
 

 

 

 

 

 

 

Jeugdleidersvergadering (JLV) 

 

 Datum: Woensdag 25 juni 2014 

Tijdstip:  19:30 uur 

Locatie:  Jannes van der Wal Denksportcentrum,  

Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen, 050-3110375 

 

AGENDA 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Mededelingen 

 

3. JLV d.d. donderdag 30 januari 2014 

 

4. ALV d.d. woensdag 7 mei 2014 (Jeugdzaken) 

 

5. Personele bezetting 

 

6. Voorlopige Jeugdkalender 2014-2015 

 

7. Grand-Prixcyclus 

 

8. Basischoolkampioenschappen 

 

9. PJK en Teamkampioenschappen 

 

10. Schaakchallenge sc Haren 

 

11. Reglementen 

 

12. KNSB-zaken 

 

13. W.v.t.t.k. / rondvraag 

 

14. Sluiting 

 

 

Toelichting bij de agenda: 

 

Ad 3: Op donderdag 30 januari 2014 is er een bijeenkomst geweest, waar helaas veel mensen voor 

af moesten zeggen. Het belangrijkste wat die avond is besloten, was het geven van toestemming aan 

sc Groningen om een GP toernooi op zondag te organiseren en eventueel de bovenste groepen in 

een Zwitserse groep te laten spelen. Dat laatste is er niet van gekomen, vanwege het nog niet 

aanwezig zijn van een puntentabel voor een dergelijke opzet. 

NOORDELIJKE SCHAAKBOND 

OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 

AANGESLOTEN BIJ DE KNSB 



Ad 5: Petra Raaijen, bestuurslid jeugdzaken van de NOSBO, heeft voorafgaand aan de ALV van 7 

mei jl., te kennen gegeven te willen stoppen met haar functie. Drukke werkzaamheden nopen haar 

helaas daartoe. Het bestuur zoekt een geschikte kandidaat voor het invullen van deze vacature. 

 

Ad 6: Voorlopig op de kalender: 

20 september 2014: NOSBO stappenkampioenschap 

22 november 2014: ScepU North Sea Chess 

21, 23 en 24 februari 2015: NOSBO PJK 

 

Ad 7: Spelen op zondag, heeft dat een toekomst? Wat is de toekomst van onze cyclus, exclusiever 

of nog meer toernooien. 

 

Ad 8: Evaluatie van het afgelopen seizoen. 

 

Ad 9: Onze jeugdclubkampioenschappen leiden al jaren een zieltogend bestaan. Accepteren we dit, 

of proberen we dit aan te pakken? En zo ja, hoe? 

 

Ad 11: Reglement op GP toernooien: 

Artikel 3, wijzigen: Toevoegen de zondagmiddag. 

Artikel 13, nieuw: De GP-klassementspunten worden door middel van de volgende formule 

toegekend aan de spelers: GP = 10(W/(N-1)+1)-(K-1), waarbij W = score speler, N = aantal 

deelnemers in de groep, K = klassering binnen de groep. Gelijk eindigen in punten levert voor alle 

gelijk eindigende spelers de punten voor de hoogste klassering op. 

 

Reglement stappenkampioenschap: 

Artikel 4, wijzigen: Open voor jeugdspelers tot 20 jaar (peildatum kalenderjaar) 

 

Reglement op de persoonlijke jeugdkampioenschappen: 

Artikel 3, verwijderen 

Artikel 7, wijzigen: Mogelijkheid opnemen om speeltempo aan te passen aan de omvang van het 

deelnemersveld. 

Artikel 8, verwijderen 

Artikel 10, verwijderen 

 

Reglement op de jeugdclubcompetitie: 

Artikel 9, verwijderen 

Artikel 14, aanpassen, conform het PJK reglement. Speeltempo aan de hand van de omvang 

deelnemersveld en D categorie kent ook notatieplicht. 

Artikel 17d, verwijderen? 

Artikel 19c, verwijderen? 

Artikel 19d, verwijderen? 

 

De reglementen zijn te vinden op de reglementen pagina op de NOSBO site. Ik vraag ieder om hier 

van te voren naar te kijken en eventueel met suggesties te komen voor aanpassingen van deze. De 

hierboven staande zijn ook slechts een inventarisatie van bestuurszijde. 

Ik wil wel benadrukken dat de uiteindelijke wijzigingen bekrachtigd moeten worden op de 

Algemene Ledenvergadering van de NOSBO van, waarschijnlijk, 17 september 2014. Hierbij weegt 

natuurlijk wel zwaar mee, hoe de jeugdleidersvergadering denkt over de diverse punten. 

 

Groningen, 12 juni 2014 

Roland Kroezen 

Voorzitter NOSBO 


