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Notulen Algemene Vergadering 5 oktober 2016 
 

Plaats:  Cultureel Centrum ’t Web, Loenen aan de Vecht. Aanvang 20.00 uur. 

 

Aanwezig (conform presentielijst): 

Bestuur: 

J.J. (Jeroen) Schuil (voorzitter) 

H.T. (Harm-Theo) Wagenaar (secretaris) 

J.F.C.M. (Hans) Oosterhout (penningmeester) 

J.C. (Colijn) Wakkee (bestuurslid wedstrijdzaken) 

M.J. (Marcel) Janssen (bestuurslid jeugdzaken) 

 

alsmede: 

H. van Lingen (competitieleider) 

J. Witkamp (jeugdcommissie) 

M. Jongerius (webmaster) 

J. Prins (toernooicoördinator)  

 

KNSB: 
J. Stomphorst (bestuurslid; als toehoorder) 

D. Hoogland (voorzitter OSBO; als toehoorder) 

 

Verenigingen: 
060004 SG Amersfoort: A. Miltenburg, L. Baltus 

060005 Baarnse SV: Y. Brantjes 

060006 Dam- en Schaakvereniging Barneveld: R. Sennema, J. Heij 

060010 SV DBC: O. Kooij, N. Wijenberg 

060011 SV Doorn-Driebergen: G.J. Hoevers, H.Y. Schreuder 

060012 SC Denk en Zet-Advisor: H. Kroon 

060016 P.C.A. De Damrakkers: L. van der Heijde, G-J van Oostenbrugge 

060017 SC En Passant: R.E. de Reus, T. Reichardt 

060019 SC De Giessen en Linge: J.J. Vonk 

060024 SV Het Dikke Torentje: J. Eek 

060026 SV Har-mo-nie: P.M. Boere, 

060027 SV Hoogland: H. van Diermen, P. Quelle 

060028 Hoevelakens SG: A. Floor, D. Veldhuizen 

060030 SV Houten: V. Verstege, P van Wijk 

060031 HSG: F. Oudshoorn 

060037 SC Kijk Uit: E. Oosterlaken 

060038 Larense SC: J.P. van Wijk, P.H. Voortman 

060040 SV Leusden: R. Staal, P.D. Weijgertze 

060045 SV Moira-Domtoren: B. van Reemst, T. Hacquebord 

060048 CSV Ons Genoegen: J. Ero 

060052 SV Paul Keres: G.G. Alberts, J.J. Janse 

060057 SSC 1922: J. Kooger, B. van der Linden 

060058 SC TRIO: B. de Weerd 

060059 UCS De Rode Loper: P. Bakker, G. van de Wal 

060061 SK Vegtlust: A. Lindenbergh 

060067 SC Woerden: J. Pool 
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060069 SC Zeist: G. Hamers 

060080 SV Lekstroom: A. Baas, H. de Bruijne 

060062 SC Oud Zuylen Utrecht: E. van Eeden, M. Jongerius 

 

Met kennisgeving afwezig: 

De ereleden J.J. Drijver,  J. Dufrenne, M. Meijer, de verenigingen 060002 SV De Watertoren, 

060013 HSV De Pion/VOGA, 060025 SV Het Kasteel, 060047 Nijkerkse SC, 060068 ZZ-

Combinatie en de heer E. Blom (voorzitter SBO a.i. als toehoorder). 

     

Zonder kennisgeving afwezig: 

De volgende verenigingen: 060001 SV Acquoy, 060007 SC De Zwarte Olifant, 060008 

Bussums Schaakgenootschap, 060009 DOSC, 060015 SV Doredenkers, 060021 SV 

Wijdemeren, 060032 SV Huizen, 060053 SV Rivierenland, 060056 SOPSWEPS ’29, 060063 

SG Vecht en Ommelanden, 060064 SV VOG, 060068 ZZ-Combinatie, 060073 JSC Magnus 

Leidsche Rijn, 060078 SC Muiderberg. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom, in het 

bijzonder de heer Hoogland (voorzitter OSBO) die met het oog op agendapunt 10 als 

toehoorder aanwezig is.  

Tijdens dit seizoen ontvielen ons de heren H. Sennema (langdurig bestuurslid BDSV 

Barneveld en vertegenwoordiger van die vereniging bij de AV SGS), G. Verholt (langdurig 

lid van SC Utrecht en erelid van de SGS) en D. Hiemstra (jeugdleider SG Amersfoort). Ook 

wordt stilgestaan bij het overlijden (eind 2014) van de heer G. van ’t Hof (langdurig lid van 

SV Moira-Domtoren en voormalig diplomaconulent van de SGS). De voorzitter vraagt de 

aanwezigen staand een moment van stilte te betrachten. 

Tot slot nodigt de voorzitter een ieder uit om de presentielijst te ondertekenen, zodat aan- en 

afwezigheid kan worden genotuleerd. 

 

2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 oktober 2015 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

De voorzitter neemt hierop de in de notulen vermelde actiepunten door. Deze waren de 

volgende: 

a.Gemeenschappelijke slotronden seizoen 2015-2016 voor Promotieklasse en (voor zover 

mogelijk) de beide Eerste Klassen van de SGS-achttallencompetitie. 

Is gebeurd. De slotwedstrijden van de Promotieklasse konden (wederom) worden gespeeld in 

het Stedelijk Gymnasium Utrecht, die van de Eerste Klasse B in het clublokaal van En 

Passant in Bunschoten/Spakenburg. Voor de Eerste Klasse A kon geen gemeenschappelijke 

slotronde worden gespeeld wegens gebrek aan belangstelling. 

b.SGS-Rapidkampioenschap ook voor 2016. 

Is inmiddels gebeurd. 

c.Overzicht promovendi en degradanten teamcompetities SGS aan het einde van het seizoen 

op de SGS-website. 

Is inmiddels gebeurd. 

d.Wijzigingsvoorstel artikel 9 Wedstrijdreglement Clubcompetitie SGS opnieuw in 

aangepaste vorm aanbieden aan AV 2016. 

Staat op de agenda (punt 11). 

e.Wijzigingsvoorstel Wedstrijdreglement Viertallencompetitie maken voor AV 2016, waarin 

een individuele dispensatiemogelijkheid wordt gecreëerd voor spelers die een te hoge rating 
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bezitten voor de viertallencompetitie, maar ook niet aan de achttallencompetitie kunnen 

meedoen omdat hun vereniging zich daarvoor niet heeft ingeschreven. 

Staat op de agenda (punt 11). 

f.Communicatie naar verenigingen over de onderwerpen: vierde klasse KNSB en 

samenwerking met OSBO/SBO in de vorm van berichtgeving op de website (bij voortgang 

van het overleg) een voorzittersoverleg (bij concrete plannen) dan wel een (extra) AV (bij 

noodzakelijke besluitvorming). 

Is gebeurd. Er hebben in de eerste helft van 2016 2 vergaderingen plaatsgehad. 

g.Algemene Jaarvergadering SGS in september in plaats van oktober. 

Vervroeging is niet mogelijk gebleken in verband met de zomervakantie en de daarop 

volgende verwerking van het financieel jaar (eindigt op 31 augustus). Het bestuur hoopt de 

vergadering tegemoet te komen met het voorstel om per seizoen 2 vergaderingen te houden, 

waardoor een deel van de onderwerpen eerder kunnen worden behandeld (zie agendapunt 

11). 

h.Verwerking geaccordeerde wijzigingen in reglementen. 

Is gebeurd. 

 

3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de volgende verenigingen: SV De Watertoren, 

HSV De Pion/VOGA, SV Het Kasteel, Nijkerkse SC, ZZ-Combinatie 

Eveneens is bericht van verhindering ontvangen van de ereleden J.J. Drijver, J. Dufrenne en 

M. Meijer. 

Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

5a. Jaarverslag bestuurslid wedstrijdzaken met prijsuitreiking 
Op de vraag of de voorziene versterkte degradatie uit de Eerste Klasse niet kan worden 

opgevangen door te spelen met zes- in plaats van achttallen, antwoordt het bestuurslid 

wedstrijdzaken dat het om verschillende redenen (duidelijkheid voorop) de voorkeur verdient 

om in alle klassen van de achttallencompetitie dan ook met achttallen te spelen.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Het verslag wordt 

goedgekeurd.  

Tenslotte wordt overgegaan tot de traditionele prijsuitreiking. 

De beker voor de winnaar van de bekercompetitie gaat naar de Baarnse SV. 

De pennen met inscriptie voor de viertallencompetitie gaan naar: BDSV Barneveld 1 

(Kampioensgroep), SV Leusden 1 en SV Lekstroom 1 (Eerste Klassen), HSV De 

Pion/VOGA 1 en SC TRIO 2 (Tweede Klassen). 

Pennen met inscriptie zijn er voor de kampioenen van de achttallencompetitie: SV Hoogland 1 

(Promotieklasse), SV DBC 1 en SC En Passant 2 (Eerste Klassen), SV Hoogland 2, BSG 4, SC 

Zeist 2 en UCS De Rode Loper 2 (Tweede Klassen), SV Het Dikke Torentje 1, SK Vegtlust 2 

(Derde Klassen). 

 

5b. Jaarverslag bestuurslid jeugdzaken 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Het bestuurslid jeugdzaken merkt naar aanleiding van het verslag op dat de jeugdcommissie 

momenteel sterk “onderbemensd” is en slechts met veel moeite de op haar rustende taken kan 

vervullen. De voorzitter roept de vergadering met klem op mogelijke kandidaten voor de 

jeugdcommissie aan te melden.  
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6a. Jaarrekening 2015-2016 

Na een toelichting door de penningmeester wordt de jaarrekening goedgekeurd. 

De penningmeester roept in dit verband op tot tijdige en volledige betaling van de 

verschuldigde contributies. Dat ging in het afgelopen seizoen regelmatig mis.  

 

6b. Verslag van de kascommissie  

De secretaris leest de verklaring voor van de kascommissie, bestaande uit vertegenwoordigers 

van SC ZZ-Combinatie en SC Acquoy. De kascommissie heeft de financiële stukken 

gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt om het bestuur décharge te verlenen. 

Dit wordt middels acclamatie bekrachtigd.  

De voorzitter bedankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. Wel 

spreekt hij zijn verwondering uit over het feit dat voor het tweede jaar op rij geen lid van de 

kascommissie ter vergadering aanwezig is om verantwoording voor de geleverde 

werkzaamheden af te leggen. Vanuit de vergadering wordt deze mening gedeeld. 

 

7. Bestuursverkiezing 

De secretaris deelt mede dat periodiek aftredend en herkiesbaar zijn de secretaris H.T. 

(Harm-Theo) Wagenaar en het bestuurslid jeugdzaken M.J. (Marcel) Janssen. Er zijn geen 

tegenkandidaten. De vergadering herkiest genoemde bestuursleden bij acclamatie.  

De voorzitter bedankt de vergadering voor het in de herkozen bestuursleden gestelde 

vertrouwen. 

   

8. Begroting voor het verenigingsjaar 2016-2017 

De penningmeester licht de begroting toe. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde 

begroting.  

      

9. Benoeming van een kascommissie voor het verenigingsjaar 2016-2017 

Tot leden van de kascommissie worden benoemd: SV Acquoy en SV De Watertoren. 

Reservelid: Baarnse SV. 

De voorzitter verzoekt de vertegenwoordigers van de betreffende verenigingen ervoor te 

zorgen dat de gekozen leden van de kascommissie daadwerkelijk op de volgende Algemene 

Vergadering aanwezig zullen zijn om hun bevindingen te rapporteren. Het voorlezen van de 

verklaring van de kascommissie door een SGS-bestuurslid (zoals nu voor de tweede keer in 

successie is geschied) getuigt niet van het vereiste dualisme in deze. 

 

10. Samenwerking met OSBO en SBO 
De voorzitter geeft door middel van een PowerPointpresentatie een toelichting bij het aan dit 

agendapunt ten grondslag liggende stuk. Er zijn verschillende vragen uit de zaal die door de 

voorzitter worden beantwoord. Er is nog geen “einddoel” gedefinieerd: het kan een fusie 

worden maar ook zijn veel minder vergaande modaliteiten denkbaar. Er bestaat geen 

aanleiding de contributie die de SGS-verenigingen betalen te verhogen naar het niveau van 

OSBO en SBO. De voorzitter benadrukt dat in dit kader elk besluit met een onomkeerbaar 

karakter aan de AV ter goedkeuring zal worden voorgelegd, waarbij een gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen is benodigd. Voorts worden door de vergadering zorgen geuit over 

mogelijk af te leggen lange afstanden voor het spelen van wedstrijden. Hier zal door het 

bestuur rekening mee worden gehouden. Tenslotte komen ter sprake: de voorlopige 

uitzonderingspositie van de jeugd (per regionale bond wezenlijk andere benadering), de 

positie van vrijwilligers (die verandert niet) en de relatie met de KNSB (de heer Jan 

Stomphorst is bij de besprekingen als toehoorder aanwezig; de KNSB volgt de 
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ontwikkelingen belangstellend). 

De vergadering gaat vrijwel unaniem akkoord met de voorgestelde verdere uitwerking van de 

samenwerking, als vermeld in genoemd stuk, volgens de daarin genoemde vervolgstappen. 

 

11. Competitie  

a. Voorstellen bestuur 

- Voorstel tot wijziging van de artikelen 7, 15 en 16 van het Wedstrijdreglement 

Clubcompetitie SGS. 

Deze wijziging behelst de introductie van de gemeenschappelijke slotronde in de 

achttallencompetitie en de verplichting gebruik te maken van liveborden (indien aanwezig). 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Punt van aandacht is de 

mogelijkheid van (openbare) analyse van partijen bij de monitoren behorende bij de 

liveborden. Er zal de nodige aandacht worden geschonken aan de positie van deze monitoren. 

- Voorstel tot wijziging van artikel 3, eerste lid, van het Wedstrijdreglement Clubcompetitie 

SGS. 

Dit voorstel behelst een verruiming van het begrip “gerechtigde spelers” voor het spelen van 

wedstrijden in de teamcompetities van de SGS. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging. Het bestuur zegt toe deze 

wijziging ook te zullen doorvoeren in de wedstrijdreglementen voor de viertallen-, beker- en 

jeugdcompetities van de SGS. 

- Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Wedstrijdreglement Clubcompetitie SGS.  

Het voorstel beoogt meer duidelijkheid te verschaffen over de bedoeling van dit artikel. Het 

artikel gaat over de (gelimiteerde) mogelijkheden van een speler van een vereniging om 

gedurende het seizoen bij teamwedstrijden in te vallen in een (hoger) team van die 

vereniging. Het maakt onderscheid tussen een speler die voor het begin van het 

schaakseizoen voor een bepaald team bij de SGS is opgegeven en een speler bij wie dat niet 

is gebeurd. 

Naar aanleiding van de discussie in de Algemene Vergadering van 2015 heeft het bestuur 

zich opnieuw over deze kwestie gebogen. Besloten is om de bepalingen die de deelname aan 

teamwedstrijden regelen (en die verspreid in het reglement te vinden zijn) te vereenvoudigen 

en samen te voegen tot een nieuw artikel 3. 

Na enige toelichting gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde wijziging. 

- Voorstel tot wijziging van artikel 28 van het Wedstrijdreglement Viertallencompetitie SGS. 

Naast een herschikking van dit artikel binnen het reglement (een “cosmetische” operatie) 

behelst deze wijziging een individuele dispensatiemogelijkheid voor een speler die als gevolg 

van een te hoge KNSB-rating niet aan de viertallencompetitie zou kunnen deelnemen. Dit 

voorstel vloeit voort uit het besprokene in de Algemene Vergadering SGS 2015 en wordt 

door het bestuur aan de vergadering ter kennisname aangeboden. 

- Voorstel (op termijn) tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement SGS. 

Het bestuur stelt voor in de maand april een tweede Algemene Vergadering te houden. Indien 

een dergelijke AV in een behoefte zal blijken te voorzien zal in oktober 2017 een wijziging 

van het Huishoudelijk Reglement worden aangeboden. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.   

 

b. Loting bekercompetitie 2016-2017 

De loting wordt ter vergadering professioneel uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het 

bestuurslid wedstrijdzaken Colijn Wakkee. Het schema zal zo spoedig mogelijk op de SGS-

website worden gezet. 
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12. Voorstellen verenigingen 

Er zijn geen voorstellen van verenigingen ingediend. 

  

13. KNSB-zaken 

Door het KNSB-bestuurslid de heer J. Stomphorst wordt met name ingegaan op de 

ontwikkelingen met betrekking tot de herziening van de KNSB-teamcompetitie. In 2017 

komt er een voorstel in de Bondsraad tot het opzetten van een “pilot” met een looptijd van 2 

jaar vanaf het seizoen 2018-2019. Er zal worden gewaakt voor niet omkeerbare beslissingen 

in dit kader. Verder maakt de heer Stomphorst melding van enkele belangrijke wijzigingen in 

de samenstelling van het KNSB-bestuur en vraagt hij aandacht voor een goede verspreiding 

van de KNSB-nieuwsbrief. 

 

14. Benoeming leden en plaatsvervangend leden van de Bondsraad 

Bij acclamatie worden (wederom) tot lid benoemd de bestuursleden Jeroen Schuil en Harm-

Theo Wagenaar. Bij afwezigheid worden dezen vervangen door de bestuursleden Colijn 

Wakkee en Marcel Janssen. Wegens zijn toetreding tot de Financiële Adviescommissie 

(FAC) van de KNSB kan het bestuurslid Hans Oosterhout niet meer optreden als 

plaatsvervangend lid van de Bondsraad voor de SGS. 

 

15. Vaststelling van de regionale toernooilijst 

Met een korte toelichting door toernooi coördinator Jan Prins wordt melding gemaakt van de 

toernooilijst. Deze is te vinden op de SGS-website. 

 

16. Rondvraag 

De competitieleider, Henk van Lingen, informeert de vergadering over de resultaten van de 

evaluatie inzake de gemeenschappelijke slotronde. De communis opinio is dat daarmee kan 

worden doorgegaan. Ook informeert hij de vergadering over (wederom) verscherpte regels 

met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefoon (en andere in aanmerking komende 

elektronische apparaten) bij wedstrijden. Het komt erop neer dat de KNSB-regels in principe 

onverkort op wedstrijden in SGS-verband van toepassing zullen zijn. 

De heer Reichardt (SV En Passant) vraagt om wijziging van de bedenktijd in de 

viertallencompetitie (conform de achttallencompetitie). De voorzitter verzoekt vragensteller 

een voorstel met deze strekking in te dienen bij de aanstaande voorjaarsvergadering van de 

SGS. 

De heer Miltenburg (SG Amersfoort) vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het 

voornemen tot instelling van een SGS-viertallencompetitie op de zaterdag. De voorzitter 

antwoordt dat dit voorstel is ingetrokken om niet in conflict te raken met de voorgenomen 

pilot tot uitbreiding van de KNSB-teamcompetitie. 

De heer De Weerd (SC TRIO) maakt van de gelegenheid gebruik om, namens de 

vergadering, het bestuur te bedanken voor de geleverde inspanningen gedurende het 

afgelopen seizoen. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit, onder dankzegging van eenieder voor hun inbreng, de vergadering om 

23.00 uur. 

 

Utrecht,  17 oktober 2016 

Harm-Theo Wagenaar 

secretaris SGS 

 


