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Leidse Schaakbond 
Opgericht 13 oktober 1928, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
Datum: Dinsdag 13 september 2022. 

Locatie: Denksportcentrum Leiden. 

 
Aanwezig: AAS, Alphense Schaakclub, Bodegraven, Daniel Noteboom, De Vrijpionnen, Leiderdorp, 

Leithen, LSG, Op Eigen Wieken, Philidor, Reynaerde, Sassenheimse, Voorschoten, Oegstgeest. 

Afwezig met kennisgeving: Utile Dulci, De Zwarte Pion en zonder kennisgeving De Stormpionnen. 

 

Namens bestuur LeiSB aanwezig: Wim Zwinkels (voorzitter), Eric Fraikin (competitieleider), Rob van 

Leijden (penningmeester), Jetze Heun (jeugdleider), Kees Offerman (secretaris). 

Namens bestuur HSB aanwezig: Ankie Erwich. 

 

1 – Opening en vaststellen agenda 
Om 20:15 uur opent de voorzitter van de Leidse Schaakbond de algemene ledenvergadering 2022 

met een warm welkom, is blij dat we de lockdowns achter ons kunnen laten en stelt de ALV voor om 

met agendapunt 6 te beginnen.  

Het bestuur stelt voor Kees Offerman te benoemen tot secretaris, er zijn geen tegenkandidaten. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Zwinkels (voorzitter), Rob van Leijden (penningmeester) en Eric 

Fraikin (competitieleider). De ALV stemt met applaus in met benoeming van Kees Offerman tot 

secretaris en herbenoeming van Wim Zwinkels tot voorzitter, Rob van Leijden tot penningmeester 

en Eric Fraikin tot competitieleider. 

 

2 - Ingekomen stukken en mededelingen 
Uitnodiging voor de ALV van de Haagse Schaakbond – HSB op 14 september 2022.  

Drie schaakverenigingen hebben met kennisgeving afgezegd voor deze ALV van de LeiSB. 

 

3 - Notulen ALV 14 september 2021 
Geen opmerkingen, dank aan Wim de Ruyter. 

 

4 – Jaarverslagen 

 

4a - Jaarverslag ledenadministrateur 
Arjan Plug licht jaarverslag toe, en geeft aan dat het afgelopen jaar (peildatums 01-06-2021 en 01-

06-2022) het aantal leden van aangesloten schaakverenigingen volgens de KNSB ledenadministratie 

(OLA) per saldo nagenoeg gelijk is gebleven. Seniorleden, kleine groei. Jeugdleden, daling bij de helft 

van de schaakverenigingen, groei bij de grote schaakverenigingen, in het bijzonder Op Eigen Wieken. 

Voorzitter en ALV bedanken Arjan Plug voor zijn toelichting en inzet. 

4b - Jaarverslag secretaris/webmaster 
Geen opmerkingen. 
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4c – Jaarverslag competitieleider 
Eric Fraikin licht jaarverslag toe, en geeft aan dat door de lockdown er veel inhaalwedstrijden 

ontstonden in de tweede helft seizoen 2021 -2022, en bekercompetitie is vervallen. 

De “Gentlemen’s agreement” werd ter sprake gebracht,  discussie hoe eventueel excessen zouden 

kunnen worden voorkomen wanneer de Gentlemen ’s agreement” zou komen te vervallen, besloten 

werd er nog een jaar over na te denken. 

Ratinggegevens, twee leden S.V. Daniel Noteboom missen uitslag, competitieleider zegt toe dit uit te 

zoeken. Voorzitter en ALV bedanken Eric Fraikin voor zijn toelichting en inzet. 

4d – Jaarverslag jeugdcommissie 
Jetze Heun licht jaarverslag toe, en geeft aan dat aantal jeugdleden bij de grotere 

schaakverenigingen groeit, maar kleinere schaakverenigingen het moeilijk hebben om actief 

jeugdbeleid te (blijven) voeren en vraagt besturen van de aangesloten schaakverenigingen om meer 

aandacht te besteden aan jeugdbeleid en kadervorming. Voorschoten merkt op dat combinatie 

schoolschaak en schaakles voor ouders + kinderen in de praktijk goed blijken te werken. Tijdens de 

lockdown is Op Eigen Wieken actief gebleven via Lichess, mogelijk helpt dit ook. De jeugdcommissie 

heeft een nieuwe schoolschaakcoördinator – Onno Verbaken – en hoopt het schoolschaak verder te 

stimuleren. Teruggekeken werd op een geslaagd jeudweekendtoernooi en vooruit gekeken naar het 

Kampioenschap Jeugdteams Regionale Bonden -Hutton 2022- dit jaar georganiseerd door de 

jeugdcommissie van de Leidse Schaakbond, meer informatie website LeiSB jeugd. 

Voorzitter en ALV bedanken Jetze Heun en de jeugdcommissie voor toelichting en inzet. 

4e – Jaarverslag diploma-consuls 
Lo van Os licht jaarverslag toe, legt uit wat er van een diplomaconsul verwacht wordt, en geeft aan 

m.i.v. het volgende seizoen te stoppen als diplomaconsul.  Opvallend was de activiteit van Bart van 

den Bosse met schaaklessen/schaakdiploma's in een penitentiaire inrichting.  

Voorzitter en ALV bedanken Lo van Os en Johan Boots voor toelichting en hun inzet en doen een 

oproep voor een kandidaat diplomaconsul. 

4f – Jaarverslag penningmeester 
Rob van Leijden licht jaarverslag, wijziging van de contributie inning, en baten-lasten seizoen 2021-

2022 toe. De toernooikosten zijn door de lockdown veel lager. Rob’s verwachting voor het komende 

seizoen, meer toernooikosten door reservering / deelname / organisatie van onder andere het 

Kampioenschap Jeugdteams Regionale Bonden -Hutton 2022-. 

Voorzitter en ALV bedanken Rob van Leijden voor zijn toelichting en inzet. 

4g – Verslag kascontrolecommissie (ingekomen mail d.d. 8 september 2022) 
Kees Bakker (Op Eigen Wieken) doet mede namens Ben de Leur (AAS) verslag van de kascontrole. De 

jaarstukken zijn onderbouwd met onderliggende administratie en geven een juiste samenvatting van 

de financiële situatie. De penningmeester heeft alle vragen volledig bevredigend kunnen 

antwoorden. Tevens geeft de kascontrolecommissie een compliment voor de wijze waarop de 

penningmeester de wijziging van de contributie-inning in verband met het btw-plichtig worden van 

de KSNB met de verenigingen heeft afgehandeld. Het voorstel aan de ALV is dan ook om de 

penningmeester decharge te verlenen. De ALV neemt het voorstel over en verleent de 

penningmeester via applaus decharge en bedankt Rob van Leijden voor zijn inzet.  
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5 – Competitiezaken 

 

5a – Voorstel indeling regionale competitie 2022 – 2023 
Nieuw voorstel van Eric Fraikin - competitieleider om in plaats van dubbele rondes de vierde klasse 

(6-tallen) te laten vervallen om de derde klasse (ook 6-tallen) en recreatieklasse (4-tallen) te 

versterken. In de recreatieklasse kan niet gepromoveerd of gedegradeerd worden, wel tellen de 

uitslagen mee voor de rating. Nieuw voorstel van de competitieleider wordt met twee onthoudingen 

door de ALV aangenomen en zal als regionale competitie indeling 2022 – 2023 gepubliceerd worden. 

5b – Voorstel aanpassen bekercompetitie 
Bekercompetitie is door de lockdown seizoen 2021 – 2022 komen te vervallen. 

Simon Groot (AAS) heeft voorgesteld om in de Bekercompetitie te werken met groepen op basis van 

Elo-rating. Het idee hierachter is dat het op die manier aantrekkelijker wordt voor de verenigingen 

om één of meer bekerteams op te stellen. Het voorstel is om in het seizoen 2022 – 2023 de 

Bekercompetitie te splitsen in twee competities als volgt: Bekercompetitie A - hier mogen alle 

spelers aan meedoen. Bekercompetitie B – hier mogen spelers aan meedoen met een rating kleiner 

dan 1900.  

Voorstel om bekercompetitie aan te passen werd door de ALV besproken, o.a. Elo-rating 1900 vs 

1800. Ter stemming kwamen twee opties. Optie-1: Bekercompetitie laten zoals het nu is werd niet 

door de ALV aangenomen. Optie-2: Bekercompetitie splitsen in twee competities; bekercompetitie-A 

- bekerteams met gemiddelde rating kleiner dan 1800 en bekercompetitie B - bekerteams met 

gemiddelde rating boven 1800 werd -met voorwaarden seizoen 2022 – 2023 gebruiken voor peiling 

haalbaarheid binnen de verenigingen- door de ALV aangenomen. 

Voorzitter bedankt Eric Fraikin voor zijn toelichting en inzet. 

 

6 – Bestuursverkiezing, vertegenwoordigingen en commissies 
Zie agendapunt-1. 

 

7 – Toernooien en bijdragen 
Wim Zwinkels licht de reserveringen en toernooikosten toe in het bijzonder het Hutton toernooi dat 

dit jaar georganiseerd wordt door de Leidse Schaakbond. Uitgangspunt is dat alle toernooien dit 

seizoen weer georganiseerd kunnen worden. LSG gaat Oliebollentoernooi weer organiseren. 

Voorschoten zegt toe het Rapidtoernooi op Koningsdag weer te gaan organiseren. Voor het 

besturentoernooi is jaarlijks een budget dat niet benut wordt. Ook dit jaar zijn er geen kandidaten. 

Op een vraag uit de vergadering licht de voorzitter toe dat het format van het besturentoernooi vrij 

is. In het verleden is het een paar keer gehouden. Het kan bijvoorbeeld ook met een jubileum van de 

club georganiseerd worden. De voorzitter stelt voor om bij afloop van de budgetteringscyclus 

volgend jaar het toernooi te heroverwegen. Wellicht is afschaffing ervan een optie, zo merkt ook 

iemand uit de vergadering op. 

 

8 – Begroting 2022 – 2023 

De door de penningmeester gepresenteerde begroting voor 2022-2-23 wordt unaniem door de ALV 

geaccordeerd. Voorzitter en ALV bedanken Rob van Leijden voor zijn toelichting en inzet. 
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9 – Prijsuitreiking 
Voor de competitie winnaars 2021 -2022 DGT-klokken, uitgereikt door de voorzitter.  

Kampioen Recreatieklasse: De Vrijpionnen- Team Vrijpionnen B (jeugd) 

Kampioen 4e klasse: Op Eigen Wieken - Team OEW-A (jeugd). 

Kampioen 3e klasse: Philidor – Team Philidor D 

Kampioen 2e klasse: Daniel Noteboom - Team Daniel Noteboom A 

Kampioen  1e klasse: Leithen - Team Leithen-A. 

Kampioen Hoofdklasse: LSG - Team LSG-B. 

 
 

10 – Rondvraag 
Ankie Erwich (HSB); Uitnodiging PK HSB ook voor leden LeiSB, start 23 september. 

Jetze Heun; tijdens Hutton-toernooi 29 oktober ook een Thema dag KNSB en cursus SwissMaster. 

Wim Zwinkels; 150 jaar KNSB Koninklijke Nederlandse Schaakbond, Ard Dekker is de activiteiten 

coördinator en LSG is gevraagd om massakamp te organiseren. 

ALV; Bedankt bestuur. 

 

De voorzitter wenst iedereen een voorspoedig schaakseizoen 2022 - 2023 toe, bedankt iedereen 

voor hun inzet, biedt na afloop een drankje aan en sluit om 21: 45 uur de vergadering. 

 

 


