
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SGA

Woensdag 16 november 2016
Schaakclub ZZ, Lange Leidsedwarsstraat 174, Amsterdam

20.00 uur

Aanwezig en presentielijst ingevuld:
Verenigingen: Almere: André Sijpkes, De Amstel: P. Geertsema, Amsterdam West: Henk 
vd Berg, Caissa: Peter v.d. Vlis, ENPS: Bas Jonkers, EsPion: Harrie Boom, Fischer Z: 
Peewee van Voorthuijsen, Het Grasmat: Adrienne Cramer, Laurierboom/Gambiet: Theo 
Weijers, Pegasus: Léon van Hedel, Zukertort Amstelveen: Michiel Harmsen,
ZZ: Willem de Kler, Cor van der Linden
Leden van verdienste: Theo Weijers, Ton Sprong
Bondsraadlid Eric Roosendaal.
KNSB: Dharma Tjiam
Diplomaconsul: Ton Sprong
Jeugdcommissie: Jarno Witkamp
Bestuur SGA: Henk Boot, Fred Bergen, Adrienne Cramer, Jasper Boonstra, Klaas 
Knoester

Afwezig met bericht:
Erelid: Gerie Opgenhaffen
leden van verdienste Frans Oranje, Ruud Mercks, Paul Scheermeijer
verenigingen Boven IJ, MSK, De Raadsheer,TOG, VAS.

Agenda:

1.Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen donderdag 19 mei 2016
4. Vaststelling Jaarverslag 2015-2016
5. KNSB
    a. Nieuws van de KNSB
    b. De nieuwe competitie-opzet van de KNSB
    c. De vitale schaakvereniging
6.  Financiën
     a. Verslag Kascontrolecommissie
     b. Financieel verslag
     c. Verlening decharge bestuur
7.  Jeugd
8.  SGA-competitie en toernooien
9.  Bestuurssamenstelling
     a.   Statutair aftredend en herkiesbaar is voorzitter Henk Boot.
     b.    Vacature: penningmeester
     c.    Vacature: jeugdleider
     d.    Vacature: plaatsvervangend bondsraadlid
10.  Rondvraag
11.   Sluiting



Korte samenvatting van het besprokene per agendapunt:

1. Opening en mededelingen

Fred Bergen wijst op de min of meer verstopte stukken betreffende de nieuwe opzet  kwalificaties 
en NK jeugd (A, B en C) tussen de stukken van de Werkgroep Competitie. Deze zullen worden 
besproken bij agendapunt 7.
De concept-agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.     
     
 
2. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken dan die al met de agenda voor de ALV zijn meegestuurd.

3. Vaststelling notulen donderdag 19 mei 2016

De notulen van 19 mei 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling Jaarverslag 2015-2016

Theo Weijers vraagt of voortaan ook de deelnemersaantallen aan de SGA-toernooien in het 
jaarverslag kunnen worden genoemd. Klaas Knoester zegt toe dit te zullen doen.
Onder “De kampioenen” staat bij de 1e klasse “Fischer” maar dat moet “Fischer Z” zijn.
Onder “KNSB-competitie” wordt Almere 2 niet genoemd bij de SGA-teams, die zich handhaafden.
Ter aanvulling bij het punt jeugd geeft Ton Sprong een verslag van de schaakexamens 2015-2016:
In het seizoen 2015-2016 zijn er 343 examens afgenomen. Er  deden 252 jongens mee, en 91 
meisjes. In totaal werden er op 15 locaties examens gedaan, verdeeld over verenigingen, scholen 
en buurthuizen. Er werden  examens afgenomen bij:Zukertort, Almere, wederom Zukertort, 
Amsterdam West, VAS, wederom Almere, bij de schaakleraren Ron, Sanne en Jarno, bij de 
volgende scholen in Almere: Montessorischool Stad, Montessorischool Parkwijk, Montessorischool
Muziekwijk, Bij Marcia/Florian en bij Caissa.
Het slagingspercentage varieerde van 66% t/m 100% Van de groep jongens waren er 207 
geslaagd 82%, bij de meisjes waren dit er 68 wat uitkwam op 75%. De meeste deelnemers waren 
bij Montessorischool Stad uit Almere, waar maar liefst 56 kandidaten waren, waarvan er 71% 
slaagden.
Het jaarverslag 2015-2016 wordt met deze aanvullingen vastgesteld.

5. KNSB

a. Nieuws van de KNSB
namens de KNSB is bestuurslid Dharma Tjiam aanwezig i.p.v. de verhinderde Jan Stomphorst.
De heer Tjiam memoreert het proces van verandering waar de KNSB zich in bevindt. Er zal een 
heel nieuw bestuur komen; de nieuwe voorzitter is al bekend: Marleen van Amerongen. De heer 
Tjiam stopt zelf in december als bestuurslid. Er is ook een vacature voor een nieuwe directeur van 
het bondsbureau. Samenhangend met de personele wijzigingen zal er ook gekozen worden voor 
een nieuwe missie en visie als basis voor nieuw beleid. Het oude bestuur heeft de KNSB door 
moeilijke (financiële) tijden geholpen, in 2017 zal duidelijk worden welke nieuwe richting de KNSB 
nu inslaat.
     
b. De nieuwe competitie-opzet van de KNSB

De heer Tjiam memoreert de recente ontwikkelingen in dit project: In de Bondsraad van 4 juni 
2016 kwam een voorstel van de Werkgroep Competitie aan de orde tot het scheiden van 
de KNSB-competitie en de competities van de regionale bonden. Het idee achter het 



voorstel is dat leden ongeacht hun spelniveau kunnen kiezen voor deelname aan een 
KNSB zaterdagcompetitie, een competitie in hun regionale bond of voor beide competities.

De Bondsraad keurde na de discussie het volgende voorstel goed:
–  Voortzetting van de werkgroep met inventarisatie van alle vragen en opmerkingen van 

bonden en verenigingen
–  Een tussenrapportage in december
–  Een concreet voorstel dat aan de Bondsraad voorgelegd wordt in de vergadering van juni 

2017, uitgaande van een proefperiode van twee jaar.
–  Een evaluatie na de proefperiode, op zijn vroegst in 2019, en de vraag aan de Bondsraad of 

de nieuwe opzet wordt doorgezet of niet.   
Op de vraag wat deze nieuwe opzet betekent voor de SGA-competitie antwoordt dhr Tjiam dat 

één van de doelen is dat er meer geschaakt gaat worden en dat er dus ook KNSB-spelers 
door de weeks regionaal kunnen gaan spelen. Verscheidene sprekers uiten niettemin hun 
bezorgdheid over de toekomst van de SGA-competitie; bij het ontbreken van een 
promotie/degradatie-regeling zal deze aan belang inboeten. Na een discussie wordt 
besloten dat het standpunt van de SGA ongewijzigd blijft: de SGA wil onder voorwaarden 
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. De afgevaardigden van de SGA zullen dit voorstel 
inbrengen tijdens de besluitvorming in bondenoverleg en bondsraad.

       

c. De vitale schaakvereniging

 Dhr. Tjiam vertelt dat In augustus/september 2015 174 verenigingen hebben meegedaan aan de 
enquête over de vitale schaakvereniging. Via een online vragenlijst zijn verenigingen op negen 
hoofdonderwerpen bevraagd. Ook is het ledenverloop van de vereniging over de laatste twee jaar 
gemeten. De antwoorden op de vragen en het ledenverloop zijn vervolgens vertaald naar een 
score die iets zegt over de vitaliteit van de vereniging. In het rapport "De vitale schaakvereniging" 
vindt men de resultaten met de gemiddelden van de verenigingen met uitleg over hoe de scores 
zijn opgebouwd en hun betekenis. Ook vindt men daar de landelijke gemiddelden en enkele 
overzichten per regionale bond. Ook zijn er een aantal regio-bijeenkomsten georganiseerd met 
workshops om de verenigingen handvaten te geven om de vitaliteit te verbeteren.

Het aantal leden vertoont nog steeds een dalende tendens; het aantal jeugdleden neemt wel toe 
maar het aantal volwassenen neemt harder af. De traditionele clubavond wordt minder populair, 
vraag is wat er anders moet.

Michiel Harmsen (zukertort Amstelveen) stelt dat samenwerking van clubs goede resultaten kan 
opleveren; Zukertort  heeft de interne competitie sinds kort opengesteld voor leden van 
KLM/Pegasus en dat levert een win/win-situatie op. Léon van Hedel (Pegasus) vult aan dat de 
zichtbaarheid naar buiten ook van belang is: in het stadshart van Amstelveen is een groot 
schaakbord onthuld door de wethouder en sinds vorig jaar wordt jaarlijks het evenement 'schakers 
van formaat' georganiseerd.

Ook Henk van den Berg (Amsterdam West) benadrukt dat schaalvergroting heel positief kan 
uitpakken: de clubs waaruit Amsterdam West ontstond kenden bij elkaar 90 leden, na de fusie zijn 
het er inmiddels 120. Vooral de schaaklessen voor volwassenen blijken in een behoefte te 
voorzien

6.   Financiën

 a. Verslag Kascontrolecommissie
 Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende het verslag van de kascontrolecommissie.



 b. Financieel verslag
Fred Bergen presenteert voor de 6e en laatste maal als penningmeester het financieel jaarverslag.
Er is dit jaar een batig saldo van 2900 Euro. De vergadering besluit dat daarvan 900 wordt 
gereserveerd voor promotie-activiteiten en 2000 gaat naar de algemene reserve.

Fred benadrukt dat er een inmiddels een zeer aanzienlijke reserve is opgebouwd. Dat was geen 
doel op zichzelf maar is ontstaan door enerzijds een strakke begrotingsdiscipline en anderzijds het 
ontbreken van activiteiten die nuttig en dienstbaar zijn aan de doelstellingen van de bond. Er is ook
al een ruime reservering opgebouwd voor de viering van het vijftg-jarig jubileum in 2019. Het 
bestuur roept de leden op ideeën daarvoor in te dienen.

c. Verlening decharge bestuur

Het bestuur wordt decharge verleent voor het verenigingsjaar 2015/2016.

7.    Jeugd

Jarno Witkamp vertelt dat de jeugdcommissie momenteel bestaat uit o.a. Michiel Blom 
(competitieleider), Marjolein Aarten (locaties/toernooien) Tigran Spaan (middelbare scholieren), 
Sipke de Boer, Pjotr van Nie en Jarno (contacten met de KNSB).
Er komt een nieuw kwalificatietoernooi i.p.v. de huidige regionale kwalificatietoernooien; dit moet 
nog wel door de bondsraad worden vastgesteld.
Ton Sprong wijst erop dat ook het subsidiebeleid gaat veranderen. Hij waarschuwt de verenigingen
die jeugdtoernooien organiseren dat voortaan alle gegevens opgestuurd moeten worden want 
anders betaalt de gemeente niet meer.

8.    SGA-competitie en toernooien

Jasper Boonstra vertelt dat de SGA een ander programma gaat gebruiken voor het bijhouden van 
de standen van de SGA-competitie op de SGA-site. Het is een programma van Ben de Leur dat 
ook wordt gebruikt op de site van de LSB en dat als groot voordeel heeft dat ingevoerde uitslagen 
zonder tussenkomst van de competitieleider in de stand worden verwerkt. Er wordt door Harrie 
Boom en Aleks Varnica veel werk verzet om één en ander in goede banen te leiden en de kosten 
kunnen worden betaald uit de voorziening voor de website die nog nooit is aangesproken. Het is 
de bedoeling dat het nieuwe systeem begin 2017 wordt geïmplementeerd.
Adrienne Cramer opent haar bespreking van de SGA-toernooien met een primeur: op woensdag 
23 november a.s. organiseert de SGA voor het eerst een open rapidtoernooi voor senioren en 
veteranen. Zij hoopt dat de deelnemers aan de vergadering dit toernooi nog onder hun leden willen
promoten zodat het toernooi een goede start maakt met een redelijk deelnemersveld. Het 
traditionele snelschaaktoernooi – ook wel oliebollentoernooi genoemd – valt dit jaar precies op 31 
december. Het zal echter rond 17:00 uur afgelopen zijn zodat iedereen voor oudjaarsavond weer 
op tijd thuis kan zijn.
Wat betreft de dit seizoen al gespeelde toernooien kan vastgesteld worden dat het 
veteranentoernooien heel goed loopt, met 112 deelnemers voorziet dit toernooi duidelijk in een 
behoefte. Anders is dat gesteld met het Persoonlijk Kampioenschap dat al enkele jaren een 
kwijnend bestaan leidt. Het toernooi is voor 2017 al aangekondigd en de data zijn vastgelegd maar
vanaf 2018 zal er gewerkt worden met een nieuwe formule, een werkgroep is bezig daarvoor een 
plan te bedenken.

9.   Bestuurssamenstelling

a. Statutair aftredend en herkiesbaar is voorzitter Henk Boot
Henk geeft aan dat hij in juni 2018 met pensioen gaat en dat hij dan mogelijk zijn termijn van 3 jaar
als voorzitter niet vol maakt. Dit in acht nemend wordt voorzitter Henk Boot bij acclamatie 
herkozen. 



b. Vacature: penningmeester

Henk Boot memoreert dat Fred Bergen twaalf jaar bestuurslid is geweest van de SGA. Volgens de 
statuten van zowel de NOC/NSF als van de SGA is dat de maximale termijn. Fred fungeerde de 
laatste jaren als een rots in de branding van het SGA -bestuur. Henk bedankt Fred met 2 kaartjes 
voor een concert naar keuze in het concertgebouw en op voorstel van Henk wordt Fred door de 
vergadering bij acclamatie benoemd tot lid van verdienste.

Een opvolger voor Fred is nog niet gevonden, Henk roept de leden op mee te helpen om een 
geschikte opvolger te vinden. Fred is bereid om als demissionair penningmeester op te treden tot 
de opvolger er is. In zijn dankwoord voor de mooie woorden van de voorzitter, de benoeming tot lid
van verdienste, het cadeau en de plezierige samenwerking in al die jaren zegt Fred dat de leden 
van de SGA nu ook aan hem verplicht zijn om snel voor een opvolger te zorgen.

c. Vacature: jeugdleider

Ook voor deze vacature is nog geen kandidaat bestuurslid gevonden.
 
d. vacature: plaatsvervangend bondsraadlid

Door het aftreden van Fred Bergen is er ook een vacature ontstaan bij de functie van 
(plaatsvervangend) bondsraadlid. Het bestuur stelt Jasper Boonstra voor en Jasper wordt bij 
acclamatie benoemd tot plaatsvervangend bondsraadlid.

10.  Rondvraag

Michiel Harmsen vraagt of er dit seizoen ook weer een rapidcompetitie zal worden georganiseerd. 
Klaas Knoester antwoordt dat dit wel de bedoeling is, nadere informatie zal snel volgen.
Willem de Kler vraagt wanneer de volgende Algemene ledenvergadering zal zijn.
Henk Boot antwoordt dat dit zal zijn in mei of juni 2017, precieze datum nog niet bekend.
Adrienne Cramer roept  mensen die ideeën hebben over hoe de SGA zichzelf kan promoten via 
sociale media op zich te melden om over dit onderwerp te brainstormen.

11.   Sluiting

Onder dankzegging aan de vereniging ZZ voor hun gastvrijheid sluit Henk Boot de vergadering om
22:50 uur.
   


	Verslag Algemene LEDENVERGADERING SGA
	4. Vaststelling Jaarverslag 2015-2016
	5. KNSB
	a. Nieuws van de KNSB
	b. De nieuwe competitie-opzet van de KNSB
	a. Verslag Kascontrolecommissie
	b. Financieel verslag
	c. Verlening decharge bestuur
	7. Jeugd 8. SGA-competitie en toernooien
	9. Bestuurssamenstelling
	10. Rondvraag 11. Sluiting
	4. Vaststelling Jaarverslag 2015-2016
	5. KNSB
	a. Nieuws van de KNSB
	namens de KNSB is bestuurslid Dharma Tjiam aanwezig i.p.v. de verhinderde Jan Stomphorst.
	b. De nieuwe competitie-opzet van de KNSB
	a. Verslag Kascontrolecommissie
	b. Financieel verslag
	c. Verlening decharge bestuur
	7. Jeugd
	8. SGA-competitie en toernooien
	9. Bestuurssamenstelling
	10. Rondvraag
	11. Sluiting


