Algemene Ledenvergadering van de LeiSB
Datum: Dinsdag 13 september 2022, 20:15 uur.
Locatie: Denksportcentrum Leiden.

Agenda

Algemene ledenvergadering Leidse Schaakbond
13 september 2022.
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- Ingekomen stukken en mededelingen
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- Notulen ALV 14 september 2021
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- Jaarverslagen:
a. Jaarverslag ledenadministrateur
b. Jaarverslag secretaris / webmaster
c. Jaarverslag competitieleider
d. Jaarverslag jeugdcommissie
e. Jaarverslag diploma-consuls
f. Jaarverslag penningmeester
g. Verslag kascontrolecommissie

5

- Competitiezaken:
a. Voorstel indeling regionale competitie 2022 -2023
b. Voorstel aanpassen bekercompetitie
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- Bestuursverkiezing, vertegenwoordigen en commissies
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- Toernooien en bijdragen
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- Begroting 2022 – 2023
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- Prijsuitreiking.

10 - Rondvraag en sluiting
Ad 6. Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Zwinkels (voorzitter), Rob van Leijden
(penningmeester) en Eric Fraikin (competitieleider). Het bestuur stelt voor Kees Offerman te
benoemen tot secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur conform artikel 11.1 van de statuten.
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Van de Voorzitter
Wim Zwinkels
We kunnen terugkijken op een seizoen waar de invloed van corona gelukkig beperkt was, of
in ieder geval beperkter dan het seizoen ervoor. Wel kende de regionale competitie een
onderbreking gedurende de wintermaanden. Fijn dat alle clubs soepel meegewerkt hebben
aan het inplannen van de uitgestelde wedstrijden! Het oude PK kon afgerond worden en het
nieuwe PK, voor het eerst georganiseerd door Philidor, kon moeiteloos aan het eind van het
seizoen plaatsvinden. Clubs als Leithen en Philidor organiseren ook tijdens de zomer
schaakactiviteiten, zodat het schaakleven weer als vanouds hervat kan worden.
Helaas tikken ook de negatieve gevolgen van corona nog her en der wat door. De daling in de
ledenaantallen is tot staan gebracht, maar her herstel dat hier en daar optreedt, is nog niet over
de gehele linie te zien. Corona heeft ook het laatste zetje gegeven bij SSN uit Nieuwkoop. De
spoeling werd de laatste jaren al behoorlijk dun. En toen de regionale competitie in het
voorjaar hervat werd, vonden de seniore tot zeer seniore leden het een groot
gezondheidsrisico om weer achter het bord plaats te gaan nemen. De actieve leden hebben
zich aangesloten bij SV Reynaerde. Dit betekent dat we nog maar 17 clubs hebben binnen
onze bond. Ik hoop dat dit geen voorbode is voor enkele andere, sterk vergrijzende, clubs
binnen onze bond.
Wat de prestaties jeugd betreft viel de oogst op de nationale kampioenschappen wat tegen,
met de tweede plaats bij de A-meisjes van Cato de Zoeten als hoogste notering. Maar veel
clubs en mensen blijven zich actief inzetten voor de jeugd. Leonore Braggaar boekte met Op
Eigen Wieken een zeer spectaculaire ledenwinst. Het Jeugdweekendtoernooi werd weer
georganiseerd in Leiderdorp. En de voorbereidingen voor de organisatie van het jaarlijkse
Hutton-toernooi, waar de jeugdtop van elke bond tegen elkaar strijdt, is in volle gang om er
een mooie dag van te maken op 29 oktober aanstaande. Het is verheugend om te zien dat ook
wat ouders van de jeugd hierbij prima ondersteuning bieden.
Over betrokkenheid gesproken, Simon Groot van AAS attendeerde ons op een alternatief
voor het bekersysteem om de bekerkompetitie ook wat aantrekkelijker te maken voor clubs
die niet in de top meedraaien.
Verdere ontwikkelingen leest u in de bijdragen van mijn medebestuursleden. Daarbij ook
even aandacht voor de verandering van systematiek van contributie-inning die door de
landelijke bond rechtstreeks van de club geïnd wordt en de bijbehorende (vrijstelling van)
btw-plicht. Uit het bestuur is Marcel Lek teruggetreden als secretaris. De aard van de
werkzaamheden pasten hem minder dan verwacht. Het bestuur heeft Kees Offerman bereid
gevonden om de secretarisrol over te nemen en stelt voor hem op de vergadering te
benoemen. Dit laat onverlet dat tegenkandidaten zich voor aanvang van de ALV schriftelijk
kunnen melden bij het bestuur.
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Notulen Algemene Leden Vergadering LeiSB op 14 september 2021
Aanwezig zijn 12 verenigingen: AAS, ASC, Bodegraven, Daniël Noteboom, SV Leiderdorp,
SV Leithen, LSG, Oegstgeest 80, OEW, Philidor, Reynaerde, Sassenheim.
Afwezig met kennisgeving: De Zwarte Pion, Utile Dulci, Voorschoten.
Afwezig zonder kennisgeving: JSC de Vrijpionnen, SSN, Stormpionnen.
Namens het bestuur zijn aanwezig: Wim Zwinkels (voorzitter), Eric Fraikin
(competitieleider), Rob van Leijden (penningmeester), Jetze Heun (jeugdleider) en Wim de
Ruyter (secretaris).
Namens de HSB is Max Kanbier aanwezig. Ook aanwezig is Marcel Lek, beoogd secretaris.

1) Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering.

2) Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt dat er een uitnodiging is ontvangen voor de ALV van de Haagse
Schaakbond op 15 september 2021. De voorzitter heet speciaal Max Kanbier welkom,
beoogd voorzitter van de HSB.

3) Notulen ALV 18 september 2020
Op pagina 5 dient de zin: “Ook als iemand last heeft van hooikoorts mag deze persoon
gewoon spelen.” verwijderd te worden.

4) Jaarverslagen
ledenadministrateur
De ledenadministrateur vindt dat het ledenverlies meevalt. LSG merkt op dat de optelling van
het aantal leden niet klopt. De voorzitter geeft aan dat dit waarschijnlijk komt omdat er geen
rekening is gehouden met het vertrek van Inter Nos uit de Leidse Schaakbond aan het begin
van dit seizoen.
secretaris
Geen commentaar.
competitieleider
Geen commentaar.
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jeugdcommissie
De voorzitter dankt de jeugdleider voor zijn bijdrage. Ondanks corona is de Leidse
schaakbond heel actief geweest met trainingen en online kampioenschappen. Deze meldt dat
er te weinig kader is om de jeugd op te leiden en doet een oproep aan belangstellenden om
zich te melden. De vraag wordt gesteld hoeveel clubs nu daadwerkelijk iets aan jeugdbeleid
doen. Het gaat om 11 clubs en daarvan hebben er 5 meer dan 20 jeugdleden.
Verder wijst de jeugdleider erop dat de KNSB nu ook van allerlei kampioenschappen een
online versie wil gaan houden waardoor de toch al volle agenda nog voller wordt.
diplomaconsuls
Geen commentaar. Johan Boots geeft als diplomaconsul aan dat er ondanks de pandemie toch
nog redelijk wat examens zijn afgenomen. De voorzitter bedankt hem voor zijn werk waarna
de vergadering applaudisseert.
penningmeester
De penningmeester zegt dat er geen winst of verlies dit jaar is, omdat het overschot wordt
teruggegeven aan de clubs via een eenmalige contributieverlaging. Leithen complimenteert
de handelswijze van het bestuur en vindt dat de KNSB-contributie aan de hoge kant is. De
penningmeester wijst erop dat er geen stijging van de KNSB-contributie is geweest de
afgelopen jaren op de jaarlijkse inflatiecorrectie na. De voorzitter wijst erop dat onze bond de
uitgaven van de KNSB steeds kritisch volgt. LSG wijst erop dat de investeringen die de
KNSB in online evenementen doet zijn vruchten lijken af te werpen. Er zijn al 17 nieuwe
aanmeldingen bij de club voor de “Schaak-off”, terwijl de club daar zelf niets voor heeft
hoeven te doen. Leithen vraagt zich af of dergelijke “nieuwe” toernooien niet de andere
zomeractiviteiten van sommige clubs doorkruisen. De voorzitter wijst erop dat dergelijke
toernooien parallel aan elkaar kunnen plaats vinden. De voorzitter meldt dat de Leidse
schaakbond met 5 deelnemende verenigingen (Alphen, Daniel Noteboom, LSG, Philidor,
Utile Dulci) aan de Schaak-off landelijk uitstekend scoort. Hij heeft de vraag van de KNSB
gehad om ervoor te zorgen dat er een club de regionale finale van de Schaak-off gaat
organiseren. Philidor zegt toe dit te willen doen.
kascommissie
De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. De commissie adviseert de
vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Middels applaus stemt de
vergadering hiermee in.
5) BTW plicht
De penningmeester vertelt dat met ingang van 1 januari 2022 er BTW-plicht gaat gelden voor
denksporten, aangezien deze niet als sport meer aangemerkt worden. Clubs, regionale bonden
en KNSB dienen dan BTW te betalen over hun omzet. Er is wel een Kleine
OndernemersRegeling (KOR) waarbij geen BTW afgedragen hoeft te worden indien men
onder een omzet van 20.000 blijft. Voor de doorsnee schaakclub zal de regeling daarom niet
van toepassing zijn. De KNSB heeft daarom het idee geopperd om zelf zowel de KNSB- als
de regionale contributie te gaan innen bij de clubs en dan de afdracht aan de regionale bonden
te doen. Regionale bonden kunnen dan ook gebruik maken van de KOR. Dit zal met betaalde
krachten gaan gebeuren en doordat de KNSB dus wel BTW zal moeten gaan betalen waar het
dit nu niet doet, zal het KNSB-gedeelte van de contributie daarom gaan stijgen. Aangezien de
KNSB ook van haar uitgaven BTW kan verrekenen zal deze stijging geen 21% zijn maar naar
schatting 10-15%. Vanavond en morgenavond houdt de KNSB digitale informatieavonden
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voor penningmeesters van clubs. Eind september worden besluiten genomen in een extra
vergadering tussen KNSB en regionale bonden. Ook zal daarin het debiteurenrisico aan de
orde komen en de financiering ervan. In de tijd dat de huidige penningmeester in functie is,
heeft de contributieafdracht steeds volledig plaatsgevonden. Clubs dienen alert te zijn om
beneden de 20.000 euro te blijven, bijvoorbeeld als ze veel inschrijfgeld van toernooien
hebben. LSG gaat een stichting in het leven roepen voor het Noteboom-toernooi.
De penningmeester geeft verder aan dat de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) in gaat. Clubs hebben hierover een mail met checklist van de KNSB
ontvangen. Voor de Leidse Schaakbond is nu vooral van belang dat er een continuiteitscommissie wordt ingesteld. Deze eis wordt gesteld door de WBTR voor het geval alle
bestuursleden komen te overlijden of in geval zij alle betrokken zijn bij fraude. Er wordt
besloten een dergelijke commissie in te stellen voor de duur van drie jaar en deze niet te laten
bestaan uit leden die al bestuurslid zijn bij een vereniging, om dubbele petten te vermijden.
Ieder jaar wordt de commissie vermeld in het jaarverslag. De eerste drie jaar zal de
commissie bestaan uit de clubs AAS, ASC en Bodegraven.
6) Competitiezaken
De competitieleider vertelt dat er 7 teams minder meedoen aan de competitie dan in
vergelijking met aanvang van seizoen 19/20. Deze week zal de indeling zichtbaar worden op
de site en de competitie zal starten op 4 oktober. De deadline waarop de spelers bekend
moeten zijn die in de teams spelen, ligt op 3 oktober. AAS is van mening dat er teveel teams
degraderen (drie uit iedere klasse) en ziet daarom in de hoofd- en eerste klasse graag 10
deelnemende teams. Leithen vindt 9 partijen per jaar teveel en LSG denkt dat meer teams zal
leiden tot een groter niveauverschil tussen die teams. Het voorstel van AAS wordt in
stemming gebracht en verworpen.
Leonore Braggaar verricht de loting voor de beker:
OEW - LSG
Voorschoten - ASC
Oegstgeest - Leithen
Utile Dulci - Reynaerde
Philidor - AAS.

7) Bestuursverkiezing, vertegenwoordigingen en commissies
De voorzitter dankt de huidige secretaris voor diens inspanningen van de afgelopen zeven
jaar. Hij krijgt een schaakboek en applaus uit de zaal. De voorzitter vraagt aan de vergadering
of deze akkoord gaat met Marcel Lek als nieuwe secretaris. Middels applaus laat de
vergadering weten hiermee akkoord te gaan.
De penningmeester laat weten dat dit jaar de kascommissie zal bestaan uit een lid van Op
Eigen Wieken en een lid van AAS. AAS vraagt of de commissie ook online bijeen kan
komen. De penningmeester laat weten dat dit desgewenst kan.
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8) Toernooien en bijdragen
Philidor laat weten dit jaar het PK voor senioren te gaan organiseren. Het zal waarschijnlijk
maandag 16 mei 2022 beginnen en 7 rondes duren. De HSB laat weten dat het PK
snelschaken dit jaar zal worden georganiseerd door Rijswijk en niet door Promotie. LSG
meldt nog steeds het oliebollentoernooi te gaan organiseren indien er geen andere club is die
dit wil doen. Maar er is nog steeds een uitdrukkelijk verzoek of een andere club zich hiervoor
wil kandideren. Philidor vraagt zich af wat nu het verschil is tussen een besloten toernooi en
een toernooi dat alleen voor leden van de LeiSB en HSB is. De voorzitter zegt dat hier nader
naar moet worden gekeken en weet dit op het eerste gezicht ook niet. LSG meldt dat het
Noteboom toernooi dit seizoen (uiteraard onder voorbehoud van eventuele
coronamaatregelen) op 25, 26 en 27 februari 2022 zal gaan plaats vinden.
9) Begroting
De penningmeester vertelt dat de voorgenomen BTW-verhoging nog niet in de begroting is
opgenomen. De daarmee gemoeide bedragen zijn immers nog niet bekend. Er wordt gevraagd
waar de begrote kosten van de ALV van 300 euro uit bestaan. De penningmeester laat weten
dat dit bedrag te hoog is, omdat er nog vanuit werd gegaan dat er ook een papieren versie van
de stukken zou verschijnen. Hij zal daarom het bedrag volgend jaar aanpassen naar circa 100
euro. De vergadering laat per acclamatie weten akkoord te gaan met de begroting.
10) Rondvraag en sluiting
Alphen meldt dat het aanvragen van VOG’s nu via e-herkenning op een hoger niveau moet.
De Leidse Schaakbond heeft aangeboden dit voor de clubs te willen doen met haar eherkenning maar Alphen vraagt of dit juridisch wel een juiste constructie is. De jeugdleider
laat weten dat dit op deze manier goed schijnt te werken bij andere bonden. Hij wil het op
deze manier proberen en zal bij de KNSB checken of het juridisch wel echt door de beugel
kan.
LSG laat weten dat de verkoop van het Denksportcentrum van de baan is. De koper heeft niet
op tijd aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Het Denksportcentrum is daarom weer van de
stichting DSC.
De jeugdleider laat weten op zoek te zijn naar een nieuwe schoolschaakcoördinator.
Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor het Hutton toernooi, dat de Leidse Schaakbond in
oktober 2022 moet organiseren.
De voorzitter laat weten in verband met het jubileum van de KNSB er een overzicht gaat
komen met kampioenen van alle regionale bonden. Hij is bezig met het opstellen van een lijst
en al bij Harro Weiland geweest om gebruik te maken van zijn archief. Hij heeft ook de
informatie uit de jubileumboeken 50 en 100 jaar LSG verwerkt maar heeft met name in de
beginperiode nog gaten en vraagt wie hem verder daarmee zou kunnen helpen. Jan Postma en
Ab Smit zijn namen die worden genoemd.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij er bezwaar tegen hebben dat de
vergaderstukken alleen nog in digitale vorm verschijnen. Dit blijkt niet het geval.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
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Jaarverslagen 2021 - 2022
a. Jaarverslag ledenadministrateur
Arjan Plug

Aantal leden verenigingen per 1 juni 2022
(tussen haakjes de aantallen van 1 juni 2021)

Vereniging
AAS
ASC Alphen
Bodegraven
Daniel Noteboom
Leiderdorp
Leithen
LSG
Schaak Sociëteit Nieuwkoop
Oegstgeest ‘80
Op Eigen Wieken
Philidor
Reynaerde
Sassenheim
LSV De Stormpionnen
Utile Dulci
Voorschoten
JSC Vrijpionnen
De Zwarte Pion
Relaties LSB

Jeugd
6 (7)
20 (20)
4 (8)
5 (18)
36 (52)

Senioren
25 (24)
30 (32)
16 (21)
35 (39)
30 (28)
35 (31)
114 (117)
8 (9)
30 (29)
5 (4)
63 (50)
20 (24)
18 (17)
2 (2)
14 (13)
50 (48)
9 (9)
20 (21)
6 (6)

31 (35)

91 (64)
9 (3)

9 (17)
52 (47)
29 (27)
12 (18)

Totaal
31 (31)
50 (52)
20 (29)
40 (57)
66 (80)
35 (31)
145 (152)
8 (9)
30 (29)
96 (68)
72 (53)
20 (24)
18 (17)
11 (19)
14 (13)
102 (95)
38 (36)
32 (39)
6 (6)

Ledenaantal Leidse Schaakbond
1-6-2000 1-6-2007 01-06-14 01-06-17 01-06-18 01-10-18 01-06-19 01-10-19 01-06-20 01-06-2021 01-06-2022

Sen 741 662 578
Jgd 562 390 351
Tot 1303 1052 929

584
343
927

576
366
942

584
347
931

569
355
924
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564
356
920

567
366
933

524
316
840

530
304
834

b. Jaarverslag secretaris / webmaster
Kees Offerman / Wim Zwinkels
In het seizoen 2021-2022 heeft het bestuur driemaal vergaderd. Op 7 december 2021 en 19 januari
2022 gebeurde dit digitaal en werden onder meer ook de gevolgen van corona voor de regionale
competitie besproken. Verder werden de gevolgen van de invoering van de btw-plicht voor de
schaaksport en de gevolgen van de contributie-inning door de KNSB rechtstreeks bij de clubs.
Op 31 mei 2022 vond er voor het eerst in lange tijd weer een live vergadering plaats. Bij deze laatste
vergadering was ook Kees Offerman aanwezig om kennis te maken met het bestuur. Kees stelde zich
hierna definitief kandidaat voor de rol van secretaris. Ook vonden in deze laatste
bestuursvergadering de voorbereidingen voor de bondsraad van de KNSB plaats. Onder meer kwam
daarbij aan de orde de herintroductie van een fysiek bondsblad.

c. Jaarverslag competitieleider
Eric Fraikin

Algemeen
De competitiestart werd, met de hoop op een vlekkeloos seizoen, ingezet met het begin van de
externe wedstrijden in de eerste week van oktober 2021.
Per 8 november 2021 werd de verplichting opgelegd om te controleren op het Corona
toegangsbewijs (CTB) voor regionale competitie Leidse Schaakbond. In lijn met de richtlijnen die de
KNSB uitvaardigde voor georganiseerde amateur binnensporten (dat dan weer in lijn ligt met de
sportkoepel NOC*NSF hetgeen weer een ‘vertaling’ is van het door de regering afgekondigde
‘corona maatregelen’).
Een gevaccineerde of geteste speler mocht achter het bord plaatsnemen voor wat schaakzetten. Het
controleren op een geldig CTB duurde niet heel lang. Al op 6-12-2021 werd een volledig speelverbod
uitgevaardigd als gevolg een nieuwe lock down die was afgekondigd.
Bijna twee maanden later volgde versoepeling en was het weer mogelijk om de Regionale
competitie Leidse Schaakbond te starten. Spelen mocht weer vanaf 26-1-2022. Een herstart van de
competitie volgde per 7-2-2022. Het verzoek aan de wedstrijdleiders ging uit om de door de lock
down niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg te herplannen.
Hierbij een compliment aan alle betrokken wedstrijdleiders voor de voortvarendheid waarmee dit is
opgepakt. Met een uitloop in de maand juni was het mogelijk om de competitie op een nette manier
af te ronden.
Hierbij moet aangetekend worden dat ondanks de toegestane herstart dit niet voor elke vereniging
automatisch betekende dat iedereen stond te popelen om ook daadwerkelijk weer achter het bord
plaats te nemen. Zowel bij Bodegraven als De Zwarte Pion was er bij verschillende leden een
behoorlijke mate van terughoudendheid als het gaat om het spelen in de externe competitie. De
betrokken verenigingen zagen zich genoodzaakt om teams terug te trekken. Bodegraven trok het A
en B-team (uit respectievelijk de 1e- en 3e Klasse) terug, De Zwarte Pion het B-team (3e Klasse).
Vanwege de bijzondere omstandigheden heb ik de teams geen boete opgelegd. De aan het
terugtrekken gekoppelde degradatie wordt doorgevoerd.
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SSN - Schaak Sociëteit Nieuwkoop
SSN heeft aangegeven niet langer door te gaan. Henri Francois schreef: “Aangezien de
schaakvereniging Schaaksociëteit Nieuwkoop zich terugtrekt uit de LeisB en de KNSB is deelname
aan externe competities ook van de baan. Met dank aan alle betrokken organisaties nemen wij
afscheid van het schaken in competitieverband. Belangrijkste reden hiervoor is dat het aantal leden
van SSN mede door Corona-gevolgen dermate is gereduceerd, dat het samenbrengen van een
voltallig team (zie de resultaten van het afgelopen seizoen, waarbij meerdere malen een
incompleet team is aangetreden bij de tegenstanders) onmogelijk is gebleken. Onze leden die nog
actief willen blijven schaken opteren voor een lidmaatschap bij s.v. Reynaerde. Nogmaals dank voor
de vele jaren schaakervaring bij LeisB en KNSB!”.
De Leidse Schaakbond betreurt dit maar heeft begrip voor de genomen beslissing en hoopt dat de
leden van SSN bij Reynaerde kunnen aarden zodat we de SSN-schakers blijven tegenkomen in onze
regionale competitie en daarbuiten.

Een korte terugblik op de regionale competitie

Hoofdklasse
In de hoofdklasse was vooraf de verwachting dat LSG A/B de scepter zou zwaaien. Dat is
uitgekomen. LSG B werd kampioen van de regionale Leidse Schaakbond en vond slechts serieuse
tegenstand van het eigen A-team dat iets minder succesvol was dan het team uit de televisie serie.
De spanning lag bij ‘wie degradeert er’. Vooraf kwamen er een viertal teams in aanmerking voor de
drie degradatie plaatsen: De Zwarte Pion, Oegstgeest, Leiderdorp en ASC. Door overwinningen op de
naaste degradatie concurrenten wist ASC degradatiec te ontlopen.

1e Klasse
In deze klasse maakte Leithen A zijn favoriete rol waar met slechts een gelijk spel tegen LSG C.
AAS B hing lang aan het wiel maar werd in de onderlinge wedstrijd in de eindsprint verslagen. LSG C
kon het niet meer bijbenen na de nederlaag tegen Voorschoten B.
Leithen A en AAS B promoveren naar de Hoofdklasse.
Utile Dulci A was duidelijk een maatje te klein en eindigde op plaats 7 en degradeert hierdoor naar
de 2e Klasse. Omdat er dit jaar een versterkter degradatie is ontkomt ook Philidor C daar niet aan.
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Bodegraven A dat zich terug moest trekken vanwege het feit dat een substantieel deel van de leden
huiverig stond tegen het hervatten van de competitie degradeert eveneens naar de 2e Klasse.

Bodegraven A heeft zich terugetrokken uit de competitie als gevolg van corona en de daarmee gepaard gaande problemen
om een team op de benen te krijgen. Bodegraven A is als nummer 8 gedegradeerd.

2e Klasse
Daniel Noteboom A was heer en meester in deze klasse. Met duidelijke cijfers werden alle
wedstrijden gewonnen. Alleen tegen Leithen B, dat als tweede zou eindigen in deze klasse, werd met
het kleinst mogelijke verschil gewonnen.
Omdat deze klasse bij aanvang uit 7 teams bestond degraderen, ondanks de versterkte degradatie,
alleen Leiderdorp B en LSG D naar de 3e Klasse.

3e Klasse
Al vrij vroeg in het seizoen zag Bodegraven B zich genoodzaakt zich terug te trekken uit de
competitie. Corona had nog te veel invloed op de Bodegraafse leden. Na het opheffen van alle
beperkende maatregelen eind januari bleef bij de Lissenaren eveneens een gevoel achter dat het
plaatsnemen achter de borden tegenstond. Ook het team De Zwarte Pion B trok zich terug.
Hiermee waren de twee degradanten uitde 3e Klasse bekend.
Om de twee plaatsen die recht geven op promotie werd hard gestreden door Philidor D, Vrijpionnen
A en Daniel Noteboom B. Deze teams waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was het Philidor D dat
op basis van het aantal bordpunten (en het onderling resultaat) Vrijpionnen A achter zich liet.
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De teams Bodegraven B en De Zwarte Pion B hebben zich terugetrokken uit de competitie als gevolg van corona en de
daarmee gepaard gaande problemen om een team op de benen te krijgen. Beide teams zijn als nummers 7 en 8
gedegradeerd.

4e Klasse
Hier zagen we een ijzersterk optreden van het jeugdige Op Eigen Wieken A. Met een perfecte score
werd beslag gelegd op de eerste plaats.
Na de nederlaag tegen OEW A hield Leithen C de druk er op door alle volgende wedstrijden te
winnen. Zoals net viel te lezen raakte de jeugd niet van slag en moest Leithen C zich tevreden stellen
met een mooie tweede plek.
Omdat er niet wordt gedegradeerd uit de 4e Klasse kunnen Daniel Noteboom C en Voorschoten E
ook volgend seizoen weer meedoen in deze klasse.

Recreatieklasse
Dit seizoen weer een keer een drietal teams die zich hadden aangemeld voor de recreatieklasse.
Besloten werd om dubbelrondig te spelen.
Het jeugdige Vrijpionnen B hield de kleine AASgieren C op afstand en mogen zich kampioen van de
Recreatieklasse noemen. Zeker voor de jeugd een mooie ervaring in het wedstrijdschaak.
In het onderstaande rooster klopt het aantal Match- en Bordpunten onder respectievelijk ‘MP’ en
‘BP’. In het rooster zijn alleen de bordpunten te zien van de 2e cyclus.
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Gentlemens agreement
Naar aanleiding van de wedstrijd Philidor A – Oegstgeest A ontving ik een e-mail van de teamcaptain
van Philidor die zijn ongenoegen liet blijken over de door Oegstgeest gehanteerde opstelling in die
wedstrijd. Aan de borden 1 en 2 verschenen spelers die veel sterker waren dan degene die zij
vervingen. Vooraf is er geen contact geweest door Oegstgeest met Philidor over de opstelling. Ik zag
mij genoodzaakt Oegstgeest een waarschuwing te geven met een optie op strengere maatregelen bij
herhaling.

Ratinggegevens
Het doorgeven van de ratinggegevens van periode 3 (1-4 / 30-6) heeft later plaatsgevonden door
technische problemen met de verwerking van de inhaalwedstrijden. Dit werd veroorzaakt omdat
aan het licht kwam dat de gegenereerde rapportage niet de juiste gegevens bevatte. Dit vond zijn
oorzaak in het feit dat de programmatuur die de ratingrapportage genereert niet kan omgaan met
datums uit voorgaande ronden die na datums liggen van daaropvolgende ronden. De
programmatuur verwacht een nette opeenvolging van datums over de ronden heen. Van laag naar
hoog.
Tegelijkertijd was met bovenstaande constatering viel een fout op die in de rapportage was geslopen
over de tweede periode (1-1 / 30-3) van de 4e Klasse. Daar kwam in de de aangepaste uitslagen een
naam voor waaraan nog geen KNSB-lidmaatschapsnummer was gekoppeld. Hierdoor zijn van 4(*)
spelers de ratinggegevens niet voor 100% verwerkt.
De KNSB heeft maandelijkse verwerking van de ratinggegevens mogelijk gemaakt. De Leidse
Schaakbond wil nog onderzoeken hoe wij daar op termijn aan kunnen voldoen binnen de huidige
programmatuur of een mogelijke overstap naar een nieuw systeem.
(*) 3e ronde: OEW A – Philidor E (J. Brienen – F.F.J.M. Noij (1-0)), 4e ronde: Philidor E – Voorshoten E (F.F.J.M. Noij – M. Los (1-0)) en 5e
ronde: Voorschoten D – Philidor E (B.L. van Zuilen – F.F.J.M. Noij (1-0))
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Bekercompetitie
De Bekercompetitie heb ik uiteindelijk niet meer door laten gaan na de herstart van het seizoen
begin februari. Enerzijds door het drukke programma dat ontstond vanwege de te herplannen
wedstrijden. Anderzijds bereikte mij signalen vanuit de verenigingen dat men niet stond te popelen
om deze competitie voort te zetten.

d. Jaarverslag jeugdleider
Jetze Heun

Vol goede moed een “nieuw” begin
Na twee corona-jaren werd in september alsnog een nieuwe jeugdschaakkalender opgesteld. Dat
leidde in het vroege najaar tot een volle agenda van KNSB en LeiSB om het verlies van voorjaar 2021
alsnog in te halen. Dat ging goed tot er op 15 november een gedeeltelijke en op 15 december een
volledige lockdown in werking trad. Pas in februari kwam het fysieke schaakleven weer op gang. In
de tussentijd werden de online toernooien afgestoft. En vanaf februari ontstond er weer en volle
agenda om de verloren maanden in te halen. Uiteindelijk hebben bijna alle regionale en nationale
evenementen kunnen plaatsvinden.

Ledenaantallen
Het is duidelijk dat de corona-jaren in eerste instantie geleid hebben tot een verlies aan leden. Een
enkele club herstelt zich goed, maar voor veel clubs blijft het afwachten hoe het voorzichtige herstel
vervolgd wordt. Ook hebben de corona-jaren in enkele gevallen geleid tot een vermindering van het
aantal trainers/begeleiders en dat is nog niet altijd opgelost. Het lijkt er een beetje op dat de
kleinere clubs kleiner worden en de grotere clubs zich gemakkelijker herstellen.
Enkele getallen betreffende deelnames
Aantal jeugdleden
PK-A/B
PK-C
PK-D
PK-E
PK-FGH
Totaal PK
GP – deelnemers (aantal uniek)
GP – deelnames (totaal/gemiddeld)
JCC-C (teams/clubs)
JCC-D (teams/clubs)
JCC-E (teams/clubs)
Jeugdweekendtoernooi

2022
319
3/3
13
20 (online)
21
14
74
262
531/88
1/1
3/3
4/3
76

2021
316
niet gesp
15 (online)
15 (online)
20 (online)
19 (online)
69
231/68 (online)
niet gesp.
4/3
6/4
niet gesp.

2020
366
niet gesp
17
20
11
niet gesp.
241
545/109
niet gesp.
3/2
6/4
niet gesp.

2019
355
6/7
13
30
12
28
83
296
821/103
2/2
4/3
9/5
78

2018
366
?/3
12
24
22
28
86
812/102
2/2
6/3
12/5
78

Speciale activiteiten
Naast de Grand Prix toernooien, de Persoonlijke Kampioenschappen, de Jeugdclubcompetitie en de
Schoolschaakkampioenschappen, nog aandacht voor de volgende activiteiten:

14

•
•

Training: Frank Erwich verzorgde drie middagen training voor de D-Jeugd als voorbereiding
op de finales van de nationale jeugdclubcompetitie. Alisha Warnaar en Cato de Zoeten
verzorgden twee middagen training voor de LeiSB afvaardiging naar het NK FGH (t/m 9 jaar)
Jeugdweekendtoernooi: trainers en ouders van verschillende clubs trokken samen op voor
de organisatie van een mooi en sterk bezet jeugdweekendtoernooi met 76 spelers vanuit het
hele land; Leiderdorp was de gastheer. De volgende editie staat al op de agenda voor juli
2023.

Beleidsvoornemens 2022-2023
Naast de gebruikelijke standaard zaken, wil de jeugdcommissie vooral ook inzetten op:
• Samenwerking tussen schaakverenigingen van de LeiSB en met omringende regionale
bonden
• Faciliteren van combinatie teams van verschillende verenigingen, met als doel dat meer
spelers van kleinere verenigingen meer kansen krijgen om mee te spelen in competities
• Schaaktraining (club-overschrijdend), eventueel in samenwerking met HSB (stertraining) en
ter gelegenheid van speciale evenementen
• Kadertraining entameren en faciliteren
• Actieve rol bij bevorderen van schoolschaak.

Uitslagen Jeugdspelers van de LeiSB 2020-2021
LeiSB Persoonlijke Kampioenschappen
A en B worden verspeeld als onderdeel van PK senioren. PK-D is online gespeeld op Tornelo. PK-C, E,
F, G en H zijn alle analoog gespeeld. Als een categorie niet vermeld is (bijv. Am=Ameisjes dan zijn er
geen deelnemers).
• t/m 18 jr Aalg: 1-Arthur Maters, 2-Akil Pancharajah, 3-Ywein Veldhuyzen
• t/m 16 jr Balg: 1-Abisan Pancharajah, 2-Jonathan Vijver, 3-Lev Rudman
• t/m 14 jr Calg: 1-2: -Rhys Arnold, Jonathan Vijver (Rhys kampioen), 3-Elyas Nyoto
• t/m 12 jr Dalg: 1-Achyut Aravindhan, 2-Thomas Dijkhuijsen, 3-5: Zeteo Kharistan, Burak
Ozbakan, Jonathan Vijver
Dm: 1-Emma Barbier, 2-Suze Venema, 3-Sarah Barbier
• t/m 10 jr Ealg: 1-Evan Los, 2-Matthan van Delden, 3-4: Casper Moeri
Em: 1-Sarah Barbier
• t/m 9 jr
Falg: 1-Matthan van Delden, 2-Jens IJland, 3-6: Sybren Snip, Jack Oei, Oliwier
Woszczak
Fm: 1-Elya Mimoun Crowe
• t/m 8 jr
Galg: 1-2: Dhruv Kumar, Casper Moeri (Dhruv kampioen), 3-4: Eben Kharistan, Ilja
Verbaken
• t/m 7 jr
Halg: 1-Çinar Ergincan, 2-David Marijt, 3-Aditya Kumar
NK Persoonlijke Jeugdkampioenschappen 2022, deelnemers van de LeiSB
• t/m 18 jr Am: 2-Cato de Zoeten
• t/m 16 jr Bm: 6-Katja Venema
• t/m 14 jr Calg: 6-Rhys Arnold, 19-Maxime Venema
• t/m 12 jr Dalg: 11-12: Achyut Aravindhan, Jonathan Vijver, 22-Zeteo Kharistan, 33-Thomas
Dijkhuijsen, 37-Burak Ozbakan en 48-Evan Los
Dm: 4-Suze Venema, 8-Emma barbier, Sarah barbier, Mara Mandularea
• t/m 10 jr Ealg: 9-Matthan van Delden, 17-19: Evan Los, Casper Moeri, Dhruv KUmar, 24-Burak
Ozabakan
Em: 3-Sarah Barbier
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•
•
•

t/m 9 jr
Falg: 13-Matthan van Delden, 21-Jack Oei, 36-Sybren Snip, 39-Oliwiet Woszczak, 40Jens Ijland
Fm: 7-Elya Mimoun Crowe
t/m 8 jr
Galg: 4-Casper Moeri, 7-Dhruv Kumar, 12-Ilja Verbaken, 17- Eben Kharistan
t/m 7 jr
Halg: 4-Çinar Ergincan, 17-David Marijt
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LeiSB Jeugdclubcompetitie 2021
• JCC-C: geen deelname
• JCC-D: 1-Voorschoten, 2-OEW, 3-Leiderdorp
• JCC-E: 1-LSG, 2-Voorschoten, 3-De Zwarte Pion
LeiSB Jeugdclubcompetitie 2022
• JCC-C: 1-LSG
• JCC-D: 1-OEW, 2- LSG1, 3-Voorschoten (Kennemer Combinatie 2e buiten mededinging)
• JCC-E: 1-2: OEW1, Voorschoten1 (OEW1 kampioen), 3-OEW2
Nationale Jeugdclubcompetitie 2021
• meesterklasse AB (t/m 18 jr): geen deelname LeiSB
• meesterklasse C (t/m 14 jr): 10-LSG (Ilya Sigida, Kuokuo LI, Kaya van Elewout, Davit Hovsepyan)
• meesterklasse D (t/m 12 jr): 5-6: OEW (Jonathan Vijver, Zeteo Kharistan, Dhruv Kumar, Casper
Moeri), 12-Voorschoten (Thomas Dijkhuijsen, Evan Los, Burak Ozbakan, Sascha Bovenkerk,
Ruben van Borren)
• NK-E teams (t/m 10 jr): 7-8: LSG (Elyas Nyoto, Christiaan van Beek, Benjamin van Haastert, Çinar
Ergincan), 13-Voorschoten (Evan Los, Wiebe Zoet, Sascha Bovenkerk, Ruben van Borren)
Hutton Toernooi 2021
• Algemeen klassement : 5-LeiSB
• t/m 16jr (B): 3-LeiSB
• t/m 12jr (D): 3-LeiSB
• t/m 10jr (E): 5-LeiSB
LeiSB Schoolschaak 2022
• LeiSB – Basisscholen Algemeen: 1- Elkerlyc (Leiderdorp), 2- Anne Frank (Leiden), 3- Montessori
(Oegstgeest)
• LeiSB – Basisscholen Groepen 3, 4, 5: 1- Anne Frank (Leiden), 2- Elkerlyc (Leiderdorp), 3-De
Stevenshof (Leiden)
NK Schoolschaak 2022
• NKonline – Voortgezet Onderwijs alle leerjaren: 1-Christelijk Gymnasium Utrecht, 2-Stedelijke
Gymnasium Leiden, 3-College Hageveld Heemstede
• NKonline – Voortgezet Onderwijs leerjaren 1&2: 1-Gymnasium Novum Voorburg, 2-Stedelijk
Gymnasium Leiden1, 3-Utrechts Stedelijk Gymnasium
• NK - Basisscholen algemeen: 14-Elkerlyc (Leiderdorp), 22-Anne Frank (Leiden), 36-Montessori
(Oegstgeest), 37-Elkerlyc2
• NK – Basisscholen groepen 3, 4 en 5: Middelgrote teams: 2- Anne Frankschool, Leiden. Kleine
Teams: 1-Elkerlyc, Leiderdorp.
LeiSB Grand Prix Algemeen Klassement
• t/m 18jr: 1-Jona van de Poel, 2-Sebastiaan van de Klaauw, 3-Ywein Veldhuyzen
• t/m 14jr: 1-Raffi Mkrtchyan, 2-Kaya van Elewout, 3-Joep Low
• t/m 12jr: 1-Jonathan Vijver, 2-Parsa Mohebbinezhad, 3-Sven Winter
• t/m 10jr: 1-Amir Tetova, 2-Evan Los, 3-Wiebe Zoet
• t/m 9jr: 1-Matthan van Delden, 2-Jack Oei, 3-Oliwier Woszczak
• t/m 8 jr: 1-Dhruv Kumar, 2-Casper Moeri, 3-Ilja Verbaken
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Jeugdschaak kalender LeiSB 2022-2023
GP1
GP2
Hutton
GP3
GP4
PK-D
PK-C
PK-E
GP5
BOalgemeen
JCC-E
GP6
PK-FGH
BO345
Meisjestoernooi
GP7
PKAB
GP8
JCC-D
JCC-C
JeugdWeekendToernooi

24 september 2022 (za)
22 oktober (za)
29 oktober (za)
19 november
7 januari (za)
22, 28 en 29 januari (zo, za, zo) (1x reserve)
5, 18 en 19 februari (zo, zo, za) (1x reserve)
18 februari (za)
25 februari (za)
15 maart (halve finale) (wo), 29 maart (finale) (wo)
18 maart (za)
25 maart (za)
15 april (za)
19 april (wo)
10 mei (wo)
13 mei (za)
Onderdeel PK-Senioren mei-juni, x maandagen)
18 of 19 juni (za of zo)
8 september2023 (za)
?? 8 september 2023
1 en 2 juli

--/--
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Voorschoten
LSG
LeiSB
Vrijpionnen ?
Philidor
Leiderdorp
LSG/Philidor
LSG/Philidor
Leiderdorp ?
LeiSB
Voorschoten
Alphen
OEW
LSG
OEW
AAS
Philidor
OEW
OEW
OEW
Alle verenigingen

e. Jaarverslag diplomaconsuls
Lo van Osch en Johan Boots
In het seizoen 2021-2022 zijn door de diplomaconsuls Johan Boots en Lo van Osch 143 examens
T otaal

V/M

%

Totaal
2020/2021

0

0

0%

6

2

0

0%

2

0

0

0%

0

8

1

12%

0

0

0

0%

0

46

4

9%

33

27

3

11%

20

15

0

0%

2

ASC

0

0

0%

0

De Zwarte P ion

0

0

0%

15

32

5

16%

29

8

2

25%

9

2

0

0%

0

3

0

0%

0

15

10%

116

Opstapje

Stap 1

Stap 2

1

1

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Verenigingen
LSG
Stormpionnen
Bodegraven
A.A.S.

2

3

3

Nieuwkoop
O.E.W.

27

11

5

3

Vrijpionnen

12

7

5

3

SV Leiderdorp

5

3

3

3

Voorschoten

1

9

8

5

4

1

5

Scholen

0

De Lelie

8

Trainers
I. Wantola

2

B. vd Bosse/PI

2

1

Examen

1

66

34

21

13

6

2

143

Diploma's

1

57

24

13

10

4

2

111

89

Slagings %

100%

86%

71%

62%

77%

67%

100%

78%

77%

afgenomen.

TOELICHTING OP DE BEHAALDE RESULTATEN
Hoewel Corona dit seizoen, qua live spelen en trainen, een stuk mindere rol speelde, zijn de aantallen
nog lang niet terug op het pre-Corona tijdperk. En dat ondanks de grote toename van jeugd in OEW.
Wat ook opvalt is dat het aandeel meisjes beduidend lager ligt dan pre-Corona.

Vermeldenswaard is verder dat er dit jaar voor het eerst gedetineerden stap-examens hebben afgelegd
(met 100% resultaat!). Bart van den Bosse geeft succesvol schaakles in verschillende penitentiaire
inrichtingen.
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Kerncijfers vanaf 2014 tot nu:

Aantallen perper
jaar
Percentages
jaar
350
90%
80%
300
70%
250
60%
200
50%

examens
diplomas
diplomas
meisjes
meisjes

150
40%
30%
100
20%
50
10%
0
0%
2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

Leiden, 19-juli-2022
De Diplomaconsuls
Lo van Osch
Johan Boots
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2020
2020

2021
2021

2022
2022

f. Jaarverslag penningmeester
Rob van Leijden

Staat van baten en lasten 2021-2022
Realisatie
2021-2022

Begroot
2021-2022

Realisatie
2020-2021

Begroot
2020-2021

11.892
125
538
154
50
12.759

32.100
150
600
100
100
33.050

30.745
0
0
50
100
30.895

34.600
150
600
100
100
35.550

13.130
221
13.351

26.900
450
27.350

27.266
470
27.736

28.800
500
29.300

0
600
0
250
0
0
0
0
850

500
600
275
500
75
100
250
200
2.500

0
600
0
0
0
0
0
100
700

500
600
275
500
75
0
0
650
2.600

259
0
342
140
0
279
0
200
0
0
0
353
321
1.894

200
200
350
200
400
300
0
200
300
150
100
650
350
3.400

28
0
245
0
0
96
0
0
365
0
0
316
150
1.200

200
200
350
200
400
300
0
200
300
150
150
900
350
3.700

373
153
331
101
150
186
1.294

300
300
400
100
0
200
1.300

49
298
505
176
0
231
1.259

350
350
400
100
0
250
1.450

Totaal lasten

17.389

34.550

30.895

37.050

Saldo

-4.630

-1.500

0

-1.500

Baten
Contributie
Inschrijfgeld beker
Inschrijfgeld competitie
Examengelden
Website
Totaal Baten
Lasten
Kosten KNSB
KNSB afdracht
KNSB bijdrage MEC

Toernooikosten
Oliebollentoernooi
PK senioren
Rapidkampioenschap
Senioren/veteranenkampioenschap
PK snelschaak
Besturentoernooi
Noteboomtoernooi
Overige toernooien

Toernooikosten Jeugd
LeiSB jeugdclubcompetitie
LeiSB meisjestoernooi
LeiSB PK jeugd
LeiSB pupillenkampioenschappen
LeiSB schoolkampioenschappen
Grand Prix toernooien
Bijdrage Topsport
Bijdrage NK jeugd
Bijdrage NK jeugdclubcompetitie
Bijdrage NK scholen
Bijdrage jeugdweekendtoernooi
Jeugdtraining/kadervorming
Reservering/deelname Hutton toernooi

Overige lasten
Competitiekosten
Kosten ALV
Website/ICT uitgaven
Diverse bestuurskosten
Activiteitenfonds
Bankkosten
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Toelichting bij de Staat van baten en lasten 2021-2022
Algemeen
Het saldo wordt bepaald door het verschil van de baten en alle hiermee verbonden en aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn
verricht. De lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q.
voorzienbaar zijn. De bedragen luiden in hele euro’s.
Het saldo bedraagt € 4.630 (negatief) (vorig jaar € 0). Begroot was een saldo van € 1.500 (negatief).
Het negatief saldo is ontstaan door het wijzigen van de systematiek van contributie-inning. De KNSB
is per 1 januari 2022 zelf haar contributie gaan innen. De reden hiervoor is onder andere de
gewijzigde BTW-regels voor denksportverenigingen. Per 1 januari 2022 zijn verenigingen met meer
dan € 20.000 aan baten verplicht BTW te rekenen over haar inkomsten. Door de aanpassing hoeft de
LeiSB geen BTW te rekenen over haar contributie.
De wijziging zorgt voor een eenmalige last (€ 6.813). De Leisb brengt haar contributie aan de
verenigingen in rekening per competitieseizoen. De contributiebaten betreffen de periode van 1
oktober 2021 tot en met 30 september 2022. De lasten van de KNSB betreffen de periode 1 juli 2021
tot en met 31 december 2021.

Baten:
Ontvangen contributie:
De contributie is berekend op basis van de ledentellingen per 1 oktober 2021,
1 januari 2022, 1 april 2022 en 1 juli 2022.
De tarieven zijn als volgt opgebouwd:
- senioren 4e kwartaal 2021
- junioren 4e kwartaal 2021

€ 53,04 (vorig jaar € 50,83)
€ 26,73 (vorig jaar € 25,58)

De contributie is in deze periode opgebouwd uit het LeiSB tarief en het KNSB-tarief.
- senioren 1e t/m 3e kwartaal 2022
- junioren 1e t/m 3e kwartaal 2022

€ 8,56
€ 4.48

De contributie over deze periode is alleen nog het LeiSB tarief.

Lasten:
Kosten KNSB:
De kosten zijn afgenomen als gevolg van de gewijzigde contributie-inning. Per 1 januari 2022 krijgen
de verenigingen zelf de rekening van de KNSB en wordt het niet meer verrekend via de LeiSB.
Toernooikosten:
De kosten vallen veel lager uit dan begroot. Als gevolg van COVID-19 zijn dit seizoen nog steeds
toernooien niet georganiseerd.
Toernooikosten Jeugd:
De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Als gevolg van COVID-19 zijn nog steeds toernooien
niet georganiseerd en hebben we minder uitgegeven aan jeugdtrainingen en kadervorming dan
begroot.
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Overige lasten:
De overige lasten zijn lager dan begroot. Met name door het digitaal verstrekken van het jaarverslag
zijn de ALV kosten lager uitgevallen dan begroot.
Activiteitenfonds: dit betreft een eenmalige sponsorbijdrage aan de KNSB met betrekking tot het
150 jarig jubileum.

Balans per 30-06-2022
Balans per 30-06-2022
debet

Balans per 30-06-2021

Credit

debet

credit

Vlottende activa
Voorraad DGT's
Debiteuren
Overige vorderingen
Nog te ontvangen examengelden
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening
ING iz JC betaalrekening

0

343

253

0

154
460
614

88
0
88

91
22.000
0
22.091

4.114
27.000
0
31.114

Eigen Vermogen
Vrije reserve
Voorzieningen
Organisatie Huttontoernooi
Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen bedragen

Totaal

22.958

23

21.437

26.067

1.350

1.200

0
171
171

0
4.278
4.278

22.958

31.545

31.545

Toelichting bij Balans per 30-06-2022
Algemeen:
De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. De bedragen zijn
gepresenteerd in hele euro’s.
Voorraad DGT’s
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Het aantal digitale klokken bedraagt per
balansdatum 0 (vorig jaar 7). In het seizoen 2018/2019 waren 15 klokken aangeschaft en 8 klokken
uitgereikt. Dit seizoen worden 7 klokken uitgereikt.
Debiteuren:
Het saldo van de afrekeningen met de verenigingen, mits te vorderen.
Overige vorderingen:
De overige vordering betreft de jaarafrekening met het diplomaconsulaat. Vooruitbetaald zijn kosten
voor de aanschaf van prijzen, E-herkenning (2 jaar) en hosting website (1 jaar).
Eigen Vermogen:
Het saldo bedraagt € 4.630 (negatief). Het saldo is in mindering gebracht op de vrije reserves.
Voorzieningen:
Voor het organiseren van het Huttontoernooi wordt jaarlijks € 150 gereserveerd. De LeisB gaat in
oktober 2022 het toernooi organiseren.
Crediteuren:
De crediteuren zijn de kosten die voor balansdatum zijn gedeclareerd en op balansdatum nog te
betalen zijn. Per balansdatum staan geen rekeningen open.
Nog te betalen bedragen:
De nog te betalen bedragen zijn de kosten die na balansdatum zijn gedeclareerd, maar betrekking
hebben op het verslagjaar.
Lasten:
Kosten KNSB:
De kosten zijn afgenomen als gevolg van de gewijzigde contributie-inning. Per 1 januari 2022 krijgen
de verenigingen zelf de rekening van de KNSB en wordt het niet meer verrekend via de LeiSB.
Toernooikosten:
De kosten vallen veel lager uit dan begroot. Als gevolg van COVID-19 zijn dit seizoen nog steeds
toernooien niet georganiseerd.
Toernooikosten Jeugd:
De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Als gevolg van COVID-19 zijn nog steeds toernooien
niet georganiseerd en hebben we minder uitgegeven aan jeugdtrainingen en kadervorming dan
begroot.
Overige lasten:
De overige lasten zijn lager dan begroot. Met name door het digitaal verstrekken van het jaarverslag
zijn de ALV kosten lager uitgevallen dan begroot. Activiteitenfonds: dit betreft een eenmalige
sponsorbijdrage aan de KNSB met betrekking tot het 150 jarig jubileum.
Verslag kascontrolecommissie
2021-2022: Op Eigen Wieken en AAS.
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Competitiezaken

a. Voorstel indeling regionale competitie 2022 -2023

Op basis van de eindstand van 2021-2022 en de geldende promotie- en degradatieregeling is een
concpet indeling gemaakt voor de competitie 2022 – 2023. SSN A zal waarschijnlijk opgaan in
Reynaerde C. De laatste stand van zaken wordt toegelicht tijdens de vergadering.
Hoofdklasse: de teams op de plaatsen 7 en 8 degraderen naar de 1e klasse
- 1e Klasse: nummers 1 en 2 promoveren naar de Hoofdklasse; de teams op de plaatsen 7 en 8
degraderen naar de 2e Klasse
- 2e Klasse: nummers 1 en 2 promoveren naar de 1e Klasse; de teams op de plaatsen 7 en 8
degraderen naar de 3e Klasse
- 3e Klasse: nummers 1 en 2 promoveren naar de 2e Klasse; de teams op de plaatsen 7 en 8
degraderen naar de 4e Klasse
- 4e Klasse: nummers 1 en 2 promoveren naar de 3e Klasse; er degradeert geen team uit deze klasse
- Recreatieklasse: deze klasse staat los van de regionale competitie wat betreft promotie en
degradatie.

b. Voorstel aanpassen Bekercompetitie
Simon Groot (AAS) heeft voorgesteld om in de Bekercompetitie te werken met groepen op basis van
Elo-rating. Dit naar het idee zoals dat in SGA wordt gehanteerd (Gouden, Zilveren en Bronzen Beker
met respectievelijk de rating grens van: geen, lager dan 1900 en lager dan 1600). Het idee hierachter
is dat het op die manier aantrekkelijker wordt voor de verenigngen om één of meer bekerteams op
te stellen. Het voorstel is om in het seizoen 2022 – 2023 de Bekercompetite 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.
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Bestuursverkiezing, vertegenwoordigingen en commissies

Schema Bestuur en verkiezing
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Competitieleider
Jeugdleider

Wim Zwinkels
Vacature
Rob van Leijden
Eric Fraikin
Jetze Heun

aftredend
2022, herkiesbaar
2022, herkiesbaar
2022, herkiesbaar
2023

Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Zwinkels (voorzitter), Rob van Leijden (penningmeester en Eric
Fraikin (competitieleider). Het bestuur stelt voor Kees Offerman te benoemen tot secretaris.
Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij het
bestuur conform artikel 11.1 van de statuten.

Bezetting van de commissies
Vertegenwoordigers in Bondsraad:
Wim Zwinkels en Rob van Leijden. Reserve: Eric Fraikin
Commissie van Beroep:
Anton Kohlbeck (Philidor, voorzitter), Gert Both (Voorschoten), Marco Anink (Leithen), Daan
Binnendijk (LSG) en Martin van Gils (ASC)
Kascommissie:
2022-2023: AAS en ASC. Reserve: Bodegraven.
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Toernooien en bijdragen
Toernooi

organisator Begin-

Eind- Open/besl Bijdrage

Winnaar

datum datum
Oliebollentoernooi
PK Senioren
Rapid kampioenschap
Sen/Vet. kampioenschap
PK Snelschaak
Besturentoernooi
Noteboomtoernooi

LSG

2021

2023 LeiSB +HSB

€ 500

Philidor

2021

2023

besloten

€ 600 Mark van der Werf

Voorschoten

2021

2023

open

€ 275

Niet gehouden

Oegstgeest

2021

2023

besloten

€ 500*

Martin van Gils

HSB/LeiSB

2021

2023 HSB+LeiSB

€ 75

Niet gehouden

SSN?

2021

2023

LeiSB

€ 100

Niet gehouden

2023

open

€ 250

LSG

Overige toernooien

Niet gehouden

€ 200

Totaal

€ 2.500

* inclusief 2x € 125 voor deelname NK
NB: ‘besloten’ houdt in, dat alleen leden van de LeiSB en HSB en ratingleden met een
grondconnectie met de LeiSB en HSB mogen deelnemen.
De LeiSB heeft de ruimte om toernooien die aan zekere minimale voorwaarden voldoen financieel te
ondersteunen. Deze minimale voorwaarden zijn: Minimaal 50 deelnemers, waarvan minimaal 25%
niet-leden van de organiserende club. Men kan na het toernooi achteraf bij de LeiSB declareren als
men voldoet aan deze voorwaarden. Voor de meerdaagse evenementen kan een bedragvan € 250
worden gedeclareerd, terwijl voor de enkeldaagse evenementen € 100 euro de norm is.
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Begroting

Begroting 2022-2023
Baten
Ontvangen contributie
Ontvangen inschrijfgeld beker
Ontvangen inschrijfgeld competitie
Ontvangen examengelden
Inkomsten website
Totaal Baten
Lasten
Kosten KNSB
KNSB afdracht
KNSB bijdrage MEC
Toernooikosten
Kosten oliebollentoernooi
Kosten PK senioren
Kosten rapidkampioenschap
Kosten senioren/veteranenkampioenschap
Kosten PK snelschaak
Besturentoernooi
Noteboomtoernooi
Overige toernooikosten

Toernooikosten Jeugd
LeiSB jeugdclubcompetitie
LeiSB meisjestoernooi
LeiSB PK jeugd
LeiSB pupillenkampioenschappen
LeiSB schoolkampioenschappen
Grand Prix toernooien
Bijdrage Topsport
Bijdrage NK jeugd
Bijdrage NK jeugdclubcompetitie
Bijdrage NK scholen
Bijdrage jeugdweekendtoernooi
Jeugdtraining/kadervorming
Reservering/deelname Hutton toernooi
Overige lasten
Competitiekosten
Kosten ALV
Website/ICT uitgaven
Diverse bestuurskosten
Activiteitenfonds
Bankkosten

Totaal lasten
Saldo
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Begroot
2022-2023

Realisatie
2021-2022

Begroot
2021-2022

5.600
150
500
100
50
6.400

11.892
125
538
154
50
12.759

32.100
150
600
100
100
33.050

0
0
0

13.130
221
13.351

26.900
450
27.350

500
600
275
500
75
100
250
200
2.500

0
600
0
250
0
0
0
0
850

500
600
275
500
75
100
250
200
2.500

200
150
600
0
300
300
0
200
350
0
100
850
350
3.400

259
0
342
140
0
279
0
200
0
0
0
353
321
1.894

200
200
350
200
400
300
0
200
300
150
100
650
350
3.400

400
250
400
100
0
200
1.350

373
153
331
101
150
186
1.294

300
300
400
100
0
200
1.300

7.250

17.389

34.550

-850

-4.630

-1.500

Toelichting bij de Begroting 2022-2023
Algemeen:
De bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Bij het opstellen van de begroting is geen rekening
gehouden met het uitvallen van activiteiten en/of toernooien als gevolg van COVID-19. De
voorgestelde begroting resulteert in een negatief saldo van € 850. Aangezien per balansdatum
voldoende vrije reserves aanwezig zijn, acht het bestuur het verantwoord een negatieve begroting in
te dienen.
Baten:
Ontvangen contributie:
De begrote contributiebaten zijn gebaseerd op het ledenaantal per 1 juli 2022. Het bestuur stelt
voor de contributie voor het seizoen 2022-2023 niet te verhogen. Het tarief blijft € 8,56 voor
senioren en € 4,48 voor junioren.
Lasten:
Kosten KNSB:
Vervallen.
Toernooikosten:
Het uitgangspunt van de begroting is dat alle toernooien ook dit seizoen weer georganiseerd gaan
worden.
Toernooikosten jeugd:
Het uitgangspunt van de begroting is dat alle jeugdtoernooien ook dit seizoen weer georganiseerd
gaan worden. Het pupillenkampioenschap is een PK en is daardoor opgenomen in de begroting bij
de PK junioren. Overige lasten: De overige lasten zijn begroot op de uitgaven van voorgaande jaren.
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