
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SGA

Donderdag 19 mei 2016
Sporthal IJburg, Pampuslaan 1, Amsterdam

20.00 uur

Aanwezig en presentielijst ingevuld
 Verenigingen: Almere, De Amstel, Amsterdam West, Caissa, Chaturanga, EsPion, 

Fischer Z, Het Grasmat, Isolani, Laurierboom/Gambiet, Oosten-Toren, De Raadsheer, 
VAS, Zukertort Amstelveen

 Leden van verdienste: Theo Weijers, Ton Sprong
 Erelid: Gerie Opgenhaffen 
 KNSB: Michiel Bosman 
 Diplomaconsul: T. Sprong
 Bestuur SGA: Henk Boot, Fred Bergen, Adrienne Cramer, Jasper Boonstra, Cilia van 

der Kamp, Tigran Spaan (ad interim)

Afwezig met bericht: 
 leden van verdienste Frans Oranje, Ruud Mercks, Paul Scheermeijer
 verenigingen ENPS, TOG, De Wachter, WSC
 bondsraadlid Eric Roosendaal.

1. Opening en mededelingen
Henk Boot heeft bericht gestuurd dat hij door problemen op werk later zal komen. In 
zijn afwezigheid zit Fred Bergen de vergadering voor. Hij opent om 20:03 uur. Hij heet 
de aanwezigen welkom, met name erelid Gerie Opgenhaffen, de leden van verdienste 
Theo Weijers en Ton Sprong en de vertegenwoordiger van de KNSB, Michiel Bosman. 
Er zijn voorstellen binnengekomen van Wim Moene. Deze zullen behandeld worden bij 
punt 7.c.
De vergadering herdenkt de overleden leden: Hugo de Jonge (Amsterdam-West) en 
Cora Kok.

2. Ingekomen stukken
De heer Bergen geeft het woord aan secretaris Cilia van der Kamp. Zij heeft de 
voorstellen van Wim Moene ontvangen, alsmede afmeldingen van: leden van 
verdienste Frans Oranje, Paul Scheermeijer en Ruud Mercks en de verenigingen 
ENPS, TOG, De Wachter en WSC.
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. 
3. Vaststelling notulen november 2015.

Bij de afwezigen met bericht is achter W. Hensbergen blijven staan “(nog nakijken)”. 
Inmiddels is dat gebeurd en heeft secretaris Cilia van der Kamp inderdaad een 
afmelding ontvangen van de heer Hensbergen. Bij de herdenking van de overledenen 
stond dat Marijcke van der Wal-Lecomte nationaal arbiter was. Zij was internationaal 
arbiter.
Met deze aanpassingen worden de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
23 november jongstleden goedgekeurd en vastgesteld.

4. KNSB. 
De heer Bergen geeft het woord aan de heer Bosman. Deze legt uit dat in de 
afgelopen periode de KNSB heeft moeten reorganiseren. Dit is niet iets om trots op te 
zijn, maar helaas nodig. Het heeft er helaas ook toe geleid dat men afscheid heeft 
moeten nemen van een aantal mensen, wat wel gevolgen heeft gehad voor de 
dienstverlening. Het is niet altijd te voorzien hoe dat gaat uitwerken. De KNSB zit nog 
steeds in het proces. De website is niet altijd actueel, het Bondsbureau is niet altijd 
bereikbaar. Men krijgt niet altijd direct antwoord op vragen, dat duurt langer of er wordt 
verwezen naar het internet, de bibliotheek, e.d. Ook vermeldt de heer Bosman 
Chessity. 
Er is een grote terugloop in leden; vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Het is nodig om 
goed na te denken over de organisatie. Hierbij rijst de vraag of we niet fundamenteel 
iets anders moeten doen. Als voorbeeld hiervan noemt de heer Bosman de landelijke 
4e klasse KNSB. Waarmee hij een brug slaat naar punt 4.a.

a. Discussiestuk invoering landelijke 4e klasse
De heer Bosman begint met een verwijzing naar de reistijden binnen de stad, die vaak 
lang kunnen zijn evenals bij de provinciale bonden met grotere afstanden in kilometers.
De KNSB is gaan kijken naar een combinatie, waardoor iedereen kan spelen, en heeft 
daarvoor een werkgroep opgericht. De idee is een pilot met regionale bonden die mee 
willen doen. Vervolgens zullen we gaan evalueren. 
Er volgt een lange discussie. De heer Cliteur (De Raadsheer) vindt het beeld dat de 
KNSB in zijn enquête schetst overmatig positief. Vaak zijn er uit de geënquêteerde 
clubs maar een paar reacties gekomen. De heer Bosman is het hiermee eens. Toch 
heeft de werkgroep aangeraden om er mee door te gaan. 
De heer Opgenhaffen merkt op dat er in het verleden clubs zijn geweest die hebben 
overwogen uit de KNSB te stappen. Hij wijst erop dat het invoeren van de vierde klasse
kan worden opgevat als onderuithalen van de SGA. Ook vraagt hij zich af of je hierdoor
niet verhindert dat mensen hier regionaal spelen maar elders KNSB. Ook is het minder 
interessant voor de minder goede schakers. De heer Cliteur voegt toe dat er op deze 
manier een soort superklasse gecreëerd wordt. Ook hij maakt zich ongerust over de 
schakers met lagere ratings. Ook die hebben niets te zoeken in de vierde klasse. De 
heer Bosman noemt deze bezwaren reëel.
De heer Bergen (bestuur SGA) merkt op dat er wel al veel toernooien op zaterdag of 
zondag gespeeld worden. Mevrouw Van der Griendt (Fischer Z) antwoordt dat het toch 
wel anders is als je op persoonlijke titel speelt. Zij vraagt zich af wat er gebeurt als je 
als bond niet wilt, maar als vereniging wel. De heer Bosman stelt dat de bond de 
deelname dan vermoedelijk blokkeert. Het een en ander ligt aan de reglementen van 
de desbetreffende regionale bond. De heer Opgenhaffen begrijpt niet waarom je 
deelname door een individuele vereniging zou blokkeren. 
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5.  Ook de heer Cliteur (De Raadsheer) vraagt zich dat af.
 De heer Spaan vindt dat het instellen van de vierde klasse met name de 
promotieklasse leeg zal trekken. De heer Bosman geeft aan dat het de bedoeling is dat
men instroomt in de klasse waar men qua rating thuishoort.
De heer Drewes (VAS) ziet alleen maar voordelen. De heer Opgenhaffen vraagt wat er 
gedaan wordt aangaande de nadelen. De heer Cliteur (De Raadsheer) vraagt of er bij 
de KNSB nagedacht is over het effect als er één bond voor is en een andere tegen. 
Dan zou bij de ene bond de kampioen uit de promotieklasse promoveren en bij de 
andere die uit de vierde klasse. De heer Bosman antwoordt dat hierover wel is 
gediscussieerd. Naar zijn mening moet je het ook niet implementeren als er 51% voor 
is, en 49% tegen. Hij twijfelt zelfs of 60/40 al voldoende is.
Mw. Van der Griendt ziet niet hoe het moet werken. De heer Bertelkamp (Almere) 
meent dat men een probleem heeft en men moet toch iets proberen om het op te 
lossen. De heer Schaper (Caissa) is het daarmee eens. De heer Bertelkamp vraagt 
waar de weerstanden liggen bij de andere bonden. De heer Bosman antwoord hierop 
dat dat veelal ligt bij de afstanden en bij het feit dat er spelers uit de regionale 
competitie van die bonden worden weggetrokken. 
Hier last voorzitter Fred Bergen een korte pauze in zodat het bestuur van de SGA tot 
een voorstel kan komen. Dit voorstel zal dan worden ingebracht in de volgende 
bondsraad.

Tijdens de pauze houdt het bestuur een kort overleg. Het volgende voorstel wordt 
opgesteld: de SGA wil meedoen aan een pilot voor de 4e klasse van twee jaar. De 
SGA-leden die aan deze pilot deelnemen mogen ook deelnemen aan de regionale 
competitie van de SGA. Naar de 3e klasse (en hoger) gelden de bestaande 
invalregels. Na een jaar dient er een goed onderbouwde promotie-/degradatieregeling 
te komen. Tot zolang is er geen promotie en/of degradatie vanuit deze vierde klasse. 

Na deze korte pauze heropent de heer Bergen de vergadering en legt het 
bovenvermelde voorstel voor aan de vergadering. 
De heer Cliteur (De Raadsheer) vraagt het volgende: stel dat De Raadsheer meedoet 
aan de pilot en zowel landelijk vierde klasse speelt als promotieklasse SGA. Ze worden
geen kampioen in de pilot, maar wel in de promotieklasse. Promoveren ze dan naar de
derde klasse KNSB? Het bestuur kan dit bevestigend beantwoorden.

De heer Opgenhaffen vraagt wat er gebeurt als dit voorstel niet wordt aangenomen in 
de Bondsraad? Deze twijfel heerst bij meer verenigingen. Uiteindelijk wordt er een 
voorstel opgesteld, voor het geval het eerste voorstel het niet haalt, luidende: Als de 
bondsraad dit voorstel niet overneemt maar het voorstel van de competitieleiders in 
stemming wordt gebracht, wat is dan het standpunt van de SGA ? (voorstel 2)

Vervolgens wordt het eerste voorstel aangaande de pilot in stemming gebracht:
voor: 1200
tegen: 15
blanco: 21
totaal: 1236

Bondsraadleden de heer Boot en mevrouw Cramer zullen dit voorstel inbrengen op de 
Bondsraad van 4 juni.
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Vervolgens brengt de heer Bergen het tweede voorstel in stemming:
voor: 698
tegen: 233
blanco: 305
totaal:   1236

6. Begroting 2016-2017
Penningmeester Fred Bergen geeft een korte toelichting bij de begroting. Daarna geeft hij de 
vergadering nog de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Bosman (KNSB) heeft de dip van 1 oktober in het ledenverloop opgemerkt en vraagt 
zich af hoe dat kan. De heer Bergen antwoordt dat het veelal jeugdspelers betreft, waarbij het 
verloop groot is. De heer Spaan geeft aan dat het altijd al zo geweest is. De penningmeester 
wijst ook op het, nu twee jaar geldende jaarlidmaatschap; het heeft geen zin om tussentijds 
leden af te melden. 

Hierna wordt de begroting over het seizoen 2016 – 2017 goedgekeurd en vastgesteld.

Benoeming kascontrolecommissie
De commissie bestond uit de heren Meester (Chaturanga) en Hauptman (Fischer Z). De heer 
Meester treedt af. De penningmeester heeft vooraf al de heer H. van der Berg (Amsterdam 
West) gevraagd en bereid gevonden toe te treden tot de kascontrolecommissie. Deze wordt bij 
acclamatie gekozen. De kascontrolecommissie bestaat daardoor dit jaar uit de heren 
Hauptmann en Van der Berg.

7. Competitie  
De heer Bergen geeft het woord aan competitieleider Jasper Boonstra.

a. Voorstel wijziging invalregeling
Het voorstel om artikel 6 van het competitiereglement zodanig aan te passen dat er slechts 
viermaal ingevallen mag worden in de KNSB-competitie wordt in stemming gebracht en 
aangenomen

b. Voorstel aflasten wedstrijden bij weeralarm 
Op voorstel van de heer Opgenhaffen wordt het voorstel om bij een weeralarm code oranje of 
rood alle wedstrijden op last van de competitieleider af te gelasten wordt ietwat aangepast. Het
woordje zullen wordt vervangen door kunnen, of er wordt toegevoegd ‘tenzij beide 
verenigingen wel willen spelen’. 
Na een korte discussie waarbij de heer Bergen even zijn voorzitterspet afzette en namens zijn 
vereniging zijn grote ongenoegen uitsprak over het gebrek aan medewerking van bondgenoot 
De Amstel inzake uitstel van een competitiewedstrijd i.v.m. slecht weerverwachtingen,  wordt 
het voorstel met alleen de toevoeging “tenzij beide verenigingen wel willen spelen” aldus 
aangenomen.

c. Voorstellen wijzigingen cupreglement (ingelast)
De heer Moene heeft een viertal voorstellen gedaan met betrekking tot de SGA-cupcompetitie. 
Alle voorstellen worden toegelicht en in stemming gebracht.

Voorstel 1. Publiceer het gehele schema al bij voorbaat, met een bovenste en onderste helft.
Dit voorstel wordt aangenomen met twee blanco stemmen van verenigingen.

Voorstel 2. Geef aan voor welke datum een ronde gespeeld moet zijn.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
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Voorstel 3. Forceer bij een 2-2 stand een beslissing met snelschaken.
Dit voorstel wordt na korte discussie verworpen.

Voorstel 4. Geef de halve finalisten een soort beloning door ze in het volgende seizoen in een 
eigen kwart te plaatsen.
Ook dit voorstel wordt verworpen.

Uit de vergadering komt een opmerking over  het bijhouden van de website, met name de 
standen en uitslagen. De heer Bergen geeft aan dat het bestuur het ook als vervelend ervaart; 
er wordt gekeken naar een programma, waarmee ingevoerde uitslagen direct kunnen worden 
verwerkt.
De heer Salomons van Caissa vraagt naar wijzigingen in de degradatieregeling. De heer 
Opgenhaffen wijst hem erop dat die in de regels staan. Hij raadt het bestuur wel aan om deze 
aan het begin van het seizoen op de site te zetten. 

8. Jeugd
De heer Bergen geeft het woord aan de heer Spaan. Deze is eerder afgetreden als jeugdleider,
maar ad interim als zodanig aanwezig. 
Het gaat goed met de jeugd. Hing Ting Lai is Nederlands Kampioen. De toernooien worden 
goed bezocht, er zijn veel vrijwilligers.

De heer Spaan stelt Mustapha Eljarmouni voor, van de Chess League en de Schaakschool 
Indische Buurt. Namens hem roept hij verenigingen op in hun ledenbestand te kijken naar 
trainers voor trainingen die de heer Eljarmouni gaat organiseren.

Mevrouw Cramer (Het Grasmat en Bestuur Schaakbond Groot-Amsterdam) vraagt hoe het 
staat met trainers in Amsterdam. Er zijn er te weinig. De heer Bergen zegt dat als er genoeg 
animo voor de cursus Schaaktrainer 1 in Amsterdam is, de SGA aan de KNSB zal vragen deze
te organiseren waarbij de SGA een deel van de kosten voor haar rekening kan nemen; dit ten 
laste van de begrotingspot kaderopleidingen. 

De heer Spaan meldt uiteindelijk dat er nu een Jeugdcommissie komt. Men mist alleen nog 
een jeugdleider, iemand die alles coördineert. Hij roept de verenigingen op ook in hun 
ledenbestand te kijken naar iemand die dit kan en wil doen. De heer Bosman (KNSB) sluit 
hierop aan door de vergadering op te roepen deze post snel in te vullen want jeugdschaak 
heeft een hoge prioriteit.

9. Materiaal
De heer Bergen geeft het woord aan mevrouw Cramer. Zij meldt dat bijna al ons materiaal nu 
in Sporthal IJburg staat, maar dat er veel materiaal is met gebreken, zoals klokken die het niet 
meer doen of borden die gelakt moeten worden. Mevrouw Cramer is op zoek naar twee 
mensen die het bij willen en kunnen houden, schoonmaken en inventariseren. Chiel is 
weliswaar de materiaalmeester, maar hij komt daar niet aan toe. Mevrouw Cramer vraagt 
vervolgens aan Theo Weijers of hij bereid is zich hiermee bezig te houden. De heer Weijers 
stemt in en zegt toe ook de tweede persoon te zullen zoeken.

10. Prijsuitreiking competitie 2015-2016 en SGA-cup
De heer Boonstra reikt de prijzen uit, met uitzondering van die voor de SGA-cup. Deze finale is
uitgesteld tot 26 mei aanstaande.
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11. Bestuurssamenstelling.

a. Tussentijds aftredend is Cilia van der Kamp. Het bestuur stelt voor als haar opvolger 
Klaas Knoester.
Mevrouw Van der Kamp heeft om persoonlijke redenen besloten tussentijds af te treden. De 
heer Bergen bedankt mevrouw Van der Kamp voor haar inzet en overhandigt haar een mooie 
cadeaubon en een prachtig boeket bloemen. 
Vervolgens stelt hij de heer Knoester aan de vergadering voor. De heer Knoester is 
wedstrijdleider bij ZZ en is in het verleden ook secretaris van schaakclub Het Grasmat 
geweest. De heer Knoester wordt bij acclamatie gekozen.

b. Tijdens de najaarsvergadering is penningmeester Fred Bergen statutair aftredend. Hij 
is aan het eind van zijn laatste zittingstermijn en derhalve niet herkiesbaar. Wij 
verzoeken u onder uw leden te zoeken naar een geschikte kandidaat.
De heer Bergen roept hierbij de vergadering op om onder de leden te zoeken naar geschikte 
kandidaten voor de functie van penningmeester in het SGA-bestuur.

Rondvraag 
De heer Cliteur (De Raadsheer) refereert aan het 23 uur van te voren afblazen van de finale 
van de SGA-cup, die bij De Raadsheer zou plaatsvinden, en aan het plotselinge verzoek aan 
De Raadsheer van de organisatoren van de rapidcompetitie van de SGA om twee avonden te 
organiseren. Dit was mogelijk geweest indien wij het al ruim van te voren hadden geweten. Is 
het niet mogelijk om twee avonden al in september in te plannen?
De heer Bergen wijst erop dat het vaak niet duidelijk is hoeveel teams er mee zullen doen. 
Mevrouw Cramer voegt hieraan toe dat de heer Moene heel lang heeft getwijfeld of hij het dit 
jaar nog ging organiseren. De heer Cliteur reageert hierop met het verzoek aan de heer Moene
om zo snel mogelijk duidelijk aan te geven of hij het volgend jaar weer gaat doen.
De heer Bergen refereert hier ook nog even aan de cupfinale. Oosten-Toren werd ook pas 48 
uur van te voren gebeld of ze het uit konden stellen. Hier zijn zeker verbeterpunten. Het 
bestuur zal het beter gaan doen.
De heer Schaper (Caissa) vraagt of in het vervolg alle stukken als pdf zouden kunnen worden 
verstuurd.
De heer Sprong (lid van verdienste en diplomaconsul) wijst de vergadering op het belang van 
een wedstrijdleider die de reglementen toepast bij wedstrijden. De thuisspelende verenigingen 
dienen een wedstrijdleider op te stellen die de reglementen volgt. 
De heer Kusse (Espion) merkt op dat Espion het externe tempo ook in haar interne competitie 
heeft overgenomen en vraagt of er meer verenigingen zijn die dat ook gedaan hebben. Daarop
komt een volmondig ja uit de vergadering.
Mevrouw Cramer roept tenslotte nog de verenigingen op om hun gegevens in OLA up to date 
te houden.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:12 uur.
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