verwijderd. 
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De voorzitter reageert op de laatste sprekers. Hij ontkent stellig dat het HSB bestuur haar ogen sluit voor 
ontwikkelingen in het schaken. De HSB is zeer actief op landelijk niveau. Een voorbeeld is de landelijke 
themadag op 8 oktober 2005, die mede door de voorzitter is georganiseerd en waar contributiedifferentiatie 
aan de orde is geweest. Het is niet rigide te zeggen: we houden ons als bestuur aan de regels, en er is zelfs 
toen er grote moeilijkheden waren een coulante houding aangenomen. Dat heet wijs beleid. Maar na een jaar 
is de situatie veranderd. Nog een jaar coulant zijn is –ook ten opzichte van de andere verenigingen- geen 
optie. 
De heer Vissers vindt dat het HSB bestuur juist veel te veel heeft gesteund door de soepele houding in de 
tweede helft van 2004. Maar nu Corbulo niet voornemens is zich aan de regels te houden, wat dan? Toch nog 
een jaar toestaan? En wat wil Corbulo dan over drie jaar? Voelt Corbulo zich eigenlijk wel thuis binnen de 
HSB? 
De heer Vink accepteert de correctie van de voorzitter met betrekking tot de activiteiten van het HSB bestuur 
rond de veranderingen in de schaakwereld. Dat zijn goede activiteiten, echter wel voor de langere termijn en 
nu gaat het om korte termijn. 
De heer A. van der Meer (Corbulo) krijgt het woord. Hij is een relatieve buitenstaander als penningmeester, 
meldt hij, daar de meeste communicatie via de voorzitter/secretaris van Corbulo is gegaan. Hij deelt mee dat 
als Corbulo nu alle 38 leden zou aanmelden, dit niet door (sommige van) de leden van Corbulo zou worden 
geaccepteerd. Het gaat met name om circa 5 personen. De heer van der Meer stuit met name opeenvolging 
en timing van de HSB communicatie tegen de borst. Hij noemt ook dat Corbulo een minimum aantal leden 
heeft, dat in de statuten wordt genoemd. De HSB visie is blijkbaar dat alle leden moeten worden aangemeld. 
Als Corbulo een andere visie heeft dan moet de Algemene Vergadering een besluit nemen. 
De secretaris corrigeert de heer van de Meer: het minimum aantal leden voor een vereniging geldt alleen bij 
een nieuwe aanmelding bij de HSB. Verder leest de secretaris relevante artikelen uit de KNSB statuten voor 
(artikel 4 en 6). 
De heer van der Broek (DSC) is in principe voor solidariteit onder de verenigingen. Maar gelijke monniken, 
gelijke kappen. Niet met twee maten meten. We houden ons aan de regels. 
De heer Huitema (Rijswijk) heeft een vraag ter verduidelijking: is het zo dat als je leden van een vereniging 
aanmeldt deze gelijk lid bij de HSB en KNSB zijn. Het antwoord is ja. 
De heer Baas (Pomar) heeft het gevoel dat er hakken in het zand zijn gezet. Op deze manier komen we niet 
verder. Waarom niet een beslissing afwachten totdat er bij de KNSB een verandering komt? 
De heer Boersma (Prometheus) vindt de hoge KNSB bijdrage ook een probleem. Als Corbulo een 
uitzonderingspositie zou krijgen, waarom Prometheus niet? Ofwel, dit zou een precedent scheppen. Hoewel 
er sympathie is voor Corbulo kan Prometheus een langere dispensatie niet toelaten. Leden die niet komen of 
niet aangemeld willen worden, haal je van je ledenlijst af (en zijn dus geen lid). 
De heer Bodaan (Haagse Toren) is het met het HSB bestuur eens en vraagt rechtstreeks aan Corbulo of ze 
zich wel thuis voelen bij de HSB. 
De heer van der Meer (Corbulo) verwijst naar de Algemene Vergadering van Corbulo; het bestuur van 
Corbulo kan deze niet negeren. De wil om eruit te komen is er wel, maar de termijn is kort. De hoge KNSB 
contributie, het grote struikelpunt voor Corbulo, lossen we hier niet op. 
De voorzitter beëindigt uiteindelijk de discussie. Het bestuur blijft bij het besluit Corbulo uit het 
lidmaatschap van de HSB te ontzetten. Het woord is aan de Algemene Vergadering om te besluiten. 
De grote meerderheid van de vergadering is voor het bestuursbesluit en wijst het beroep van Corbulo af. Een 
aantal verenigingen onthoudt zich van stemming. Eén vereniging is tegen. Hiermee is het beroep verworpen 
en is Corbulo definitief geen lid meer van de HSB. 
 
Er wordt gepauzeerd van 20.55 uur tot 21.15 uur. 
 
10. Goedkeuring HSB Actieplan 2006-2010 
De voorzitter geeft eerst een toelichting op de ontwikkelingen in de KNSB. Er is een werkgroep 
organisatiestructuur die kijkt naar de KNSB organisatie, waaronder het Bondsbureau en de Bondsraad. Er 
zijn vier nieuwe bestuursleden. In het voorjaar van 2006 worden twee rapporten verwacht: over de 
organisatiestructuur en een Strategisch Marketingplan (SMP), waaronder ook contributiedifferentiatie valt. 
De voorzitter van de HSB zit in de werkgroep organisatiestructuur. 
 
Vervolgens wordt het HSB Actieplan voorgelegd aan de vergadering. 
De heer Germeys (VELO) vraagt om een toelichting op de communicatie, jeugd, vrouwen en SMP. 
De heer Kunnen (Promotie) meldt dat binnen Promotie ook een actieplan wordt opgezet rond ledenwerving. 
De aanleiding is niet het dalende aantal leden, maar wel de vergrijzing van het ledenbestand. Daarom wordt 
bij ledenwerving expliciet ook op volwassenen gemikt, niet alleen op jeugdleden. De concurrentie van 
andere vrijetijdsbestedingen is groot. De schaakwereld moet daarom ‘wat te bieden’ hebben. Het sociale 
aspect is belangrijk (vergelijk de voetbalvriendenteams). Een concreet plan is het organiseren van een open 
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dag met een demonstratie, simultaan, lessen e.d. Het huren van een zaal is echter wel iets wat steeds geld 
kost. Zou dit iets kunnen zijn voor de toegezegde subsidieregeling van de HSB? 
De voorzitter reageert. Het gebrek aan vrouwen in het schaken oplossen is lastig en een oplossing is nog niet 
gevonden. Twee van de nieuwe bestuursleden bij de KNSB zijn echter vrouwen, dat biedt wellicht hoop. Het 
SMP van de KNSB zal misschien suggesties gaan geven aan de HSB. Verder past het idee van de heer 
Kunnen rond ledenwerving uitstekend in het idee achter de subsidieregeling. Hij stipt aan dat het HSB 
bestuur de voorwaarden kan scheppen om activiteiten uit te voeren, maar dat de verenigingen zelf het werk 
zullen moeten doen. 
De heer van Zijderveld meldt dat Pomar is begonnen met een schaakcursus voor volwassenen. Dit is redelijk 
succesvol en verwacht wordt hier een aantal nieuwe seniorleden aan over te houden. Hij is gaarne bereid 
andere verenigingen (of een combinatie van verenigingen) meer informatie te geven om een soortgelijke 
cursus te kunnen organiseren. 
De heer Happel (Servicepunt West) is het eens dat de verenigingen het hart van de schaakorganisatie zijn. 
Het gevaar bij terugloop van leden is dat verenigingen zich nog meer gaan concentreren op activiteiten die 
de huidige leden interessant vinden. Bij potentiële nieuwe leden zullen echter wellicht juist andere 
activiteiten meer aanspreken. Bij voetbal is het spelen tegen andere teams van andere verenigingen heel 
belangrijk en aantrekkelijk. Is dat niet een teken dat er meer aandacht moet komen voor de teamwedstrijden? 
Ook andere bedenktijden en meer afwisseling zouden ideeën kunnen zijn. De KNSB heeft een subsidie van 
175 euro beschikbaar voor iedere club die een meisjesclinic organiseert. Er is een wereld te winnen door het 
leuk maken van trainingen en cursussen. 
De heer Bodaan (Haagse Toren) merkt op dat als verenigingen activiteiten organiseren er soms wat meer 
aandacht zou mogen zijn voor het ‘grotere plaatje’ van de HSB. 
De heer van der Broek (DSC) bepleit meer activiteiten naast de interne competitie. Ook meer aandacht voor 
scholen is volgens hem nodig. 
De heer Boersma (Prometheus) wijst op de potentie aan schakers in de nieuwe woonwijken. 
De heer Farid (ISD) wil graag een toernooi voor huisschakers. 
De voorzitter is zeer blij met het initiatief van Pomar. In de toekomst zal hier ook zeker subsidie voor 
beschikbaar komen in de regeling. De aanwezigen wordt opgeroepen ideeën uit te wisselen op het HSB 
forum. 
De HSB zal naar aanleiding van de discussie een voorstel gaan doen een nieuwe competitie op te starten 
(rapid of snelschaak, viertallen) in 2006-2007. 
Er volgt nog een discussie over het promoten van het schaken op braderieën. Het continu bemannen van dit 
soort activiteiten is een probleem. Ook wordt voorgesteld structureel het schaken in de pers te promoten 
(toesturen verslagen e.d.). 
Tot slot wordt onder applaus het HSB Actieplan 2006-2010 goedgekeurd. 
 
11. Vaststelling volgende vergaderdatum 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 april 2006. 
 
12. Wvttk en rondvraag 
De heer R. ter Veen (DCSV) roept op aandacht te geven aan de potentiële jeugdschakers in de nieuwe 
wijken Ypenburg, Leidschenveen, Pijnacker en Nootdorp. 
De heer van der Broek (DSC) meldt dat DSC binnenkort 110 jaar bestaat. Er zal een toernooi voor viertallen 
worden georganiseerd. 
De heer Kunnen (Promotie) wil graag opgemerkt zien dat de communicatie binnen de HSB, met name door 
de nieuwe website, aanzienlijk is verbeterd. 
De heer Veenstra (ISD) zoekt materiaal voor zijn vereniging. Hij hoort het graag als iemand materiaal over 
heeft. Daarop biedt de heer Vissers zijn hulp aan. 
De heer Germeys (VELO) roept alle verenigingen op toch vooral zo snel mogelijk de uitslagen van de 
competitiewedstrijden op de HSB website in te vullen. 
De heer Nienhuis (Voorburg) vindt dat er misschien meer aandacht moet komen voor schaken onder de 
jeugd van 16-20 jaar. Er zijn landelijke ideeën in die richting, maar nog niets concreets. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit met dank aan allen de vergadering om 22.25 uur. 
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Bijlage B – Wijziging HSB competitiereglement 
 
Ondanks een toezegging is er voor deze vergadering nog geen uitgewerkt voorstel voor een 
(verdere) wijziging van het HSB-competitie - en bekercompetitiereglement. Het tot stand 
komen van een goed voorstel kost meer tijd dan gedacht. 
 
Wel is vanuit de vereniging Haeghe Ooievaar een voorstel gekomen tot aanpassing van het 
artikel 14 van het HSB bekercompetitiereglement. 
 
Het voorstel is:  
Indien de thuisspelende vereniging bij gelijk eindigen niet de enveloppe met de loting kan 
tonen, verliest de thuisspelende vereniging automatisch de bekerwedstrijd. 
 
Bijlage C – HSB Zaterdagcompetitie voor viertallen 
 
Samen met de vereniging DD organiseert de HSB voor het komende seizoen een 
viertallencompetitie op de zaterdagmiddag. 
Eén maal in de maand worden wedstrijden gehouden in de speelzaal van DD voor teams 
vanaf de tweede klasse HSB. Verenigingen kunnen teams inschrijven via het HSB- 
aanmeldingsformulier voor de competitie. 
Er worden geen wedstrijden georganiseerd tijdens weekendtoernooien in de regio of tijdens 
de dagen waarop KNSB-competitiewedstrijden plaatsvinden. 
 
Bijlage D – Invoer individuele uitslagen HSB competitie op HSB website 
 
De pagina’s met uitslagen van de HSB competitie op de website zijn erg populair. Het is 
daarbij een heel goede ontwikkeling dat deze door de teamleiders zelf kunnen worden 
uitgevoerd. Niet elke club is hier even fanatiek in, maar door de bank genomen valt de animo 
de werkgroep Communicatie niet tegen. Deze gaat er van uit dat het een kwestie van 
gewenning is en dat op redelijk korte termijn een snelle invoer gemeengoed is geworden. 
 
Een nieuwe stap is naast de uitslagen van de wedstrijden de elektronische invoer door de 
teamleiders van de individuele resultaten tijdens de teamwedstrijden in de HSB competitie 
van het seizoen 2006-2007. 
 
Dat heeft twee grote voordelen: 
1 Het vergroot de aantrekkelijkheid van de website. 
2 Het vermindert de werklast van de competitieleider. 
 
Voorwaarde is wel dat alle teamspelers in een databank zijn opgeslagen zodat deze op een 
eenvoudige wijze kunnen worden opgeroepen en verwerkt.  
 
Twee leden van de werkgroep communicatie (Bart Germeys en Vincent Duin) zijn bereid om 
voor 1 oktober 2006 deze faciliteit te regelen, mits de Algemene Vergadering van april daar 
uitdrukkelijk mee akkoord gaat. De werkwijze zal dan ook in het reglement moeten worden 
opgenomen. 
Het spreekt voor zich dat een enkele club, als er teveel digibeten zijn, dispensatie van het 
HSB-bestuur zal kunnen krijgen. Of de schriftelijke formulieren gehandhaafd moeten worden 
is een punt van nader overleg. 
 
Een en ander wordt in nauw overleg met de competitieleider vastgesteld. 
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Bijlage E – Kalendercoördinatie 
 
Reglement voor de afstemming van toernooien binnen de HSB 
 
Inleiding 
Het is verstandig om schaaktoernooien die door HSB-verenigingen worden georganiseerd over het 
seizoen te spreiden. Het is ongewenst dat deze op dezelfde dag worden gehouden, zodat enige 
coördinatie noodzakelijk is. Gelet op het grote aantal jeugdtoernooien is het niet altijd mogelijk de 
jeugd- en seniorenagenda optimaal op elkaar af te stemmen. 
 
Definities 
a Kalendercoördinator. Het HSB-bestuur benoemt een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van dit reglement. De website vermeldt wie als kalendercoördinator fungeert. 
b Open Toernooi. Elk toernooi dat door of namens een van de bij de HSB aangesloten 

verenigingen of de HSB zelf wordt georganiseerd en dat eveneens is opengesteld voor derden. 
c Toernooiaanmeldingsformulier. Elk lid dat een openbaar toernooi wil organiseren meldt dit 

aan bij de kalendercoördinator met behulp van het door de KNSB vastgestelde model 
(beschikbaar via de HSB-website). 

 
Afspraken 
Jaarlijks melden de bij de HSB aangesloten verenigingen en de HSB voor 1 juni aan de 
kalendercoördinator welk Open Toernooi (hierna O.T.) zij in het komende seizoen (1 augustus- 1 
augustus) van plan zijn te organiseren. Naam, speeldatum en (zo van toepassing) de data waarop het 
toernooi de voorgaande twee jaar is gehouden worden opgegeven.  
 
Indien meerdere verenigingen op dezelfde dag(en) een O.T. hebben gepland, neemt de 
kalendercoördinator contact met de betrokken verenigingen. 
 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

1 Vermeden zou moeten worden dat er meer dan één O.T. gelijktijdig plaatsvindt. 
2 Verenigingen die in de voorgaande twee jaren omstreeks dezelfde datum een O.T. 

organiseerden krijgen voorrang.  
3 Indien twee of meer verenigingen op basis van het verleden aanspraak kunnen maken op 

dezelfde datum geldt dat verenigingen die de afgelopen twee jaar hun O.T. hielden 
rondom een bepaalde feestdag of schoolvakantie de voorkeur krijgen boven verenigingen 
die gewend zijn hun O.T. te houden op bijvoorbeeld de zoveelste zaterdag in een bepaalde 
maand. 

4 Indien meerdere verenigingen. op dezelfde dag een O.T. willen organiseren wordt, met in 
achtneming van punt 3, in onderling overleg een oplossing gezocht. 

5 Komen de verenigingen niet tot overeenstemming, dan zal de kalendercoördinator, 
desgewenst in aanwezigheid van de betrokkene verenigingen, door loting beslissen. 

 
Procedure 
Verenigingen worden geacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 juni, de data van door hen te organiseren 
O.T. (‘s) aan de kalendercoördinator via het Toernooiaanmeldingsformulier door te geven. Deze zorgt 
er voor dat uiterlijk 15 augustus de aan hem doorgegeven en vastgestelde O.T. ’s op de HSB-website 
worden vermeld. Desgewenst zal de kalendercoördinator deze informatie eveneens doorgeven aan de 
KNSB voor vermelding op de KNSB-site. 
 
Vanzelfsprekend kan gedurende het gehele jaar een O.T. worden aangemeld, doch deze wordt alleen 
erkend door de kalendercoördinator wanneer deze niet samenvalt met andere O.T.’s. 
 
Op de HSB-site wordt alleen maar melding gemaakt van de door de kalendercoördinator erkende 
O.T.’s. Indien een vereniging een O.T. organiseert dat niet binnen deze kaders past en deze wel 
aanmeldt voor de KNSB-agenda zal het bestuur van de HSB de KNSB verzoeken dit O.T. niet op haar 
website te vermelden. 
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Bijlage F – HSB subsidieregeling 
 
De Algemene Vergadering heeft het HSB-bestuur de bevoegdheid verleend subsidie toe te 
kennen voor activiteiten, die mede bedoeld zijn om de stijging van het ledental te 
bevorderen.Als het een activiteit betreft, waarvoor de KNSB ook subsidie geeft, gaat die 
subsidie voor. 
 
Criteria voor de regeling zijn als volgt: 
 
1 Alleen bij de HSB aangesloten verenigingen kunnen een verzoek om een geldelijke bijdrage 
indienen. 
2 Het verzoek dient helder omschreven te zijn en voorzien van een begroting.  
3 Aan de subsidietoezegging kan een maximum worden verbonden. De definitieve subsidie 
wordt vastgesteld op basis van het financiele verslag van de activiteit. 
4 De hoogte van de subsidie zal mede afhangen van de bijdrage van de organiserende 
vereniging(en) en de eigen bijdragen van de deelnemers. 
5 De spin-off naar andere verenigingen is een belangrijk element, maar niet doorslaggevend. 
6 Het bestuur van de HSB ontvangt achteraf, behalve een financieel verslag, een kort 
inhoudelijk verslag van de activiteit. 
7 De vereniging zorgt vooraf en achteraf voor een publicatie op de HSB website. 
8 Aan de hand van de ervaringen zal de Algemene Vergadering bezien of dit reglement dient 
te worden aangepast. 
 
In eerste instantie wordt gedacht aan een schaakcursus voor beginners, de organisatie van een 
open dag, het verzorgen van een stand op een braderie, activiteiten op scholen of voor 50-
plussers. 
 
De hoogte van de HSB-bijdrage zal uit de praktijk moeten blijken. 
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Bijlage G – HSB begroting 2006-2007 en boetebedragen 
 
Inleiding 
Hierbij leggen wij u de begroting voor het komende seizoen ter vaststelling voor.  
Deze begroting is gebaseerd op de ontwikkeling van de ledentallen in de afgelopen jaren, waarbij moet 
worden aangetekend dat niet duidelijk is of de daling sinds het seizoen 2003-2004 doorzet of dat sprake 
zal zijn van een zekere stabilisatie. Wel laten de cijfers zien dat de daling bij de senioren zich nu ook 
voordoet bij de aspiranten en pupillen. Vooralsnog is de contributie gehandhaafd, omdat over de 
contributie van de KNSB voor het kalenderjaar 2007 niet vóór november 2006 besloten zal worden. In 
elk geval stelt het bestuur voor de netto-contributie aan de HSB ongewijzigd te laten.  
 
Contributievoorstel 
De HSB-contributie alsmede de afdracht aan de KNSB kan dan als volgt worden weergegeven. 
 
   HSB-contributie Verhoging    Afdracht KNSB Netto contributie HSB

 2005/6 2006/7  2005/6 2006/7  
 € € € € € € 

Seniorleden 38,08 38,08 0,00 31,76 31,76 6,32 
Junioren 28,56 28,56 0,00 23,40 23,40 5,16 
Aspiranten+Pupillen 21,40 21,40 0,00 17,40 17,40 4,00 
Senior gezinsleden 31,92 31,92 0,00 25,36 25,36 6,56 
Junior gezinsleden 22,48 22,48 0,00 17,24 17,24 5,24 
Aspiranten+Pupillen gezinsleden 15,36 15,36 0,00 11,36 11,36 4,00 

 
Dit overzicht resulteert in de volgende contributieverdeling over de kwartalen. 
 

 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 Totaal 
 € € € € € 

Seniorleden 9,52 9,52 9,52 9,52 38,08 
Junioren 7,14 7,14 7,14 7,14 28,56 
Aspiranten+Pupillen 5,35 5,35 5,35 5,35 21,40 
Senior gezinsleden 7,98 7,98 7,98 7,98 31,92 
Junior gezinsleden 5,62 5,62 5,62 5,62 22,48 
Aspiranten+Pupillen gezinsleden 3,84 3,84 3,84 3,84 15,36 

 
Het bestuur stelt voor in te stemmen met dit contributievoorstel. 
 
Begroting en balans 
De begroting 2006–2007 (zie onder) is vergelijkbaar met de begroting van het lopende seizoen. Het 
bestuur licht de verschillen als volgt toe.  
In de begroting is bij ‘Wedstrijden’ rekening gehouden met het voornemen het PK van de HSB apart 
van het jaarlijkse toernooi van Prometheus te organiseren. Inmiddels zijn daarvoor twee weekenden in 
september gereserveerd. Onder de rubriek ‘Kadervorming en projecten’ zijn de uitgaven begroot voor 
de subsidieregeling die op 11 februari 2006 op de HSB website is gepubliceerd. De rubriek 
‘Onvoorzien en diversen’ pakt in het lopende seizoen hoog uit als gevolg van twee posten: 
notariskosten i.v.m. de vaststelling van de statuten en de aanschaf van een voorraad (voor ca 3 jaar) van 
het herinneringsgeschenkje dat als blijk van waardering wordt uitgereikt aan leden van de schaakbond 
die zich bij enige aktiviteit zeer verdienstelijk hebben gemaakt. 
In de bijgevoegde balans is rekening gehouden met de aanschaf in het lopende seizoen van 
schaakklokken, schaakmateriaal en handzame ‘koffers’ voor de klokken voor in totaal € 2.845. Zoals 
destijds met de kascommissie is besproken wordt op deze nieuwe aanschaffingen afgeschreven. Er is 
uitgegaan van een termijn van vijf jaar en een jaarlijkse afschrijving van € 569 (zie de begroting 
hieronder). Omdat de financiering van de aanschaffingen niet geheel kan worden gerealiseerd met de 
opgebouwde reserve ‘Materiaal’ zal het tekort – zoals nu geschat op € 398 - ten laste worden gebracht 
van het ‘Vermogen’. Het ligt voor de hand de jaarlijkse reservering ‘Materiaal’ van de laatste jaren van 
€ 400 af te stemmen op de jaarlijkse afschrijving en opnieuw vast te stellen op bv. € 600.  
Het bestuur stelt voor in te stemmen met deze begroting.  
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BEGROTING 2006-2007   
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting
  definitief vastgesteld geschat voorgesteld
   2004/2005  2005/2006  2005/2006 2006/2007
  INKOMSTEN       
1 Contributie HSB 48.980 47.800 46.342 45.361
2 Vergoeding ledenadministratie 166 150 136 136
3 Rente 159 250 160 180
  TOTAAL VAN DE INKOMSTEN 49.305 48.200 46.638 45.677
      
 UITGAVEN      
4 Contributieafdracht KNSB 39.698 38.593 37.499 36.715
5 Bijdrage MEC via KNSB 920 906 854 834
6 Competitie 545 700 700 700
7 Wedstrijden 401 900 400 600
8 Materiaal 400 100 400 400
  Afschrijving    569
9 Mededelingenblad 0 200 0 0
10 Ledenvergaderingen 603 800 800 800
11 Bestuurskosten 210 500 800 800
12 Communicatie en PR 422 500 300 200
13 Kadervorming en projecten 214 500 400 600
14 Jeugdschaak 2.247 2.680 2.700 2.700
15 Nederlands kampioenschap t/m 12 jaar 450 450 450 450
16 Huttontoernooi 200 200 200 200
17 Onvoorzien en diversen 0 350 850 200
  TOTAAL VAN DE UITGAVEN 46.310 47.379 46.353 45.768

 RESULTAAT 2.995 822 285 -91
 
CONTRIBUTIES HSB EN KNSB         
 begroot raming begroot besloten begroot begroot raming begroot 
  05/06  05/06  06/07  05/06  06/07  05/06  05/06  06/07 
Contributies HSB: aantal aantal aantal € € € € € 
Seniorleden 922 945 932 38,08 38,08 35.110 35.986 35.491
Junioren 57 47 44 28,56 28,56 1.627 1.342 1.257
Aspiranten+Pupillen 436 346 330 21,40 21,40 9.330 7.404 7.062
Senior HL 14 14 13 31,92 31,92 447 447 415
Junior HL 6 8 7 22,48 22,48 135 180 157
Aspiranten+Pupillen HL 75 64 64 15,36 15,36 1.152 983 979
Totaal contributies HSB:      47.800 46.342 45.361
 begroot raming begroot besloten begroot begroot raming begroot 
  05/06  05/06  06/07  05/06  06/07  05/06  05/06  06/07 
Afdracht KNSB incl. MEC: aantal aantal aantal € € € € € 
Seniorleden 922 945 932 31,76 31,76 29.283 30.013 29.600
Junioren 57 47 44 23,40 23,40 1.333 1.100 1.030
Aspiranten+Pupillen 436 346 330 17,40 17,40 7.573 6.020 5.742
Senior Gezinsleden 14 14 13 25,36 25,36 355 355 330
Junior Gezinsleden 6 8 7 17,24 17,24 103 138 121
Aspiranten+Pupillen Gl 75 64 64 11,36 11,36 851 727 727
Totaal afdracht KNSB:      39.499 38.353 37.549
Netto contributie-inkomsten HSB      8.302 7.989 7.811
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HSB BOETEBEDRAGEN 2006-2007 
 
De volgende boetebedragen hebben betrekking op de HSB competitie. Dit voorstel is gelijk aan de 
bedragen gehanteerd in 2005-2006. 
 
A. Het niet tijdig toezenden van het aanmeldingsformulier  € 5,50 
B. Het niet tijdig toezenden van de teamopgaven € 5,50 
C. Het niet tijdig toezenden van het wedstrijdformulier € 5,00 
D. Het niet opkomen bij een vastgestelde wedstrijd € 20,00 
E. Het terugtrekken van een team na aanmelding of tijdens de competitie € 20,00 
F. Het weigeren een vastgestelde wedstrijd te spelen € 20,00 
G. Het niet spelen van een speler in een team waarvoor hij/zij is opgegevens € 20,00 
H. De kosten van een beroep bij de Commissie van Beroep (deze kosten kunnen 
geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd) € 25,00 
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Bijlage H – HSB jeugd 
 
Met het vertrek (wegens persoonlijke omstandigheden) van de jeugdleider Rik Pronk per 7 
februari 2006 is er een vacature in het bestuur ontstaan. De functie van jeugdleider zal de rest 
van het lopende seizoen ad interim worden ingevuld door de voorzitter, daarbij gesteund door 
de secretaris. 

Op een halverwege maart gehouden jeugdcommissievergadering met ongeveer 15 
betrokkenen is afgesproken dat er een inventarisatie van activiteiten voor de jeugd gemaakt 
zal worden, zodat er een helder beeld is van de ontstane knelpunten. Deze notitie zal t.z.t. aan 
de verenigingen worden toegestuurd. 
 
Bijlage I – Functiebeschrijving HSB competitieleider 
 
Activiteiten 

• Opzetten en leiden van de HSB-competitie voor ongeveer 90 teams en de HSB-
bekercompetitie voor ongeveer 25 verenigingen. 

• Eén maal in de drie jaar organiseren van de Zuidholland-bekercompetitie voor 4 
teams. 

• Samenstellen van de HSB competitiegids. 
• Activiteiten als bestuurslid HSB. 

Hulpmiddelen 
• Winstand (programma van de KNSB), de HSB website en het 

ledenadministratieprogramma (van de KNSB). 
Tijd 

• Het opzetten van de HSB competitie vergt veel tijd, waarbij de scheidende 
competitieleider de nodige ondersteuning (introductie) wil geven. 

• Tijdens de competitieronden plaatsen de wedstrijdleiders van de verenigingen de 
uitslagen op de site. Deze dienen gecontroleerd te worden. Tevens wordt een 
gezamenlijke ronde voor de promotieklasse en de eerste klassen georganiseerd. 

• Wekelijks 2 tot 6 uur na realisatie verwerken van individuele uitslagen door 
wedstrijdsecretarissen (nu nog 4 tot 8 uur). 

• Eén avond per 6 weken is er een HSB bestuursvergadering. 
 
Bijlage J – HSB ledenadministratie 
 
Activiteiten 

• Bijhouden van het ledenbestand van de Haagse Schaakbond (leden per vereniging). 
• Doorvoeren van mutaties aangegeven door de verenigingen 
• Maandelijks versturen van de mutaties aan de KNSB. 
• Maandelijks versturen van het door de KNSB toegezonden bijgewerkt overzicht aan 

verenigingen en HSB bestuurders en functionarissen. 
• Alle communicatie verloopt bijna volledig per e-mail. 

Hulpmiddelen 

• Ledenadministratieprogramma van de KNSB (uitleg mogelijk door huidige 
ledenadministrateur, ook is er een handleiding) 

Tijd 

• Het verwerken van de wijzigingen kost een paar uur per week, afhankelijk van de tijd 
van het jaar. 

• De ledenadministrateur is geen bestuurslid; hij/zij valt onder verantwoordelijkheid 
van de secretaris. 


