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Jaarvergadering SV Groninger Combinatie 15 september 2016 
 

Locatie:  Denksportcentrum Jannes van der Wal,  

Oliemuldersweg 43 te Groningen 

Aanvang:  20:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Notulen ALV's SC Groningen 11 september 2015 [BIJLAGE 1] 

6. Notulen ALV SV Unitas 11 september 2015 [BIJLAGE 2] 

7. Notulen ALV Groninger Combinatie 11 september 2015 [BIJLAGE 3] 

8. Notulen ALV Groninger Combinatie 28 april 2016 [BIJLAGE 4] 

  9. Jaarverslag Algemeen  [BIJLAGE 5] 

10. Jaarverslag GC-online [BIJLAGE 6] 

11. Jaarverslag Interne Competities [BIJLAGE 7] 

12. Jaarverslag Toernooien [BIJLAGE 8] 

13. Jaarverslag Jeugd  [BIJLAGE 9] 

14. Jaarverslag Financieel [BIJLAGEN 10, 11] 

15. Verslag kascommissie (Akkerboom & Boer) 

16. Decharge bestuur 

17. Benoeming kascommissie 

18. Begroting 2016/2017 [BIJLAGEN 12] 

19. Vaststelling contributie 

20. Beleidsplan Jeugd 2016/2017  [BIJLAGE 13] 

21. Interne competitie: jaarschema 2016/2017 en Reglement [BIJLAGE 14, 15] 

22. Externe competitie: verslagen teamleiders 2015/2016, teamindeling 2016/17 [BIJLAGE 16] 

23. Prijsuitreiking seizoen 2015/2016 

24. NOSBO-zaken (ledenvergadering 21 september 2016) [BIJLAGE 17] 

25. KNSB-zaken (w.o. nieuwsbrief augustus 2016) [BIJLAGE 18] 

26. W.v.t.t.k. 

27. Rondvraag 

28. Sluiting 
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BIJLAGE 1 
 

Notulen algemene ledenvergadering SC Groningen 11 september 2015 19.30 uur 
 

Aanwezig: Remy Netten, Annelies van den Heuvel, Wim van Beersum, Edwin Zuiderweg, Aeilko 

Merenga, Bart Beijer, Broer Akkerboom, Erik Hoeksema, Alex van Huisstede,  

Wim Krijnen (voorzitter) en Paul Zilverberg (notulist). 
 

Afwezig (m.k.): Joop Houtman, Henk van Putten, Peter Hendriks en Ferry Ruigendijk. 

Ferry Ruigendijk heeft Annelies van den Heuvel gemachtigd voor het besluit tot fusie met schaak-

vereniging Unitas te stemmen. 

 

1. Opening 
 

Wim Krijnen opent de vergadering en constateert dat het vereiste quorum niet aanwezig is. 

Omdat er geen quorum aanwezig is, zal er voor agendapunt 7 (besluit tot fusie met SV Unitas) 

een tweede vergadering moeten worden gehouden. Voor die tweede vergadering is geen quorum vereist. 

 

2. Notulen ALV van 5 juni 2015 
 

Bart Beijer vraagt of het bestuur nog actie heeft ondernomen inzake een erelidmaatschap van Arjen 

Tilstra. Deze heeft een aantal jaren geleden al laten weten geen prijs te stellen op een erelidmaatschap. 

Vervolgens worden de notulen vastgesteld. 

 

3. Jaarrekening / verslag penningmeester seizoen 2014/2015 
 

Paul Zilverberg geeft een toelichting op de jaarrekening. 

Schaakclub Groningen heeft het seizoen 2014/2015 afgesloten met een negatief resultaat van € 1763,- 

terwijl er een negatief resultaat van € 500,- begroot was.  

Paul noemt de posten die erg afwijken van de begroting. Zo is de reiskostenvergoeding van de KNSB 

aanzienlijk lager dan begroot. Bart Beijer vraagt of deze tegenvaller te voorzien was. Wim Krijnen 

antwoordt dat deze tegenvaller niet te voorzien was. De hoogte van de reiskostenvergoeding wordt 

bepaald door de afstanden die door de KNSB-teams moeten worden afgelegd. 

 

4. Verslag kascommissie 
 

Broer Akkerboom doet namens de kascommissie verslag van de kascontrole die op 25 augustus heeft 

plaatsgevonden. Het tekort was begrijpelijk. De kascommissie heeft de afzonderlijke posten van de 

resultatenrekening doorgenomen en heeft geconstateerd dat de boekhouding in orde was. 

 

5. Décharge bestuur 
 

Broer stelt voor het bestuur décharge te verlenen. De ALV stemt hiermee in. 

 

6. Jaarverslag secretaris 
 

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 

 

7. Besluit tot fusie met SV Unitas 
 

Voor de behandeling van dit agendapunt moet een tweede vergadering worden uitgeschreven omdat het 

quorum niet aanwezig is.  

 

8. W.v.t.t.k./rondvraag 
 

Bart Beijer wil het archief van SC Groningen overdragen. Het neemt een groot gedeelte van zijn zolder in 

beslag. Wim Krijnen merkt op dat dit een actiepunt voor het nieuwe bestuur is. Het bestuur zal de 

mogelijkheid bekijken het archief te digitaliseren. 
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Paul Zilverberg wil graag het financiële archief overdragen. 

 

9. Sluiting  
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering SC Groningen 11 september 2015 20.00 uur 
 

Aanwezig: Remy Netten, Annelies van den Heuvel, Wim van Beersum, Edwin Zuiderweg, Aeilko 

Merenga, Bart Beijer, Broer Akkerboom, Erik Hoeksema, Alex van Huisstede,  

Wim Krijnen (voorzitter) en Paul Zilverberg (notulist). 
 

Afwezig (m.k.): Joop Houtman, Henk van Putten, Peter Hendriks en Ferry Ruigendijk. 

Ferry Ruigendijk heeft Annelies van den Heuvel gemachtigd voor het besluit tot fusie met 

schaakvereniging Unitas te stemmen. 

 

1. Opening 
 

Wim Krijnen opent de vergadering. Deze vergadering is uitgeschreven omdat tijdens de eerdere 

Algemene Ledenvergadering voor agendapunt 2 een quorum van 2/3 van het aantal leden aanwezig 

diende te zijn. Aan deze voorwaarde werd niet voldaan. Om die reden is een tweede vergadering 

uitgeschreven met hetzelfde agendapunt waarvoor het quorum niet noodzakelijk is. 

 

2. Besluit tot fusie met schaakvereniging Unitas 
 

Het besluit tot fusie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

3. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 2 
 

Notulen ALV SV Unitas 11 september 2015 
 

Aanwezig bij opening vergadering: Robert de Boer, Jaap Veninga, Henk v.d. Meer, Meine Straatman, 

Roel Broekman, Frans Vermeulen, Fons van Hamond,  

Govert Pellikaan, Taco v.d. Poel, Adrian Clemens (notulen). 

 

1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan dat het houden van deze Algemene Ledervergadering 

waarin een besluit zal worden genomen met betrekking tot de fusie met Schaakclub Groningen een 

formele eis van de notaris is. 

 

2) Notulen ALV 5 juni 2015 
Met enkele kleine wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 

 

3) Jaarrekening/verslag penningmeester 2014/2015 
De penningmeester doet verslag van de balans en de winst- en verliesrekening. Het negatieve resultaat 

van het afgelopen seizoen wordt voornamelijk veroorzaakt door contributietegenvallers die boekhoud-

kundig al in het resultaat zijn verwerkt. De penningmeester wil de penningmeester van de nieuwe 

fusieclub niet opzadelen met allerlei tegenvallers uit het verleden. Dit betekent echter zeker niet dat in 

gebreke blijvende leden niet op hun verplichtingen zullen worden aangesproken. 

 

4) Verslag kascommissie 
Mede namens Henk Luijmes doet Henk van der Meer verslag. De penningmeester heeft bevredigend 

antwoord gegeven op de vragen van de kascommissie. De kascommissie stelt vast dat er al lange tijd geen 

materiaalbeheerder meer is en dat niet goed bekend is hoeveel materiaal we hebben en in welke staat dit 

zich bevindt. Verder beveelt de kascommissie aan de boekhouding in een boekhoudprogramma bij te 

houden en niet in Excel.  

Tot slot wijst Henk van der Meer nog op het nuttige boekje De kascommissiegids. 

 

5) Decharge bestuur 
De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De ALV stemt hiermee in. 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk. 

 

6) Jaarverslag secretaris 
Aanvulling van Fons van Hamond op het Jaarverslag Secretaris: het KNSB-bekerteam van de Groninger 

Combinatie is vorig jaar 2
e
 geworden in de landelijke finale. 

 

7) Voorstel tot fusie met Schaakclub Groningen 
De voorzitter geeft aan dat op de ALV van 5 juni j.l. al uitgebreid gesproken is over de fusie met SC 

Groningen. Deze ALV wordt dan ook met name gehouden om nu formeel het besluit te nemen tot fusie 

met SC Groningen. 

De voorzitter brengt het voorstel tot fusie van SV Unitas met SC Groningen in stemming.  

De uitslag: 

11 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen. 

Het besluit tot fusie met Schaakclub Groningen is genomen. 

 

8) Wat verder ter tafel komt / rondvraag 
Geen bijdragen. 

 

9) Sluiting 
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering. 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 3 
 

Notulen ALV Groninger Combinatie 11 september 2015 
 

Aanwezig: Adrian Clemens, Aeilko Merenga, Alef Boer, Alex van Huisstede, 

Annelies van den Heuvel, Bart Beijer, Broer Akkerboom, Edwin Zuiderweg, 

Erik Hoeksema (deels), Frans Vermeulen, Govert Pellikaan, Henk Bakker 

voorheen Ossenjuk, Henk Haisma (vanaf 21 uur), Henk Luijmes,  

Henk van der Meer, Jaap Veninga, Jan Baljé (vanaf 21u15), Meine Straatman, 

Michiel Boekschoten (vanaf 22 uur), Nico Karsdorp, Paul Zilverberg,  

Remy Netten, Roel Broekman, Taco van de Poel, Ynte Visser,  

Robert de Boer, Wim Krijnen, Wim van Beersum, Fons van Hamond (notulen). 
 

Afwezig met kennisgeving: Bonno Pel, Ferry Ruigendijk, Henk van Putten,  

Joop Houtman, Peter Hendriks, Peter Hulshof, Wout Knol. 

 

N.b.: om al te veel slijtage aan mijn toetsenbord te voorkomen wordt in dit verslag bij veel agendapunten 

verwezen naar de onderliggende bijlagen, u op 3 september 2015 toegezonden in het document ALV's 

Groninger Combinatie 11-9-2015_Stukken.pdf  [nog terug te vinden via de link http://1drv.ms/1JBPR0B]. 

 

1. Opening en benoeming technisch voorzitter t/m agendapunt 5 
 

Robert de Boer opent rond 21.00 uur de eerste Algemene Ledenvergadering van schaakvereniging 

Groninger Combinatie, waarvan akte. Robert wordt tevens benoemd als technisch voorzitter. 

 

2. Vaststelling agenda 
 

Naar aanleiding van de aangekondigde verlate entree van Jan Baljé wordt de volgorde gewijzigd in die 

zin dat punt 6 (GC-online) behandeld zal worden in Jans aanwezigheid. In dit verslag is de oorspronke-

lijke volgorde aangehouden. 

Voor het overige wordt de agenda zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 
 

Behalve de al genoemde kennisgevingen van verhindering zijn er geen ingekomen stukken. 

Henk van Putten heeft in zijn afbericht medegedeeld dat hij zich niet kan vinden in het Investeringsplan 

en de secretaris gemachtigd om in geval van stemming tegen het plan te stemmen. 

 

4. Mededelingen 
 

De KNSB organiseert op 19 september een landelijke Themadag: een groot aantal workshops bedoeld 

voor (toekomstige) kaderleden van verenigingen. Een delegatie van het bestuur zal hieraan deelnemen. 

 

5. Bestuursverkiezing 
 

Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Robert de Boer wordt met algemene stemmen gekozen in de 

functie van voorzitter. Ook de andere drie bestuurskandidaten worden unaniem verkozen als bestuurslid. 

De voorgenomen functieverdeling wordt vastgesteld: Fons van Hamond secretaris, Wim Krijnen 

penningmeester en Wim van Beersum interne competitie en toernooizaken. 

Jaap Veninga vraagt nog of het werken met een even aantal bestuursleden niet een nadeel zou kunnen 

zijn; het bestuur ervaart dat vooralsnog niet zo. 

 

6. Nieuwe website / GC-online 
 

Jan Baljé toont een Powerpoint-presentatie van zijn in samenwerking met bestuur ontwikkelde plannen op 

het gebied van vernieuwing van de website, nieuwe media (Facebook, Twitter), aanschaf van digitale 

borden en wat dies meer zij.  
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Een van de doelen van dit alles is om ook onze ‘leden op afstand’, die de clubavond niet frequenteren, 

beter te bedienen en i.h.a. de uitstraling en naamsbekendheid van GC te vergroten. 

Met de website zal met name Edwin Zuiderweg, met technische ondersteuning van Casper Rupert, zich 

blijven bezighouden. Diverse leden merken op dat er veel meer vrijwilligers nodig zijn voor het realiseren 

en onderhouden van alle nieuwe media. Bart Beijer pleit ervoor met name jongeren op dit vlak meer bij 

de club te betrekken. 
 

Vervolgens spitst de discussie zich toe op de digitale borden en de vraag of er nu tot grote uitgaven moet 

en kan worden besloten. Van Beersum vindt dat deze eerst expliciet geagendeerd moeten worden, maar 

o.a. Van de Poel is er sterk voor niet een jaar te wachten; voortvarendheid is hier een goed ding. Als optie 

wordt nog gesuggereerd ergens begin 2016 een tussentijdse ALV over dit onderwerp te beleggen, onder 

meer Adrian Clemens is hier een voorstander van. 

Opgemerkt wordt nog dat de weergave van de liveborden in het spelersgebied reglementair gezien alleen 

zonder evaluaties kan. 
 

De ledenvergadering is in grote meerderheid enthousiast over de voorstellen en besluit met een 2/3 meer-

derheid de commissie GC-online een budget toe te kennen van € 1500,- voor het eerste jaar, hetgeen 

hoofdzakelijk zal worden besteed aan de aanschaf van twee bedrade digiborden [zie ook BIJLAGE 2015 14]. 

Het lijkt velen een goede bestemming van de ruime financiële reserve van de nieuwe vereniging. 

 

7. Jeugdschaak 
 

[BIJLAGE 2015 13 en 14] 

 

Wim Krijnen geeft een korte toelichting bij het Jeugddeel van het beleids- en investeringsplan. Het 

bestuur streeft ernaar om op termijn te komen tot een jeugdafdeling van betekenis, zoals de beide 

moederverenigingen in een nog niet zo ver verleden hebben gehad. Een voorwaarde daarbij is dat er een 

directe verbinding zal bestaan tussen jeugd en senioren.  

Doelen/middelen: formeren van een jeugdcommissie, werven van trainers van verschillend niveau’s, 

aanbieden van schaaklessen in het basisonderwijs, deelnemen aan het gemeentelijke Sportzapper-

programma en het betrekken van ouders bij de jeugdafdeling o.a. door ook hen trainingen aan te bieden.  

Beoogd resultaat: 15 nieuwe jeugdleden aan het eind van 2015/2016 en plaatsing van 2 jeugdspelers in 

een KNSB-team. 

Samenwerken met verenigingen zonder seniorenafdeling (Paardensprong, Ten Boer) is hier van belang. 

GC heeft kan als unique selling point bogen op de beschikbaarheid van sterke en ervaren trainers, 

waaronder zelfs GM’s. 
 

Govert Pellikaan oppert de mogelijkheid van contributievrijstelling voor jeugdtrainers. Robert de Boer 

antwoord dat GC in principe met vrijwilligers werkt, maar dat in de plannen wel is voorzien in een 

financiële vergoeding voor de trainers. 

Akkerboom (en Van der Meer) pleiten voor samenwerking op jeugdgebeid binnen de hele regio, de 

gemeente zou ook eerder geneigd zijn een breder verband financieel te steunen. 

Een jeugdafdeling zal bij voorkeur voorafgaand aan de reguliere clubavond plaatsvinden, dus niet op een 

andere dag in de week. 
 

De ALV is in grote meerderheid enthousiast over de voorstellen en fiatteert unaniem het gevraagde 

budget van € 1000. Het eerste jaar is dit te onttrekken aan de reserve, daarna zal het structureel worden 

opgenomen op de begroting. 

 

8. Toernooien 
 

Het bestuur is voornemens de volgende toernooien te organiseren: de Massakamp tegen SISSA, het 

stedelijke Basisscholenkampioenschap, de Pieter Slinkman-memorial (voor schakers met een rating van 

minder dan 1400, op drie clubavonden in november), een Chess960-toernooi i.s.m. de Groninger Forum-

bibliotheek, een Rapidtoernooi (gecombineerd met het Fusiefeest), een Weekendtoernooi (i.s.m. de 

NOSBO), en twee Grand Prix-toernooien voor de jeugd.  

Daarnaast zijn er nog de interne evenementen Kippenfuif, Nieuwjaarssumultaan en een Chess960-avond. 
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Belangrijk uitgangspunt bij Gronniger Combinatie is dat alle toernooi in principe kostenneutraal dienen te 

zijn. Het fusie-/startfeest is hierop een uitzondering, hiervoor wordt en budget van € 500 voor- en vast-

gesteld. 
 

Vrijwilligers om te assisteren bij de organisatie van dit alles zijn welkom, u kunt zich melden bij 

bestuurslid toernooizaken Wim van Beersum. Akkerboom vraagt naar specificaties van de taken. 

 

9. GC1 / SSttG 
 

Bart Beijer geeft een kort historisch overzicht omtrent GC1 en de Stichting Schaaktopteam Groningen, 

Destijds is deze hoofdzakelijk opgericht met het doel de vereniging in financieel opzicht uit de wind te 

houden. De stichting heeft een eigen financiële speelruimte. Er is een Sponsorplan maar dat is gedateerd, 

gewerkt wordt aan een update. Het budget was de eerste jaren zo’n 30K maar we doen het de laatste jaren 

met zo’n 10. Doelstelling was en is het samenbundelen van de sterkste spelers uit Noord Nederland in één 

Meesterklassewaardig team. 

De hoofdsponsor verlangt als tegenprestatie onder meer dat GC iets doet voor de jeugd, daarom is er jaar-

lijks een groot  jeugdtoernooi en verzorgt GC1 af en toe trainingen voor regionale clubs met een jeugd-

afdeling. 
 

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat Taco van de Poel komend seizoen toetreedt tot het 

bestuur van SSttG en streeft er ook anderszins naar de banden en samenwerking tussen de beide entiteiten 

te versterken. Momenteel heeft de stichting en dus GC1 nog een eigen website maar het is denkbaar en 

volegdn sommigen wenselijk dat die op termijn wordt geïntegreerd met de website van Groninger 

Combinatie. 

SSttG zoekt nog een penningmeester.  
 

Ynte Visser vraagt nog “wanneer SISSA ophoudt (met de sponsoring).” Dat is niet aan ons, maar wij 

blijven ondertussen wel streven naar realisering van de hoofddoelstelling van Stichting Schaaktopteam 

Groningen. 

 

10. Interne competitie: verslag 2014/2015, opzet 2015/2016, toelating niet-leden 
 

[BIJLAGE 2015 10 en 11] 

 

De interne competitie zal in grote lijnen worden voortgezet volgens het al sinds mensenheugenis bij 

Schaakclub Groningen vigerende periodesysteem (3 periodes van 9 ronden gevolgd door een playoff-

vierkamp). Zie voor verdere details de genoemde bijlagen [en het Reglement interne competitie, een 

bijlage bij de uitnodiging voor de Jaarvergadering 2016]. 
 

Een bloemlezing van opmerkingen uit de hieraan voorafgaande levendige discussie: 
Haisma: “Zorg voor variatie in speeltempi, i.i.g. maximaal 2 uur voor jeugdige spelers.” 

Baljé: “Speeltempo moet je zelf onderling kunnen afspreken, net als de datum bij een Bekerwedstrijd.” 

Pellikaan: “Waar ligt dan de grens, mag je het ook met een vluggertje afdoen?” 

Van Beersum: “Bij SC Groningen kon je het snelle tempo onder bepaalde voorwaarden vetoën”. 

Akkerboom: “Is het ook mogelijk om een partij voor de interne thuis te spelen?” 

Boekschoten: “En grote opkomst maakt de kans groter op een gelijkwaardige tegenstander.” 

Pellikaan: “Stel ratingprijzen in en plaatsingsrechten (bij Unitas bijvoorbeeld plaatsten de nrs 5 t/m 8 zich voor het 

tweede).” Meerderen:“Dat werkte de laatste jaren niet meer zo goed, toch?” 

Baljé: “Je moet het juist voor NOSBO-spelers aantrekkelijk maken.” 

Krijnen: “Veel leden hebben in de enquête gepleit voor veel flexibiliteit en variatie in aanbod en speeltempi!”. De 

Boer concludeert dat dit als een rode draad door de discussie loopt. 

Ynte Visser houdt nog een pleidooi voor herinvoering van de Zeskampen, het succes daarvan zat ‘m vooral in de 

onderlinge gelijkwaardigheid in speelsterkte. 
 

De ‘SISSA-regeling’, i.e. de afspraak dat leden van beide clubs zonder kosten en onbeperkt aan elkaars 

interne competities mogen deelnemen, wordt na een kleine discussie gecontinueerd. Hoewel er maar heel 

minimaal gebruik van wordt gemaakt en er een risico is op oneigenlijk gebruik: het zou enkele potentiële 

dubbellidmaatschappen kunnen kosten. Annelies van den Heuvel en Ynte Visser vinden daarentegen dat 

de regeling opengesteld zou moeten worden voor alle andere clubs. 
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11. Clubavondkeuze 
 

[BIJLAGE 2015 12A en 12B] 

 

Het bestuur stelt voor m.i.v. het seizoen 2015/2016 de clubavond te laten plaatsvinden op een andere 

avond dan de vrijdag. De keuze voor de vrijdag sinds het seizoen 2014/2015 heeft immers niet geleid tot 

de beoogde toename van de opkomst. De verwachting dat de vrijdag mogelijk een aantrekkelijke avond 

voor de werkende leden en jeugd zou zijn is niet geheel uitgekomen – integendeel, de vrijdag blijkt voor 

een aantal leden juist de reden om veel minder te komen. 

In de vakantieperiode is een email-enquête uitgezet onder de leden, die geen duidelijke voorkeur voor een 

speelavond te zien gaf. 

Na enige discussie wordt de avondkeuze in twee stappen in stemming gebracht. In de eerste stemronde 

wordt de vergadering naar haar voorkeur gevraagd voor één van de vier avonden in de week (de maandag 

is geen optie omdat er dan al een andere grote schaakclub in de stad actief is). Dinsdag- en woensdag-

avond krijgen ieder 6 stemmen, donderdag 13 en de vrijdag 16. Vervolgens wordt er een herstemming 

gehouden tussen de twee avonden met de meeste stemmen in ronde 1, welke resulteert in een duidelijke 

meerderheid voor de donderdagavond: 14 tegen 7. 

De secretaris stelt terstond de NOSBO van dit besluit in kennis, zodat de wijziging nog tijdig in diens 

competitieprogramma’s kan worden verwerkt. 

 

12. Begroting en startbalans 2015/2016 
 

[BIJLAGE 2015 15,16] 

 
Penningmeester Wim Krijnen licht toe. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

begrotingssystematiek van de beide moederverenigingen. 

Vragen? Geen. 

 

13. Contributievoorstel 
 

[BIJLAGE 2015 17] 

 

Het uit de begroting voortvloeiende contributievoorstel wordt aangenomen: volwassenen €120, studenten 

€90, jeugdleden (geb. na 1995) €60, dubbelleden €40 (nieuw!). Nieuw is ook dat de spelers van GC1 

worden vrijgesteld van contributie – met dien verstande dat de voor deze spelers verschuldigde bonds-

afdracht voor rekening zal komen van de Stichting Schaaktopteam Groningen. 

 

14. Benoeming kascommissie 
 

Broer Akkerboom en Alef Boer bieden zich aan en worden bij acclamatie benoemd. 

 

15. Externe competitie: verslagen teamleiders 2014/2015, teamindeling 2015/2016 
 

[BIJLAGE 19, 20] 

 

GC1 begon dramatisch met 0 uit 5. Daarna rechtte het de rug en begon aan een inhaalrace, maar in een 

spannende laatste ronde deed het al gedegradeerde maar opmerkelijk sterk opgekomen Voerendaal ons 

vlaggeschip de das om. Topscorer werd Daan Brandenburg met 5 uit 8. 

GC2 degradeerde tamelijk kansloos. In de 7
e
 ronde werd met grote cijfers thuis verloren van het ook laag 

staande Philidor Leeuwarden, daarna was het geloof in behoud wel verdwenen. Topscorer werd Alef Boer 

met 5 uit 8. 

Onder teamleider Fons Houdini van Hamond wist GC3 zich wederom miraculeus op het nippertje te 

redden. In de laatste ronde werd Assen met 4½-3½ verslagen terwijl concurrent Caïssa 3 tegen 

hekkensluiter Almelo bleef steken op 4-4.  Topscorer: Ewout Clarenburg met (ook al) 5 uit 8. 

Ook GC4 (3
e
 klasse) kon in de laatste ronde theoretisch nog degraderen, al was dat onwaarschijnlijk. Het 

reeds gepromoveerde SISSA 2 maakte inderdaad korte metten met de concurrentie, terwijl het 4
e
 zelf nog 

gelijk speelde.  Topscorer: Reno Emerencia (5/7). 

De Groninger Combinaties 5 en 6 eindigden in de Promotieklasse respectievelijk als 10
e
 en 9

e
. Het 

vriendenteam GC6 eindigde zelfs meet evenveel matchpunten als waarmee het begon. Topscorers:  
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GC5 Henk van der Meer (4½/9); GC6 Henk Pompstra (5/9). 

In klasse 2B eindigde GC7 op de 7
e
 en laatste plaats. Broer Akkerboom had dan ook aan 3½ uit 6 genoeg 

om topscorer te worden. 
 

Fons (als voorzitter indelingscommissie) memoreert nog even kort het moeilijke en verstrekkende besluit 

om een van onze vier KNSB-teams te moeten terugtrekken. Op de sluitingsdatum 1 juli leek het in de ver-

ste verte niet mogelijk om een 3
e
 klasse-waardig achttal op te stellen. Die situatie is daarna ook niet ver-

anderd – zie verder de uitgebreide toelichting in de teamindelingsmail aan de leden (d.d. 17 augustus 

2015). Eén lid kon zich in het besluit niet vinden er verbond daar de ultieme consequentie aan (maar is 

gelukkig anno 2016 weer terug op het nest). 

 

16. Prijsuitreiking seizoen 2014/2015 
 

[BIJLAGE 2015 10] 

 

Clubkampioen werd Adrian Clemens. Hij won de playoff-driekamp met 2 uit 2, voor Jan Baljé en Fons 

van Hamond. De W-We prijs ging naar Frans Vermeulen. 

Rapidcyclus 1: Bert van der Marel (5/7); cyclus 2: Fons van Hamond (6½/8); cyclus 3: Govert Pellikaan 

(7/8); slotavond: Egbert Huizinga (4/5). 

Bekerkampioen werd Jan Baljé, de zilveren medaille was voor Fons. 

 

17. NOSBO-ledenvergadering 16 september 2015 
 

[BIJLAGE 2015  21] 

 

18. KNSB-zaken 
 

Dit betreft hoofdzakelijk het Bondsvoorstel invoering 4e klasse KNSB-competitie [bijlage 2015 23], 

geschreven door een door de KNSB ingestelde werkgroep van een aantal regionale competitieleiders. De 

bedoeling is dat m.i.v. het seizoen 2017/18 de KNSB-competitie wordt uitgebreid met een 4
e
 klasse, 

waarvoor iedere clubs een of meer achttallen vrij kan inschrijven. Tegelijkertijd wordt het voor alle 

KNSB-spelers mogelijk om aan de regionale competitie deel te nemen.  

Het grote bezwaar tegen dit plan zou zijn dat de Promotieklasse zijn wezenskenmerk verliest, namelijk 

het spelen om promotie naar de KNSB-competitie. Tevens is ook niet nog niet bewezen dat onze nu op 

doordeweekse avonden spelende leden ook op zaterdag willen en kunnen gaan spelen. 

Competitieleider Wim van Beersum geeft kort en bondig zijn mening, hoofdzakelijk gebaseerd op de  

verwachte drastische afname van de beschikbaarheid van invallers voor de GC-teams in hogere klassen: 

“Dit plan kan niet snel genoeg tot op de grond worden afgebrand”. Leden en bestuur delen deze opinie 

zeker niet unaniem maar toch wordt besloten dat onze vertegenwoordiger op de aanstaande NOSBO-ALV 

iets van dit standpunt zal ventileren en in geval van besluitvorming het voorstel niet zal steunen. 

 

19. W.v.t.t.k. / Rondvraag 
 

Nico Karsdorp vraagt of er van hem nog iets verwacht wordt op het gebied van de ledenadministratie van 

Schaakclub Groningen, welke taak hij zeer vele jaren conscientieus vervuld heeft. De secretaris antwoordt 

dat hij eervol ontheven is: de ledenadministraties van beide clubs zijn al geruime tijd in handen van de 

secretaris van de nieuwe vereniging. 

 

20. Sluiting 
 

Robert de Boer sluit de vergadering op een zeer laat tijdstip. Zo laat dat ik niet meer de tegenwoordigheid 

van geest had dat te noteren. Maar het was al geen 11 september meer, naar wij dachten. 

Enkele leden brengen vervolgens hun gelukwensen uit aan het nieuwe bestuur, waarvoor dank. 

______________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 4 
 

Notulen ALV Groninger Combinatie 28 april 2016 
 

Aanwezig: Adrian Clemens, Bart Beijer, Edwin Zuiderweg, Govert Pellikaan, Henk Luijmes, Jaap 

Veninga (later), Jan Baljé, Maurice Schippers, Meine Straatman (later), Oswaldo Sield, Paul Zilverberg, 

Russell Spears, Robert de Boer, Wim Krijnen, Wim van Beersum, Fons van Hamond (notulen). 
 

Afwezig met kennisgeving en stemmachtiging: Annelies van den Heuvel, Bert Westerkamp, Bonno Pel, 

Erik Hoeksema, Ferry Ruigendijk, Henk van der Meer, Iozefina Paulet, Taco van de Poel. 
 

Afwezig met kennisgeving: Joris Brenninkmeijer. 
 

Toehoorder: Kiran Soerdjan 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering even na 19.00 uur.  

 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 
 

Mededeling: gezien het specifieke karakter en de beperkt beschikbare tijd van deze vergadering zullen de 

notulen van de vier ALV’s van 11 september 2015 worden behandeld op de jaarvergadering van 

september 2016. 
 

Taco van de Poel geeft in een uitgebreide mail zijn visie op het onderwerp en adviseert het bestuur te 

besluiten tot huur. 

 

3. Voorstel tot aanschaf of huur van tien extra digitale schaaksets 
 

Robert de Boer en Jan Baljé geven via een Powerpointpresentatie (in uw bezit, toegezonden op 15 en 27 

april 2016) een toelichting op het voorstel. Het betreft 10 sets die momenteel eigendom zijn van het 

Schaakfestival Groningen c.q. de persoon Jan van Os, nieuw aangeschaft in december 2015. De te 

verwachten koopprijs zal € 5000,- euro bedragen (inclusief toebehoren en BTW). 
 

Daarna stelt de vergadering een aantal informatieve vragen en volgt een discussie over consequenties, 

risico’s en de vele voor- en nadelen van aanschaf of huur van de digitale borden. 

Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn  

- de mogelijkheid tot samenwerking met andere partijen (SISSA, DSC); 

- de omstandigheid dat GC gezien het aanstaande nieuwe KNSB-competitiereglement toch een aantal 

schaakklokken zal moeten aanschaffen; 

 - de (on)mogelijkheid de 10 draadloze borden te combineren met de 2 eerder aangeschafte bedrade 

borden; 

- de noodzaal en kosten van verzekering (inboedel, vervoer, WA); 

- de opslag (er zal worden voorzien in een aparte en goed afsluitbare kast in het Denksportcentrum); 

- het beheer;  

- de mogelijkheid tot ‘valsspelen’ (Beijer); 

- de door de gemeente Groningen in het vooruitzicht gestelde subsidie die voor dit onderwerp aangewend 

kan worden; 

- de financieel noodzakelijke doorverhuur aan derden en de coördinatie daarvan; 

- de wijze van financiering en afschrijving: het hele bedrag in een keer afboeken van de reserve (die 

momenteel zo’n € 13.500 bedraagt) of afschrijven gedurende 10 jaar. De vergadering heeft een voorkeur 

voor het afschrijving maar doet hier geen duidelijk uitspraak over. 

Voorgerekend wordt nog dat huren in feite duurder is dan kopen. 
 

Uiteindelijk wordt het voorstel middels een tweetrapsmodel in stemming gebracht. Eerst wordt de 

vergadering de keuze voorgelegd tussen a) niets doen en b) overgaan tot aanschaf of huur. Optie a krijgt 1 

stemmen, optie b 20 stemmen. Twee leden onthielden zich van stemming. 
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De keuze tussen koop en huur tenslotte valt met een duidelijke meerderheid uit in het voordeel van koop: 

17 stemmen voor koop, 5 stemmen voor huur, 1 onthouding. 

 

4. W.v.t.t.k. / Rondvraag 
 

Geen. 

 

5. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.00 uur. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 5 
 

Jaarverslag Groninger Combinatie 2015/2016 
 

Algemeen 
Het was een mooi seizoen voor Groninger Combinatie en haar leden. Er was sportief succes, zowel in 

teamverband als individueel, de vereniging kende weinig problemen in het fusiejaar en er werden veel 

nieuwe initiatieven ondernomen. Ook werd er een voorzichtige start gemaakt met verjonging van het 

kader van de vereniging. Allemaal positieve zaken. 

 In dit verslag worden enkele onderwerpen besproken welke het afgelopen seizoen hebben gespeeld. 

Daarbij wordt indien van toepassing verwezen naar de jaarverslagen over het specifieke onderwerp. 

 

Fusie 
In het seizoen 2015/2016 zijn schaakclub Groningen en schaakvereniging Unitas gefuseerd tot de schaak-

vereniging Groninger Combinatie. De oprichtingsdatum van Groninger Combinatie is 11 november 2015. 

Een tegenvaller was wel dat er flinke kosten aan de fusie zaten. Dit kwam door de gekozen wijze van 

samenvoegen van de verenigingen, namelijk een volledige fusie. Er is nog wel gekeken of een andere 

wijze van samenvoegen haalbaar was maar door de al gehouden ALV’s van de fusiepartners was de 

richting al bepaald. De kosten zijn daarom maar genomen. 

 De nieuwe vereniging is van start gegaan met alle oorspronkelijke leden van de fusiepartners en 

vier bestuursleden namelijk Robert de Boer als voorzitter, Fons van Hamond als secretaris, Wim Krijnen 

als penningmeester en Wim van Beersum als algemeen bestuurslid. 

 Wat mooi was om te zien is dat veel vrijwilligers na de fusie aan zijn gebleven en dat nieuwe 

vrijwilligers zijn opgestaan. Dit heeft zeker geholpen de nieuwe vereniging het eerste jaar goed door te 

komen. 

 

Jeugd 
Groninger Combinatie heeft zich als doel gesteld over drie jaar een jeugdafdeling te hebben met 30 leden. 

Hiervoor is geld beschikbaar gesteld, een beleidsplan ontwikkeld en een jeugdcoördinator gezocht. Tot nu 

toe verloopt het voorspoedig: 

 Iozefina Paulet heeft de functie van jeugdcoördinator aanvaard, ze pakt de zaken zeer voortvarend 

aan. Er zijn inmiddels 9 jeugdleden die naast trainingen ook al actief zijn op toernooien en in team-

verband. Als bonus wordt er samengewerkt met enkele trainers waardoor zich een schaakschool lijkt te 

ontwikkelen waarvoor van meerdere verenigingen jeugdleden zich hebben aangemeld. 
 

Allemaal positief nieuws. Toch waren er enkele hobbels want waar gewerkt worden vallen spaanders. Zo 

waren er wat vraagtekens en zelfs gefronste wenkbrauwen bij (vertegenwoordigers) van andere 

verenigingen bij alle initiatieven, maar inmiddels zijn zij bijgepraat en is er een werkbare relatie ontstaan. 
 

In het beleidsplan Jeugd is verder te lezen hoe het jeugdschaak zich heeft ontwikkeld en ontwikkelt bij 

Groninger Combinatie. 

 

GC-online 
GC-online is een initiatief om meer zichtbaar te zijn op internet. Maar nog belangrijker is dat GC-online 

bijdraagt aan de schaakgemeenschap Groninger Combinatie. 

 Veel leden van Groninger Combinatie zien elkaar weinig en soms helemaal niet doordat ze in 

verschillende teams spelen op zaterdag of door-de-weeks. Ook komt lang niet iedereen op de club-

avonden. Verder zijn er fans van Groninger Combinatie, familieleden van de GC-leden en schaakvrienden 

die graag willen weten wat er bij Groninger Combinatie gebeurt en betrokken willen worden. 

 GC-online probeert deze leden, fans, familieleden en schaakvrienden bij de schaakgemeenschap 

Groninger Combinatie te betrekken door: 

- informeren over wat er gebeurt binnen de vereniging (Twitter, nieuwsbrieven, website); 

- schaakpartijen live aan te bieden op internet (digitale borden, website, Playchess, Chess24); 

- verslagen aan te bieden over wedstrijden (Youtube en website); 
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- interessante topics over schaken aan te bieden (website). 
 

Het succes van GC-online is moeilijk te meten mede omdat niet iedereen connected is. Ook verliep niet 

alles zo snel als gehoopt maar er zijn genoeg zaken gerealiseerd waar positief op gereageerd wordt. Er is 

wel de zorg dat er voldoende (deskundige) vrijwilligers zijn voor het beheren van alle voorzieningen. Dat 

is een punt van aandacht voor volgend seizoen. 
 

In het jaarverslag GC-online is verder te lezen hoe GC-online zich heeft ontwikkeld en ontwikkelt bij 

Groninger Combinatie. 

 

Nieuwsbrief 
Nieuws over wat er binnen de vereniging is gebeurd, wat leden doen, wat vrijwilligers doen, wat commis-

sies doen, wat het bestuur doet en wat de teams van de vereniging hebben gedaan is belangrijk voor de 

leden van een vereniging, vindt het bestuur van Groninger Combinatie. Daarnaast is het belangrijk dat dat 

nieuws niet opgehaald hoeft te worden maar aan de leden wordt gebracht. 

 Voorheen waren er de clubbladen en later de websites welke deze rol vervulden. De clubbladen 

bestaan helaas niet meer en de websites werden niet altijd bezocht of het nieuws werd te laat gelezen. 

Vandaar dat er een nieuwsbrief is gestart welke aan alle leden wordt gemailed. 

 

Financiën 
Groninger Combinatie is gestart met de spaarpotten van twee verenigingen waardoor er veel financiële 

ruimte was. Een gedeelte daarvan is gebruikt voor jeugdschaak en voor GC-online. Het geld is goed 

besteed maar vooral de aanschaf van de digiborden is een flinke uitgave welke de komende jaren op de 

begroting gaat drukken. Er zijn hier al wel acties ondernomen om meer inkomsten te krijgen om de 

kosten te drukken, zoals onder andere het verhuren van de borden en vooralsnog ziet dit er goed uit.  

 Om de uitgaven voor fusie en vernieuwingen te kunnen betalen is subsidie aangevraagd bij de 

Gemeente Groningen en deze is toegezegd. Deze subsidie kan onder andere worden besteed aan jeugd-

schaak, GC-online en de gemaakte fusiekosten. De subsidie bedraagt ruim 3000 euro. 

 Er was verder een strakke begroting opgezet welke goed is behaald. De penningmeester heeft hard 

gewerkt alle contributies binnen te halen en de kosten konden in de hand worden gehouden. Een mooi 

resultaat voor een eerste jaar. Zie verder het jaarverslag van de penningmeester. 

 

Sportief 
Groninger Combinatie heeft het sportief gezien goed gedaan maar ook enkele tegenslagen gehad. GC1 is 

gepromoveerd naar de Meesterklasse, wat een geweldig resultaat is. Daartegenover staat dat het vierde 

team begin dit seizoen moest worden teruggetrokken uit de KNSB-competitie. Verder zijn GC3 en GC5 

gedegradeerd. 

 Ook mooie resultaten voor de bekerteams. De NOSBO-bekerteams zijn beide tot de kwartfinale 

gekomen en zijn daarin pas na de vluggertjesbarrage uitgeschakeld. Het KNSB-bekerteam bereikte de 

landelijke finalepoule. De halve finale werd verloren en de troostfinale gewonnen, resulterend in een 

derde plek. Een fraai resultaat, zeker gezien het feit dat GC door agendaproblemen maar ook door het 

ontbreken van een specifiek budget lang niet in de sterkste formatie kon opkomen. 

 Ook tijdens het afgelopen seizoen in Groningen georganiseerde NK snelschaak voor clubteams 

bereikte een GC-viertal (Milan Mostertman, Erik Hoeksema, Jasper Geurink en Maurice Schippers) een 

mooie derde plaats. Kampioen hier werd het jeugdige SISSA-team. 

 In de NOSBO-viertallencompetitie, waarin het vooral om een leuk avondje schaken gaat, deden 

twee teams mee. Het ene team won veel het andere won wat minder. 

 Het aanbod aan de leden van Groninger Combinatie op de clubavond was gevarieerd, er waren 

verschillende prijzen te winnen en kampioenschappen te behalen. Zie verder het jaarverslag van de 

competitieleider hierover. Toch waren er niet meer leden dan andere jaren op de clubavond. Dit is wel een 

punt van zorg. De kosten voor de clubavond zijn namelijk hoog in de vorm van zaalhuur en dan is een 

lage opkomst niet fijn. 

 Groninger Combinatie heeft de naam van haar voorgangers hooggehouden door veel toernooien te 

organiseren, zowel voor senioren als jeugd, eendaagse en meerdaagse toernooien. Dat is iets om trots op 
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te zijn. Groninger Combinatie heeft ook veel expertise in huis voor het organiseren van toernooien en 

misschien is dit iets om verder uit te breiden, eventueel ondersteund door sponsoring. 

 

Vrijwilligers 
Groninger Combinatie heeft veel vrijwilligers kunnen behouden en nieuwe vrijwilligers erbij gekregen 

waaronder enkele jongere vrijwilligers namelijk Maurice Schippers en Iozefina Paulet: GC1-spelers 

welke naast hun drukke studie en werkzaamheden voortvarend het teamleiderschap van GC1 respectie-

velijk de coördinatie van het jeugdschaak hebben opgepakt. 

 Toch is gebleken dat er nieuwe vijwilligers nodig zijn door alle nieuwe activiteiten welke zijn 

ondernomen. Vooral voor de activiteiten van GC-online zijn nog vrijwilligers nodig maar ook voor 

traditionele activiteiten zoals materialenbeheer. 

 De vrijwilligersavond, een van Schaakclub Groningen geërfde traditie waarop de vrijwilligers 

worden bedankt voor hun inspanningen is helaas niet georganiseerd. Enerzijds kwam dit doordat te laat 

met de organisatie is begonnen maar anderzijds ook door een budgettair probleem. Het feit dat het bestuur 

verdeeld was over de vraag wie uit te nodigen en wat te doen, hielp ook niet mee. De vrijwilligersavond 

zal zeker nog worden ingehaald. 

 

Relatie met Stichting Schaaktopteam Groningen (SsttG) 
De relatie met SsttGroningen is aangehaald. Meerdere malen dit seizoen zijn de besturen bij elkaar ge-

weest en er is onder meer een nieuw samenwerkingscontract opgesteld. Ook is aandacht besteed aan het 

werven van nieuwe sponsoren. Helaas zijn er op dit laatste vlak nog geen concrete resultaten te melden. 

 

Relatie met het Jannes van der Wal Denksportcentrum (DSC) 
Ook de relatie met het DSC is aangehaald met als doel de speellocatie te verbeteren in de vorm van goed 

licht, goede verwarming, mogelijkheden voor GC-online, adequate schaakmaterialen en een gezellig 

uitstraling. De relatie is nu wel goed maar verder is er niets bereikt, het bestuur van DSC is met handen en 

voeten gebonden aan allerlei regels. Ook hebben de andere gebruikers wensen welke soms net even 

anders liggen dan de wensen van Groninger Combinatie. 

 Het DSC heeft verder voorgenomen een huurcontract op te stellen met haar gebruikers. Het bestuur 

van Groninger Combinatie is daarover nog in overleg. Goed nieuws was wel dat de huur niet omhoog 

hoeft en dat er een vervanger is gevonden voor de vertrekkende beheerders Lambertus van der Marel en 

Judith Valkenburg. 

 

Relatie met andere verenigingen en de NOSBO 
Met de schaakverenigingen Ten Boer, SISSA, Lewenborg en de Paardensprong en daarnaast de NOSBO 

zijn de banden aangehaald met als doel gezamenlijke schaakactiviteiten te ontwikkelen.  

Dit heeft geleid tot verschillende gezamenlijke schaakactiviteiten of plannen daarvoor, zoals: 

- jeugdtrainingen; 

- de massakamp met SISSA; 

- het voornemen om het stedelijke Basisscholenkampioenschap samen te organiseren; 

- een gezamenlijk D-jeugdteam; 

- gebruik van elkaars materialen; 

- een weekendtoernooi dat ook als NOSBO-kampioenschap geldt; 

- de voortzetting van de afspraak met SISSA om zonder kosten aan elkaars clubavond te kunnen 

deelnemen. 
 

Door de banden aan te halen heeft Groninger Combinatie als nieuwe vereniging laten zien midden in de 

NOSBO- en KNSB-schaakgemeenschap te willen staan, samen te willen werken en verantwoordelijkheid 

te willen nemen voor schaakontwikkeling en schaakactiviteiten in de regio. 

 

Robert de Boer 

Groningen, 28 augustus 2016 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Groninger Combinatie heeft momenteel 90 leden, te onderscheiden in hoofdleden (65), dubbelleden (8), 

hoofdleden jeugd (7), en dubbelleden jeugd (10). Bij de volwassenen is over de laatste jaren gezien 

sprake van een licht dalende trend; bij de jeugd een duidelijke toename. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

BIJLAGE 6 
 

Jaarverslag GC-online 
 

Dit jaar heeft de werkgroep GC-online (Jan Baljé, Bart Beijer en Govert Pellikaan) zich ingespannen om 

GC zichtbaarder te maken op internet en via nieuwe online-kanalen met leden en niet-leden te communi-

ceren. 

De eerste stap was het aanmaken van een Twitter-account @GroningenSchaak. De twitterberichten 

hebben inmiddels een vaste plek gekregen via een feed op de website waar ze voor actualiteit en 

levendigheid zorgen. Het account is bruikbaar voor iedereen binnen de club. De login-gegevens zijn 

verstuurd naar de teamleiders. Mocht je deze (opnieuw) willen hebben, vraag dan één van de werkgroep-

leden. Het is natuurlijk ook mogelijk om een persoonlijk twitter-account te gebruiken zoals meerdere 

leden doen. 

Vervolgens is er een opzet gemaakt voor videoverslagen van GC1. Op het Youtube-kanaal van GC1 

zijn 6 videoverslagen te zien van het afgelopen seizoen. Dit leverde veel positieve reacties op van buiten 

de club.  

De volgende onderneming van GC-online was het gebruik van digitale schaakborden. Om ervaring 

op te doen zijn er twee digiborden aangeschaft die gebruik maken van kabels. De eindconclusie was dat 

het gebruik van kabels een te grote belemmering was voor het inzetten van de digiborden voor reguliere 

clubavonden. Tegelijkertijd kwam de mogelijkheid om tien draadloze digiborden van het Schaakfestival 

Groningen over te nemen. Op 28 april heeft de ALV ingestemd met aanschaf van de digiborden. De twee 

eerder aangeschafte bedrade borden dienen op dit moment als reserve. 

Er is veel inspanning gaan zitten in het configureren van de bijbehorende laptop, het maken van een 

handleiding en het uitzenden van partijen via Chess24.com. Uiteindelijk is dat allemaal naar tevredenheid 

gelukt en hebben we al een aantal spannende wedstrijden live kunnen uitzenden. Speciale vermelding 

verdienen Wim van Beersum voor het doneren van een laptop, Bart Beijer voor het in bruikleen geven 

van een beamer om de partijen in de bar te kunnen presenteren en Roel Broekman voor het aanbod om 

volgend jaar tijdens de thuiswedstrijden de borden te bedienen. 

Om de kosten van de digiborden te dekken wordt actief gezocht naar mogelijkheden voor verhuur. 

De eerste verhuur heeft inmiddels plaatsgevonden: het ONJK in Borne heeft de borden in de zomer een 

week gebruikt. 

Last but not least heeft Govert Pellikaan veel tijd gestoken in het vernieuwen van de website. 

Begonnen zonder voorkennis heeft hij zich de techniek van Wordpress, thema’s, plugins en css eigen 

gemaakt. Chapeau! Hij heeft een nieuwe layout geselecteerd en de site opnieuw opgebouwd. Hij heeft 

goed gekeken naar manieren voor leden om makkelijk eigen berichten te plaatsen met schaakpartijen en 

analyses te presenteren en dat is gelukt. Binnenkort zal de site gelanceerd worden. Edwin Zuiderweg 

heeft aangegeven wel de webredactie te willen voeren. 

GC-online heeft uit het budget dat de werkgroep was toegezegd € 1.000,- besteed aan de twee 

bedrade digiborden en 137,- aan video-editing software. Aanschaf van de tien draadloze digiborden kostte 

€ 5.000,- waarvoor de ALV goedkeuring heeft verleend. Voor de website is een thema aangeschaft voor 

45,72 euro. 
 

Namens GC-online,  

Jan Baljé 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 7 
 

Jaarverslag interne wedstrijden seizoen 2015/16 
 

Interne competitie 
 

De interne competitie bestond uit 3 periodes van in totaal 27 ronden. Het gemiddelde aantal partijen per 

avond was 179 / 27 = 6,63. In het seizoen 2014/15 was het gemiddelde 7,62. Het verschil zit in het grote 

aantal van 90 partijen in de eerste periode toen.  

In totaal waren er afgelopen seizoen 49 verschillende deelnemers. 

Inclusief de play-offs zijn er 185 partijen gespeeld. 
 

Aantal partijen per avond en aantal deelnemers per periode: 

Periode 1: 60 / 9 = 6,67 partijen, totaal 30 deelnemers  

Periode 2: 62 / 9 = 6,89 partijen, totaal 38 deelnemers  

Periode 3: 57 / 9 = 6.33 partijen, totaal 36 deelnemers 
 

Periodewinnaars 

Periode 1: Jan Baljé met 5 uit 7 

Periode 2: Taco van de Poel met 4½ uit 6 

Periode 3: Jan Baljé met 6 uit 6 

 

Beste W-We 

Wim Krijnen met +1,637 

Daan Noordenbos met +1,650 

Daan Noordenbos met +1,808 

Play-offs om het clubkampioenschap 
 

Het systeem van plaatsingpunten was dit seizoen vervangen door de jaarlijst, een combinatie van 

gescoorde punten en bonuspunten voor hoog eindigen in de periodes. De play-offs werden gespeeld 

tussen beide periodewinnaars en de nummers 3 en 4 van de jaarlijst. Er waren dit jaar gelukkig geen 

rechthebbenden die zoals vorig jaar bedankten voor deelname. Winnaar en daarmee clubkampioen werd 

Jan Baljé. Na de partijen werd telkens één vluggertje gespeeld voor een eventuele tiebreak.  

Resultaten (met de score van de vluggertjes tussen haakjes). 
 

                     1.    2.    3.    4.    totaal 
1. Jan Baljé        xxxx  1(0)  ½(½)  1(1)   2½(1½) 
2. Adrian Clemens   0(1)  xxxx  ½(0)  1(1)   1½(2 ) 
3. Peter Hulshof    ½(½)  ½(1)  xxxx  0(1)   1 (2½) 
4. Taco vd Poel     0(0)  0(0)  1(0)  xxxx   1 (0 ) 

 

Rapidschaak 
 

Er zijn drie rapidcycli gehouden, elk over twee avonden met 4 ronden per avond, met het systeem winst 

+5, remise +1, verlies -3. 
 

Rapidcyclus 1: 13 deelnemers, 1. Adrian Clemens met 7 uit 8 

Rapidcyclus 2: 19 deelnemers, 1. Adrian Clemens met 7 uit 8 

Rapidcyclus 3: 12 deelnemers, 1. Fons van Hamond met 6 uit 7 
 

Daarnaast was er  zowel op de beginavond als op de slotavond van het seizoen een vijfrondig rapid-

toernooi. 

Rapid beginavond: 12 deelnemers, 1. Adrian Clemens met 5 uit 5 

Rapid slotavond:      8 deelnemers, 1. Edwin Zuiderweg met 4 uit 5 
 

De opkomst bij het rapidschaak was gemiddeld 9,75 deelnemers per avond en gemiddeld 4,09 partijen per 

ronde. Er was nauwelijks verschil tussen de vierrondige en de vijfrondige avonden. 

 

Bekercompetitie 
 

Aan het begin van het seizoen werd de verlate finale van het seizoen 2014/15 alsnog gespeeld: Jan Baljé 

versloeg daarin Fons van Hamond met 2–0. De strijd van dit seizoen, waaraan 20 spelers begonnen, was 

ruimschoots op tijd beslecht: Adrian Clemens versloeg in de finale Edwin Zuiderweg met 2–0. 
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Niet alle deelnemers waren tevreden met het gevolgde systeem van een gezamenlijke openingsavond met 

vrijloting in latere ronden. 

 

Overige interne activiteiten 
 

Kippenfuif: 20 deelnemers, 1. Govert Pellikaan met 6 uit 8 (in finale). 

De Nieuwjaarssimultaan werd wegens zware ijzel afgelast, maar is begin dit seizoen ingehaald. Joris 

Brenninkmeijer won van een gemêleerd GC-gezelschap met 12½ - 4½. 

Chess960: 10 deelnemers, 1. Adrian Clemens met 6 uit 6. 

 

Wim van Beersum 
_____________________________________________________________________________________ 

 

BIJLAGE 8 
 

Jaarverslag toernooiactiviteiten 2015/2016 
 

Massakamp 
De massakamp, ooit een strijd tussen SV Unitas en SC Groningen, werd nu gespeeld tussen JSV SISSA 

en Groninger Combinatie. Op vrijdag 25 september bonden 18 spelers van SISSA de strijd aan met 26 

spelers van GC waarvan de onderste vier voor SISSA mochten spelen. Het was een ongelijke strijd waar 

SISSA veel beter was aan de top en GC veel beter aan de staart. Uiteindelijk won SISSA met 11½ - 9½. 

 

Pieter Slinkmantoernooi 
Op vier clubavonden in november is het Pieter Slinkmantoernooi gehouden. Dit is een toernooi exclusief 

voor spelers met een lage rating (< 1400). Winnaar werd Remy Netten. Er waren acht deelnemers die ver-

deeld over drie clubavonden in november in partijtjes van 45 minuten per persoon de strijd aanbonden. 

 

Basisscholenkampioenschap 
De eerste zaterdag van februari was het jaarlijkse basisscholenkampioenschap. Het trok met 68 deel-

nemers van 10 scholen meer belangstelling dan in 2015, toen er slechts 54 deelnemers waren. Historisch 

gezien is het aantal van 68 echter laag. Individueel winnaar werd Nick Huisinga (Dom Helder Camara) 

met 8½ uit 9. Beste school was GSV. Inmiddels is er een samenwerkingsverband opgezet met Lewenborg 

en de Paardensprong om tot een bredere aanpak van dit kampioenschap te komen. 

 

Rapidtoernooi 
Het gecombineerde Fusiefeest en Rapidtoernooi is op 12 maart gevierd en gespeeld. Om deelnemers te 

trekken zijn zo veel mogelijk oud-leden gemaild en er was een extra gevulde prijzenpot. Er kwamen 46 

spelers die 7 ronden Zwitsers speelden in één groep. Daarnaast was er nog een aantal andere belang-

stellenden. Ongedeeld winnaar werd Ivo Maris. 

 

Weekendtoernooi en NOSBO-kampioenschap 
In samenwerking met de NOSBO is tijdens het Hemelvaartsweekend ons jaarlijkse weekendtoernooi 

gehouden, waarin tevens weer gestreden werd om het persoonlijk NOSBO-kampioenschap. De formule is 

7 ronden Zwitsers in één groep verspreid over vier dagen. Er waren 50 deelnemers (tegenover 45 in 2015) 

waaronder 7 buitenlanders. Opvallend was het geheel ontbreken van spelers met een rating tussen 1980 

en 2180. Winnaar en daarmee tevens NOSBO-kampioen werd Nick Maatman op grond van onderling 

resultaat tegen Ivo Maris. Verder waren er NOSBO-titels voor Iozefina Paulet als beste vrouw, Erik 

Hoeksema als beste senior en Henk Haisma als beste veteraan.  

 

Wim van Beersum 
_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 9 
 

Jaarverslag jeugd 
 

Inleiding 
Bij de fusie van schaakvereniging Unitas en Schaakclub Groningen tot de nieuwe schaakvereniging 

Groninger Combinatie moest worden vastgesteld dat er geen sprake meer was van een jeugdafdeling. Een 

ongewenste situatie, zo oordeelde de ALV. Reden voor de ALV om hier een investering in te doen van 

€ 1000,- ervan uitgaande dat daar een opbrengst van € 450,- tegenover zou staan. Daarmee is een 

jeugdcommissie aan de slag gegaan. 

 

Resultaten in het eerste seizoen 
In de eerste plaats heeft Iozefina Paulet zich beschikbaar gesteld als coördinatrice van de jeugdafdeling. 

En ze heeft zich met veel enthousiasme vanaf het begin van 2016 op haar taken gestort. 

Het heeft een jeugdgroep van 9 nieuwe jeugdleden opgeleverd. Daarnaast hebben er 2 verschillende 

trainingsgroepen gefunctioneerd. De eerste is een samenwerkingsverband met schaakclub Ten Boer. Eens 

in de 2 weken heeft Koen Lambrechts lesgegeven aan 6 kinderen die tevens dubbellid van Groninger 

Combinatie zijn geworden. Daarnaast gaf Geon Knol namens de regionale bonden eens in de maand 

Stertrainingen aan getalenteerde kinderen uit de Noordelijke regio. Dat was echter onvoldoende om snelle 

vorderingen te maken. Bovenop die maandelijkse trainingen heeft Groninger Combinatie de mogelijkheid 

geboden op 2 extra trainingen per maand te organiseren. Het belang voor Groninger combinatie is een 

trainingsklimaat te creëren en een binding van talenten met de vereniging te realiseren. 6 kinderen hebben 

aan deze trainingen deelgenomen en hebben daar cursusgeld voor betaald.  

Groninger Combinatie heeft ook een bijdrage geleverd in de training van het toptalent Eelke de 

Boer. Op kosten van de vereniging heeft Sipke Ernst een aantal trainingen verzorgd. Eelke de Boer 

behaalde in mei in Rotterdam een zeer fraaie gedeeld eerste plaats bij het NK Jeugd categorie C (U14). 

Verder heeft Wim Krijnen een kennismakingscursus van 6 lessen in het kader van de Sporthopper 

gegeven. Daaraan hebben 6 kinderen deelgenomen waarvan 1 kind is blijven hangen. Tot slot hebben we 

ook bij de OBS Vuurtoren 3 instructielessen gegeven. 

In voorbereiding op het NK Jeugd heeft Iozefina 3 kinderen voorbereidende trainingen gegeven en 

is ze twee dagen aanwezig geweest op het NK. 

In 2015/2016 is ook een brochure voor basisscholen ontwikkeld, waarin het aanbod dat Groninger 

Combinatie heeft wordt gepresenteerd. Tijdens activiteiten waarbij schooljeugd is betrokken is die aan 

begeleiders gepresenteerd. 

Met de schaakclubs Ten Boer, Staunton, Haren en de Paardensprong zijn contacten gelegd. Bij Ten 

Boer heeft dit geleid tot een trainingsaanbod en met de Paardensprong is een werkbare verhouding ont-

staan. Haren heeft haar ruimte voor trainingen beschikbaar gesteld, terwijl Staunton wel wil samenwerken 

met jeugdtrainingen. 

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat de jeugdafdeling van Groninger Combinatie zich aan 

het ontwikkelen is in de richting van een Schaakschool met een bredere betekenis dan alleen de eigen 

vereniging. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 10 
 

Jaarverslag financieel 
 

Balans per 1-8-2016 
 

  1-8-2015 1-8-2016  Vorderingen   

Activa      Stadjerspas 100,00 

Liquide middelen 19.147 13.117  Bondsafdracht GC1 913,24 

Materiaal + apparatuur 700 5.000  BTW-teruggave reiskosten 30,36 

Vorderingen 1.256 1.244  Prijzen Grand Prix Gasterra 200,20 

Overlopende activa 17      1243,80 

Totaal 21.120 19.361  Voorzieningen   

       Subsidie jeugd (2014/2015) 196,00 

Passiva      Bijdrage gemeente Groningen 2295,00 

Reserve 15.272 11.000    2491,00 

Jeugdfonds 424 424  Overlopende passiva   

Voorzieningen 876 2.491  Betaling Sipke Ernst 150,00 

Overlopende passiva 4.548 5.446  Reiskosten GC1 795,81 

Totaal 21.120 19.361  Zaalhuur Denksportcentrum 1700,00 

    Huur Iederz (2011-2014) 2800,00 

      5445,81 

 

Resultatenrekening Groninger Combinatie 2015/2016 
 

Lasten Baten 

Omschrijving Begroot Resultaat Omschrijving Begroot Resultaat 

Bondsafdracht   3765 4123,78 Contributie 7640 7322,72 

Zaalhuur   2550 2550,00       

KNSB-competitie: 3 teams   2380         

Kosten arbiters 450   450,00 Sponsoring SSttG 611 913,24 

Kosten bondsbureau 210   211,35       

Reiskosten 1720   1510,79 Reiskostenverg. KNSB 1255 1588,23 

NOSBO-competitie   75 124,70       

Diverse interne wedstrijden   250 220,14       

Rapidtoernooi   350 0,00 Rapidtoernooi 350 0,00 

Weekendtoernooi   1700 1949,50 Weekendtoernooi 1700 1959,75 

Grand Prix toernooi   250 210,70 Grand Prix toernooi 250 210,00 

Basisscholenkamp.   250 267,44 Basisscholenkamp. 250 147,50 

Website   30 0,00       

Barkosten/consumptiebonnen   100 131,04 Adopteer een veld   95,00 

Vrijwilligersavond   200 22,90 Rente 180 91,60 

Diversen   200 212,34 Diversen   135,00 

Totaal 12100 11984,68 Totaal 12236 12463,04 

Resultaat 2015/2016 478,36       
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Investeringen 2015/2016 

Lasten Baten 

  Begroot Realisering   Begroot Realisering 

Automatisering 1500 1182,72       

Jeugd 1000 1379,20 Eigen bijdrage   240,00 

Fusiekosten   875,85       

Fusiefeest/rapidtoernooi 500 655,83 Inschrijfgeld rapidtoern.   230,00 

Aankoop digiborden 5000 5000,00       

Totaal 8000 9093,60 Totaal 470,00 

 

BIJLAGE 11 
 

Toelichting jaarrekening 2015/2016 
 

Financieel gezien is 2015/2016 een goed jaar geweest. Dat wil zeggen dat we, als we de door de ALV 

vastgestelde investeringen buiten beschouwing laten, het jaar met een positief resultaat hebben kunnen 

afsluiten. 

Toch vond ik het als penningmeester een moeilijk jaar. Dat heeft niet te maken met de financiën 

maar met een op twee manieren onzekere periode. In de eerste plaats was dit het eerste jaar van de nieuwe 

vereniging, terwijl die eigenlijk nog niet formeel bestond. Bovendien kon er nog niet worden 

teruggegrepen op eerdere resultaten van de vereniging. In die zin was het maken van een begroting min of 

meer een schot in het duister. Dat er in het resultaat afwijkingen te constateren vallen t.o.v. de begroting 

hoeft dan ook geen verbazing te wekken.  

Daarnaast heb ik het afgelopen jaar te maken gehad met de twee banken van de toeleverende ver-

enigingen en de bank van de nieuwe vereniging. Dat had tot gevolg dat de contributies pas laat geïnd 

konden worden en dat er overlopende posten waren, waarop het moeilijk was greep te krijgen. Ondanks 

deze problemen dus toch een positief resultaat. 
 

Laten we eens kijken waar de verschillen zitten. 

De bondsafdracht is bijna € 360 hoger uitgevallen. De oorzaak is dat in deze afdracht het derde 

kwartaal van de oude verenigingen is opgenomen en die waren substantieel hoger dan die van de nieuwe 

vereniging. 

De kosten van de KNSB-teams zijn € 209 achtergebleven terwijl de NOSBO-teams een over-

schrijding laten zien. Pas nu is duidelijk geworden dat de NOSBO een reiskostenregeling hanteert waar-

door reiskosten teruggevorderd kunnen worden. Die kosten zullen alsnog worden teruggevorderd. Op dit 

moment is de omvang nog niet in te schatten en zal daarom als positief resultaat voor het volgend seizoen 

geboekt worden. 

De toernooien die we hebben georganiseerd zijn met uitzondering van het basisscholen-

kampioenschap budgettair neutraal verlopen, met dien verstande dat de kosten van het rapidtoernooi zijn 

ondergebracht bij de investering die de ALV in het fusiefeest heeft willen doen. Het fusiefeest heeft 

gestalte gekregen in een opgetuigd rapid-toernooi. Het basisscholenkampioenschap heeft een verlies 

opgeleverd van € 120. Voor een deel is dat veroorzaakt door de weer achterblijvende deelname, voor een 

ander deel door een onverwacht hoge barrekening van het DSC. 

De website heeft in tegenstelling tot wat de jaarrekening aangeeft wel wat gekost, maar dit is 

ondergebracht onder de door de ALV vastgestelde investering voor automatisering. 

Aan barkosten en consumptiebonnen is iets meer uitgegeven. Deze kosten zijn in de hand gehouden 

door bezoekende teams geen consumptiebonnen meer aan te bieden. 

Er is dit jaar geen vrijwilligersavond georganiseerd. Daardoor is op deze post een behoorlijk 

overschot ontstaan. 

De uitgavenpost diversen is binnen de marges gebleven. In deze post zijn de bankkosten opge-

nomen die dit jaar wat hoog zijn uitgevallen doordat we met verschillende banken te maken hadden.  
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De inkomsten uit contributies zijn € 320 achtergebleven. Hier ligt een relatie met de hogere 

bondsafdracht. Deze bondsafdracht was hoger op basis van de ledenaantallen van vorig jaar van de 

afzonderlijke verenigingen. De begroting aan contributiebijdragen was ook op dat hoge ledental ge-

baseerd. In de praktijk was het ledenaantal iets lager dan begroot. 

De bijdrage van SSttG is € 300 hoger dan begroot. De oorzaak is dat er een groter aantal leden was 

waarvoor SSttG de bondsafdracht heeft betaald. Daar staat weer tegenover dat de spelers van GC1 

worden vrijgesteld van contributie – met dien verstande dat de voor deze spelers verschuldigde bonds-

afdracht voor rekening komt van de Stichting Schaaktopteam Groningen. 

 Ook de reiskostenverrekening door de KNSB was aanzienlijk (€ 330) hoger. Deze betaling heeft te 

maken met de grote reisafstand die onze teams moeten maken. In de begroting is deze post benoemd als 

‘sponsoring SSttG’. Dit dekt niet geheel de lading: het betreft door SSttG gerestitueerde bondsafdracht 

voor het eerste team en zal in het vervolg ook zo worden benoemd. 

De renteopbrengst is € 90 achtergebleven. Dit heeft vooral te maken met de overgang van banken 

waardoor onvoldoende geld op een renterekening gezet kon worden. 

Adopteer een veld, een actie om een budget op te bouwen voor de vervanging van de aangekochte 

digiborden, is een post die niet is begroot. Ook de opbrengst onder diversen is een opbrengst van de 

verhuur van deze borden. 

Bij het resultaat van de investeringen zijn ook de fusiekosten opgenomen. Dat heeft de ALV vorig 

jaar niet op die manier gefiatteerd. Het totaalresultaat van de investeringen naast de fusiekosten komt 

ongeveer overeen met de toegezegde investeringen. Er is echter een gunstige factor: voor het in de 

steigers zetten van de nieuwe vereniging heeft de gemeente Groningen een subsidie van € 3060 

toegezegd. Deze toezegging is nog nergens in de jaarrekening opgenomen. De bevoorschotting staat op 

de balans als voorziening want het bestuur moet dit bedrag nog verantwoorden naar de gemeente. Een 

belangrijk deel van de gedane investeringen kan hierin worden ondergebracht. 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 12 
 

Begroting 2016/2017 
 

Lasten Baten 

Omschrijving 
Result. 

15/16 
Begroot  

16/17 Omschrijving 
Result. 

15/16 
Begroot 

16/17 

Bondsafdracht 4124 3800 Contributie 7323 7200 

Zaalhuur 2550 2550       

KNSB-competitie: 3 teams 2297 2300       

Kosten arbiters   450     Bondsafdracht bijdrage SSttG 913 864 

Kosten bondsbureau   211           

Reiskosten 1635     Reiskostenvergoeding KNSB 1588 1600 

NOSBO-competitie 0 75       

Diverse interne wedstrijden 220 250 Verwerving externe bronnen   300 

Rapidtoernooi 0 425 Rapidtoernooi 0 350 

Weekendtoernooi 1950 2000 Weekendtoernooi 1960 2000 

Grand Prix toernooi 211 50 Grand Prix toernooi 210   

Basisscholenkampioenschap 267 250 Basisscholenkampioenschap 148 250 

Website 0 50 Vrijval balanspost Subsidie jeugd   196 

Jeugd   3502 Jeugd (eigen bijdrage trainingen)   2640 

Barkosten/consumptiebonnen 131 150 Inzet jeugdfonds   200 

Vrijwilligersavond 23 200 Adopteer een veld 95 250 

Afschrijving materiaal   1000 Opbrengst verhuur digiborden   750 

Bankkosten   80 Rente 92 50 

Diversen 212 50 Diversen 135 82 

Totaal 11985 16732 Totaal 12464 16732 

Resultaat 479 0       

 

Toelichting begroting 2016/2017 
 

Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar kunnen we nu een meer realistische begroting presente-

ren. 

De toernooien, behalve de interne toernooien, moeten zoveel mogelijk budgettair neutraal verlopen. 

In de begroting is er rekening mee gehouden dat dit niet helemaal zal lukken. Het Basisscholenkampioen-

schap zal met andere partners worden georganiseerd, waarvoor vanuit de vereniging een garantie van € 50 

wordt gegeven 

De KNSB-teams blijven een moeilijk te begroten onderdeel. De bijdrage van de KNSB is sterk 

afhankelijk van de reisafstanden die we moeten afleggen en dat is op dit moment nog moeilijk vast te 

stellen. 

Nieuw op de begroting is de afschrijving materiaal en de verhuur van de digiborden. Daarnaast is de 

jeugd in de begroting opgenomen. De bedragen die daarin worden genoemd komen uit het beleidsplan 

Jeugd. 

Voor diverse activiteiten van de vereniging zijn subsidies en externe financieringsbronnen te 

verwerven. Het bestuur gaat daartoe initiatieven ondernemen in de verwachting dat dit een positief 

resultaat op zal leveren. 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 13 
 

Beleidsplan Jeugd 2016/2017 
 

In het beleid van het voorgaande seizoen (zie ook het Jaarverslag Jeugd, BIJLAGE 9) hebben we 3 groepen 

onderscheiden: 

a. Toptalenten 

b. Talenten 

c. Toekomstige talenten 

Deze indeling willen we ook in het komend seizoen hanteren. 
 

Toptalenten 
We proberen zicht te krijgen op de toptalenten die zich in de Noordelijke regio aandienen. Voorlopig is 

dit Eelke de Boer. Het andere toptalent is Jonas Hilwerda, maar die is gebonden aan Staunton. Niettemin 

is het nastrevenswaardig om deze beide toptalenten een toptraining aan te bieden, waarbij we hen tevens 

de mogelijkheid bieden op een topniveau speelmogelijkheid te bieden, met name in een sterk KNSB-

team. Een van de grootmeesters van het eerste tiental kan deze training verzorgen.  

Mogelijk kan Machteld van Foreest hierbij op termijn aansluiten. 
 

Talenten 
De NOSBO en de FSB zijn een samenwerken aan het opzetten op het gebied van jeugdtoernooien. In 

ieder geval proberen ze de Grand Prix toernooien op elkaar af te stemmen. Door deze GP’s bestaat er een 

goed overzicht van het jonge schakersmateriaal in het Noorden, waaronder ook de kinderen die beloftevol 

zijn. Het is van belang dat deze kinderen zowel wat betreft leeftijd, spelniveau en mogelijk ook sekse in 

groepen komen te trainen. Dat is moeilijk op clubniveau te realiseren, daar is de omvang van de verschil-

lende groepen te klein voor. Dit moet op grotere schaal worden aangepakt.  

Daarnaast is het van belang dat gekwalificeerde trainers op groepen worden gezet. Groninger 

Combinatie heeft veel in huis en is daarom uitstekend geschikt hier een rol in te spelen. We hebben in 

ieder geval 5 sterke trainers te bieden: Iozefina Paulet, Koen Lambrechts, Maurice Schippers, Jasper 

Geurink en Geon Knol. Omdat een aanbod de clubgrenzen overstijgt moet dit in samenwerking met de 

NOSBO en FSB worden georganiseerd en moet er goed worden overlegd met de diverse schaakclubs. 

We denken aan 4 trainingsgroepen. De trainers van deze groepen krijgen betaald. ZZP-ers krijgen 

€ 25 per uur en de anderen krijgen € 20 per uur. Tweemaal per maand is er een training van 1½ uur. De 

groepen hebben een omvang van 6 tot 8 kinderen en de deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 110 

per 18 trainingen.  

De werving zal plaatsvinden door de ons bekende kinderen te benaderen. Daarnaast zal er een meer 

algemene werving plaatsvinden via de websites van de NOSBO en de FSB en gerichte benadering door 

de respectievelijke bonden. 

Het is goed om de trainingsgroepen ook uitdagingen te bieden. Dat wil zeggen dat we ernaar 

streven uit de trainingsgroepen evenwichtige teams te formeren die aan club- of viertallencompetities 

gaan deelnemen. Daarnaast zullen er regelmatig toernooien worden bezocht. 
 

Toekomstige talenten 
Hier gaat het vooral om de werving van nieuwe schakertjes. Dit moet op zo jong mogelijke leeftijd 

gebeuren. De basisscholen zijn daartoe de geschikte vindplaats. Op een aantal scholen wordt al schaakles 

gegeven. In veel gevallen geschiedt dat tegen betaling. Het is zinvol de basisscholen waar op dit moment 

geen schaaklessen wordt gegeven een aanbod te doen. Groninger Combinatie gaat daartoe in het begin 

van het seizoen gerichte initiatieven nemen. Betaling van de lessen zal daarbij in het aanbod worden 

meegenomen. Deelname van de scholen aan ons Basisscholenkampioenschap zal worden gestimuleerd. 

Daarnaast wordt weer een aanbod in het kader van de Sporthopper gedaan. 

We verwachten dat in de eerste maanden van het nieuwe jaar een aantal nieuwe aanmeldingen bij 

de jeugd zullen komen. We verwachten dat er aan het eind van komend seizoen 15 jeugdleden zullen zijn. 

Dat betekent dat het trainerscorps aangevuld zal moeten worden. Binnen de vereniging zijn er een aantal 

mensen die daarvoor gevraagd zullen worden. Er wordt lesgegeven volgens de Stappenmethode. 
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Het plan is om samen met SG Staunton extra trainingsmogelijkheden voor beginnende schaker te 

organiseren. Staunton heeft haar jeugdavond op dinsdag. Het streven is de jeugdtrainingsavond van 

Staunton en Groninger Combinatie voor de jeugdleden van beide clubs open te stellen. 

 

Andere activiteiten 
Naast de reguliere activiteiten is het aanbevelenswaardig om activiteiten voor alle deelnemers aan de 

trainingen van Groninger Combinatie te organiseren. Daarbij valt te denken aan het bezoeken van grote 

toernooien zoals Tata Steel en Hoogeveen. Daarnaast kunnen we tijdens de zomervakantie initiatieven 

ondernemen om tot een Zomerschaakkamp te komen. Nadere uitwerking zal in de loop van het seizoen 

plaatsvinden. Daarnaast is het aanbevelingswaardig zowel training als begeleiding naar het NK jeugd te 

organiseren. 

Verder zullen we de deelname aan allerlei toernooien aanmoedigen. Competitie is een belangrijke 

drijfveer om beter te leren schaken. 
 

De deelname aan deze activiteiten zal kostenneutraal moeten zijn. De kosten zullen door bijdragen van de 

deelnemers worden opgebracht. 

 

De kosten van de jeugdafdeling 
 

Het overzicht van de financiën van het seizoen 2015/2016 ziet er als volgt uit: 
 

Organisatie  Omschrijving  Inkomsten Uitgaven 

Sipke Ernst  Training Eelke de Boer   150,00 

Copy Right  200 flyers GC en Jeugd  148,50 

Koen Lambrechts Trainingen jeugd    315,00 

8 gastleden  8x€ 40,00   320,00   

6 cursisten Geon 6x€ 40,00   240,00   

6 hoofdleden 6x€ 30,00   180,00   

Geon Knol  17 uur x € 25,00    350,00 

Koen Lambrechts Trainingen jeugd     112,50 

Iozefina Paulet 10 uur x € 20,00    200,00 

RaindropChess 20 stappenboeken €4,60     89,70 

Iozefina Paulet Kosten bezoek NK-jeugd     60,00 

Totaal:   Uit investeringsplan 450,00 1.000,00 

Realisering   740,00 1.425,70 

 

Het financiële overzicht voor het seizoen 2016/2017 ziet er als volgt uit: 
 

Organisatie  Omschrijving  Inkomsten Uitgaven 

GC1-speler  Training jeugd      150,00 

4 trainers Talentgroep 4 x 18 x 1,5 x € 25  2700,00 

Deelnemersbijdrage 4 x 6 x € 110 2640,00  

Bondscontributie 9x € 27,00       243,00 

Bondscontributie 6x € 13,50         81,00 

Contributie  9x € 60,00   540,00  

Contributie  6x € 30,00   180,00  

Stappenboeken 30x € 4,60       138,00 

Stappendiploma's 20x € 4,00         80,00 

T-shirts  10x € 11,00       110,00 

Totaal:      3360,00 3502,00 
 

Wim Krijnen 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 14 
 

Interne competitie 
 

Jaarschema 2016/2017 
Ten opzichte van vorig jaar heeft het jaarschema een aantal nieuwe elementen - dit alles onder voor-

behoud van instemming door de ALV. 

 Er zijn geen rapidcycli meer en geen openings- en slotrapid. Reden is de relatief matige 

belangstelling voor de rapidavonden. In plaats daarvan komen 3 snelschaakavonden en 3 rapidavonden. 

Tezamen met Chess960 zijn dit 7 avonden onder de noemer ‘bijzondere activiteit’. Zowel voor rapid als 

snelschaken komt er een clubkampioensbeker die te winnen zal zijn volgens een Grand Prix- systeem. 

 Nieuw is ook een voorgenomen experiment met Zeskampen tijdens de tweede periode. Mogelijk 

leidt een systeem met groepen van gelijke speelsterkte tot een hogere deelname, wat reeds het geval als 

het lukt om 3 gelijktijdige zeskampen te vullen. Bij de eerste editie worden de zeskampen ingedeeld op 

rating. Om het geheel een serieus karakter te geven gaat de periodetitel in naar de winnaar van de hoogste 

zeskamp. Winnaars van de overige zeskampen verdienen een plaats in de bovenliggende zeskamp van de 

volgende editie. De punten tellen mee voor de jaarlijst. Voor de hoogste groep zijn de bonuspunten resp. 

8, 6, 4 en 2, te delen bij gelijk eindigen. 

Een restgroep van minder dan 6 spelers kan gewoon intern spelen, net als alle andere spelers die 

geen zeskamppartij hebben. Er is voor de reguliere tweede periode geen periodetitel en de bonuspunten 

voor bovenin eindigen zijn beperkt tot resp. 6, 4 en 2 (het totaal aan bonus komt daarmee op 32 tegen 30 

normaal)  
 

De voorgenomen slotactiviteit bestaat uit een Vierkampentoernooi dat mee zal tellen voor de KNSB-

rating. Dit toernooi staat open voor spelers buiten de club. Om prijzen te kunnen uitreiken zal inleggeld 

nodig zijn, ook voor GC-leden. Te denken valt aan € 10 inleg en prijzen van € 25 en € 10 per groep. 

 
DAG  DATUM  ACTIVITEIT 
 

donderdag  1-sep Nieuwjaarssimultaan 

donderdag  8-sep Interne competitie 1-1 

donderdag 15-sep ALV 

zaterdag 17-sep KNSB-competitie 

donderdag 22-sep Bijzondere activiteit 

vrijdag 23-sep Massakamp SISSA 

donderdag 29-sep Interne competitie 1-2  

Bekerloting 
 

donderdag  6-okt Bijzondere activiteit 

zaterdag  8-okt KNSB-competitie 

donderdag 13-okt Interne competitie 1-3 

donderdag 20-okt Interne competitie 1-4 

donderdag 27-okt Interne competitie 1-5 
 

donderdag  3-24 nov Pieter Slinkmantoernooi  

donderdag  3-nov Bijzondere activiteit 

zaterdag  5-nov KNSB-competitie 

zondag  6-nov Jeugd Grand Prix 

donderdag 10-nov Interne competitie 1-6 

donderdag 17-nov Interne competitie 1-7 

donderdag 24-nov Bijzondere activiteit 

zaterdag 26-nov KNSB-competitie 
 

donderdag  1-dec Interne competitie 1-8 

donderdag  8-dec Interne competitie 1-9 

donderdag 15-dec Kippenfuif 

zaterdag 17-dec KNSB-competitie 
 

donderdag  5-jan Interne competitie 2-1 

donderdag 12-jan Interne competitie 2-2 

Zeskampen 1 

donderdag 19-jan Interne competitie 2-3 

Zeskampen 2 

donderdag 26-jan Interne competitie 2-4 

Zeskampen 3 
 

donderdag  2-feb Interne competitie 2-5 

zaterdag  4-feb KNSB-competitie 

donderdag  9-feb Interne competitie 2-6 

Zeskampen 4 

zaterdag 11-feb Basisscholenkamp. Stad 

donderdag 16-feb Interne competitie 2-7 

Zeskampen 5 

donderdag 23-feb Interne competitie 2-8 
 

donderdag  2-mrt Interne competitie 2-9 

donderdag  9-mrt Bijzondere activiteit 

zaterdag 11-mrt KNSB-competitie 

donderdag 16-mrt Interne competitie 3-1 

zaterdag 18-mrt Rapidtoernooi GC 

donderdag 23-mrt Interne competitie 3-2 

donderdag 30-mrt Bijzondere activiteit 
 

zaterdag  1-apr KNSB-competitie 

donderdag  6-apr Interne competitie 3-3 

donderdag 13-apr Interne competitie 3-4 

donderdag 20-apr Interne competitie 3-5 

donderdag 27-apr Koningsdag 
 

donderdag  4-mei Bijzondere activiteit 

zaterdag  6-mei KNSB-competitie 

donderdag 11-mei Interne competitie 3-6 

donderdag 18-mei Interne competitie 3-7 

zaterdag 20-mei Gasterra Jeugdtoernooi 

donderdag 25-28 mei Weekendtoernooi 
 

donderdag  1-jun Interne competitie 3-8 

donderdag  8-jun Interne competitie 3-9 

donderdag 15-jun Play-offs  

Slotactiviteit 

donderdag 22-jun Play-offs  

Slotactiviteit 

donderdag 29-jun Play-offs  

Slotactiviteit 
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BIJLAGE 15 
 

Reglement interne competitie GC - september 2016 
 

Periodes 
Er zijn drie periodes, elke periodewinnaar plaatst zich voor de play-offs. Voor de beginstand behouden de 

nummers 1 t/m 5 uit de vorige periode hun positie. De rest van de lijst bestaat uit de spelers die de vorige 

periode gespeeld hebben, gesorteerd op rating. De lijst wordt in drie gelijke stukken verdeeld, het midden 

zo nodig 1 groter of kleiner. Het bovenste deel start met 21 punten, het midden met 20 en het onderste 

deel met 19. Nieuwkomers worden op rating ingeschaald. 
 

Score 
Winst is +1 punt, remise 0 en verlies -1. Bij een gelijk puntenaantal tellen de cumulatieve beginpunten 

(de som van het aantal punten op de ranglijst bij het begin van elke partij), daarna het lotingsnummer. 

Daarnaast is er een bonus voor hoog eindigen die telt voor de jaarlijst: 10 bonus voor de nummer 1 

telkens met 2 punten aflopend tot 2 bonus voor de nummer 5. Bij gelijk eindigen in punten wordt de 

bonus gedeeld. Breuken worden naar beneden afgerond, de rest wordt per bonuspunt verdeeld over de 

hoogst geëindigden binnen de betreffende puntengroep. 
 

Jaarlijst 
Voor de jaarlijst telt de score maal twee (winst 2, remise 1, verlies 0) plus de bonus. Bij gelijk eindigen 

tellen de cumulatieve beginpunten. Indien nog nodig beslist loting. 
 

Play-offs 
Wie alle periodes wint is clubkampioen en dan zijn er geen play-offs. De play-offs zijn een enkelrondige 

vierkamp om het clubkampioenschap tussen de periodewinnaars aangevuld met de hoogst geëindigde(n) 

van de jaarlijst. Het lotingsnummer voor de vierkamp wordt achtereenvolgens bepaald door a) het aantal 

gewonnen periodes; b) de positie op de jaarlijst.  

Als tiebreak voor de play-offs wordt na elke partij een kwartier gepauzeerd en één vluggertje met 5 

minuten p.p. gespeeld met de tegengestelde kleur. 

Voor de eindstand gelden achtereenvolgens: 

1. het resultaat van de lange partijen; 

2. het resultaat van de vluggertjes; 

3. het onderlinge resultaat van de lange partijen (met weglating van wie bij punt 2 is/zijn afgevallen); 

4. het onderlinge resultaat van de vluggertjes (met weglating van wie bij de vorige punten is/zijn 

afgevallen); 

5. een nader te bepalen beslissingskamp. 
 

Aanmelding 
Spelers moeten zich uiterlijk 19:45 uur aanmelden, dan begint de indeling. Om het aantal deelnemers 

even te maken, kan de wedstrijdleiding een late aanmelding laten vervallen. 
 

Speeltempo 
Het normale speeltempo bedraagt 75 minuten voor de hele partij plus 30 seconden per zet. 

Elke speler kan aanvragen om met versneld tempo te spelen, dit bij aanmelding voor zijn of haar eerste 

partij. Het (weer) wijzigen van het tempo na de eerste partij moet minimaal een uur voor de indeling zijn 

aangevraagd, dit om tactische beweegredenen uit te sluiten. Het versnelde tempo bedraagt 30 minuten 

voor de hele partij plus 30 seconden per zet. 
 

Bezwaar tegen versneld tempo 
Een speler kan aanvragen om in principe niet ingedeeld te worden tegen iemand die versneld speelt. Bij 

de indeling wordt er dan naar gestreefd de bezwaarhebbende hoogstens eenmaal per periode versneld te 

laten spelen. 

_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 18 
 

NOSBO-ALV 21-9-2016, agenda en stukken 
 

Nog niet beschikbaar. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

BIJLAGE 19 
 

KNSB-zaken 
 
From: bondsbureau@schaakbond.nl 
Subject: Nieuwsbrief KNSB augustus 2016 
 
Aan de besturen van de regionale bonden en de schaakverenigingen 

 

Bijgevoegd vindt u de Nieuwsbrief KNSB augustus 2016. Daarin staan allerlei onderwerpen die voor uw vereniging 
en uw leden interessant kunnen zijn. Zou u de brief onder uw leden willen verspreiden en hem tijdens de Algemene 
Vergadering van uw vereniging aan de orde willen stellen? 
 

Via de volgende link kunt u de Nieuwsbrief direct op de KNSB-website inzien:  
http://www.schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief 

De volledige nieuwsbrief in PDF kunt u via volgende link ophalen: 
http://www.schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief/nieuwsbrief-augustus-2016 

 
Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond 

M.J. (Mark) van der Werf 
directeur 

 

Ook de KNSB-competitiegids 2016/2017 is gereed:  
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/download/competitiegids.zip 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

BIJLAGE 20 
 

Machtigingsformulier 
 

Voor de vergadering opsturen naar de secretaris  

of aan het begin van de vergadering overhandigen aan de bestuurstafel. 

 

 

Ondergetekende, 

 

______________ 

 

machtigt bij deze 

 

______________ 

 

hem te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen op de Algemene Ledenvergadering van 

SV Groninger Combinatie. 
_____________________________________________________________________________________ 
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