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Agenda ALV 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 96e Algemene Ledenvergadering op maandag 29 

augustus 2022 in Bowling- en Partycentrum Krimpenhof te Krimpen aan den IJssel. Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA 

• Opening 
• Vaststellen notulen van de 95e Algemene Ledenvergadering op 30 augustus 2021 en van de 

Bijzondere Ledenvergadering op 1 november 2021. Deze notulen zijn als bijlagen met dit 
Jaarverslag meegestuurd. 

• Ingekomen stukken, mededelingen en aanvulling agenda  
• Jaarverslag voorzitter         
• Jaarverslag secretaris          
• Jaarverslag penningmeester        
• Jaarverslag extern wedstrijdleider       
• Jaarverslag intern wedstrijdleider        
• Jaarverslag jeugdleider         
• Jaarverslag materiaalcommissaris        
• Bestuursverkiezing. Reglementair aftredend en herkiesbaar: Peter Glissenaar (voorzitter), Hans 

van Nieuwenhuizen (intern en extern wedstrijdleider) en Jan Buis (materiaal).  
Conform artikel 10 lid 2 van de statuten kunnen de leden (tegen)kandidaten voordragen. Een 
kandidaatstelling dient schriftelijk te worden ingediend en dient vergezeld te gaan van een 
schriftelijke bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat. Verzocht wordt een eventuele 
kandidaatstelling uiterlijk op 22 augustus 2022 ter kennis van de secretaris te brengen, zodat 
deze de leden daarover nog tijdig vo o r de ALV van 29 augustus kan informeren. 

• Uitreiking prijzen 

PAUZE 

• Plan Open Schaakvereniging (vergaderbesluit) 
• Wijziging statuten (vergaderbesluit met gekwalificeerde meerderheid) 
• Wijziging huishoudelijk reglement (goedkeuring bestuursbesluit) 
• Begroting 2022-2023 (vergaderbesluit)        
• Contributievaststelling 2022-2023 (vergaderbesluit) 
• Reiskostenvergoeding uitwedstrijden (vergaderbesluit)      
• Wijziging reglement huishoudelijk (neven) competitie (vergaderbesluit)    
• Programma 2022-2023 en teamsamenstelling externe competitie 
• Rondvraag 
• Sluiting 
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Verslag van de voorzitter  

Het afgelopen verenigingsjaar hadden we opnieuw te maken met een lock down door corona. Nadat de 

maatregelen waren versoepeld, hebben we de interne competitie in de gesloten groepen kunnen 

uitspelen. Overtuigend kampioen werd Stefan Tabak, met 1,5 punt voorsprong mocht hij de eerste prijs 

opeisen. Eind juni deed hij dit nog eens dunnetjes over door zich ook tot snelschaakkampioen te laten 

kronen. Kortom chapeau! Ook de externe competitie bracht bij de KNSB succes voor Krimpen 3 en in de 

RSB een kampioenschap voor Krimpen 2 en het veroveren van de RSB beker.  

Het ledenaantal bleef vrij stabiel en bij de jeugd was weer een groei in de tweede helft van het seizoen 

waar te nemen. Helaas zijn ons dit jaar enkele prominente leden ontvallen. Kort na elkaar zijn ons erelid 

Cees van der Waal, lid van verdienste Jan Bus en Eddy Singeling overleden. Ook van ons oudste lid Koos 

Petiet moesten we afscheid nemen. We zullen hen missen. 

We hebben het afgelopen jaar geen bijzondere evenementen, zoals de Krimpen Open en de Chess 

Memorial, kunnen organiseren. Onzekerheden over de coronasituatie en het ontbreken van een 

geschikte speellocatie maken dat dit voor de Krimpen Open ook komend seizoen (nog) geen haalbare 

kaart is. We l nemen wij ons voor om op vrijdag 30 december de traditionele Chess Memorial in De 

Tuyter te organiseren. 

Financieel gezien hebben we een veel beter jaar gerealiseerd dan budget. Dit komt door de bijdragen 

van onze sponsoren Huisartsenpraktijk Blaak van Thao Nguyen en Rosun van Danny Schravemade. Onze 

dank is groot, want door hen hebben we onze investering in de jeugd kunnen doorzetten. Ook is er nog 

een goede bijdrage geweest van Vrienden voor Krimpen. Ondanks dat we geen actieve werving hiervoor 

hebben ondernomen vanwege corona. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. De financie le 

details kunt u vinden in het verslag van de penningmeester. 

Kortom we kunnen concluderen dat SV Krimpen een stevige basis heeft voor de toekomst.  

In het nieuwe seizoen stelt het bestuur voor om een nieuw concept te introduceren, de open 

schaakvereniging. Tijdens onze ALV wordt dit voorstel ter goedkeuring aan u voorgelegd. Toch dienen 

we de communicatie naar de buitenwereld al op te starten willen we in september hiermee kunnen 

beginnen. Enkele bestuursleden hebben al aangegeven dit actief te willen ondersteunen. Heeft u na het 

lezen van het onderstaande ook interesse om mee te helpen, neem dan contact op met mij. 

1.Situatie schets 

De basis voor de groei van SV Krimpen ligt in de aanpassing aan de huidige tijd. De belangstelling voor 

schaken is toegenomen door o.a. de Nexflix serie The Queens Gambit en de coronaperiode waar het 

online schaken sterk is gegroeid. Er is ook meer belangstelling bij beginnend schakers voor een sneller 

tempo, met name voor rapid.  

Tevens hebben we in het verleden al geconstateerd dat er een grote kloof is tussen huisschakers en 

clubschakers. De drempel om echt aan te sluiten bij het clubschaak blijkt vaak hoger dan verwacht. 

Schakers haken af bij de club omdat de resultaten uitblijven en men geen aansluiting vindt.  
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Het verenigingsleven in het algemeen, en dat geldt ook voor de schaakwereld, neemt af. Ook door 

corona en daarmee de gedwongen pauze stond en staat het ledenaantal onder druk. Er is meer 

flexibiliteit in onze structuur nodig om dit op te vangen.  We stellen voor: een open schaakvereniging. 

2. Hoe zou deze open schaakvereniging eruitzien? 

1.We stellen de vereniging open voor iedereen die wil (leren) schaken. Nog geen lidmaatschap, maar wel 

starten met het lesboekje 1 van de Stappenmethode. We stellen een aparte groep van personen samen 

die tegen elkaar kunnen spelen in een ongedwongen sfeer. Dit betekent concreet een aantal schakers 

onafhankelijk van het wedstrijdschaak; kortom schaken als breedtesport.  

Rapidpartijtjes (concept zomerschaak) 3 rondes op een avond (start om 20.00, 21.00 en 22.00). 

Eenieder kan aansluiten voor 1, 2 of 3 rondes. Makkelijk als je eerst de kinderen op bed moet leggen.  

2.Ook zullen geregeld lessen, trainingen worden verzorgd 

3.De opgaven uit het Stappenboekje zullen nagekeken moeten worden en feedback verzorgd 

4.Begeleiding van de groep en opvang van nieuwe deelnemers is belangrijk en vergt capaciteit 

(vrijwilligers van de vereniging) 

5.Bij aanmelding nieuwe jeugdleden wordt de ouder(s) meteen gevraagd of ze mee willen doen en het 

schaken willen leren/oppakken. (Harold heeft hiermee al goede ervaringen) 

6.Deze activiteit dient op onze clubavond gehouden te worden, maar dan in een apart deel van het BC. 

Hierover is al een akkoord bereikt, zonder extra kosten voor SV Krimpen. 

7.Er dient veel free publicity gegenereerd te worden om deze nieuwe opzet onder de aandacht te 

brengen. 

8.Gratis uitreiken boekjes dient gesponsord te worden (schatting €300,-) 

9.Denk ook aan het organiseren van een ouder-kind toernooi. (Spelen in tweetallen) 

3. Wat willen we er mee bereiken? 

Een veel bredere basis leggen voor onze schaakvereniging. Groep moet uitgroeien tot minimaal 20 

personen die op regelmatige basis deelnemen. We bereiken hiermee dat er meer binding vanuit ouders 

van schakende kinderen ontstaat en de wat minder sterke schakers vinden een omgeving waar op eigen 

niveau in een uitstekende sfeer geschaakt kan worden. De doorstroom naar een volledig lidmaatschap 

van de schaakvereniging wordt hierdoor makkelijker; kortom de vereniging wordt toegankelijker. 

We spelen hiermee in op de trend in de maatschappij en maken schaken een moderne, hippe denksport.  

Ook kunnen we denken aan het doelgericht benaderen van ouderen die in deze formule mee kunnen 

doen. Eenzaamheid bestrijding staat hoog in het vaandel van de gemeente en zij kunnen faciliterend 

werken. Contact met de wethouder is dan de eerste stap.  

Kortom onze doelgroep(en) voor dit concept zijn: 

a. Ouders van schakende jeugdleden 
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b. (Eenzame) ouderen die al kunnen of willen leren schaken 

c. (Huis)schakers die het clubniveau als te zwaar/bedreigend zien.  

Samenvattend een initiatief dat op maandagavond meer schaakactiviteiten moet genereren tegen 

beperkte uitgaven, namelijk alleen de kosten van de stappenboekjes (geschat op €300,-) Cruciaal is de 

inzet van leden om dit te ondersteunen. Jan Buis en de voorzitter hebben al aangegeven dit te willen 

oppakken. Ook Jos den Boer heeft ondersteuning toegezegd. Natuurlijk is het doel om tenslotte meer 

leden aan onze vereniging te binden. 

Met dit initiatief willen we een nieuwe impuls geven aan het schaken in en om Krimpen aan den IJssel en 

zo onze vereniging ook de komende jaren bloeiend te laten blijven. 

Peter Glissenaar 

Voorzitter 
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Verslag secretaris (inclusief ledenlijst) 

Op de jaarvergadering van 30 augustus 2021 stemde u erin toe dat ik de functie van secretaris van onze 

schaakvereniging mocht aanvaarden. Daarmee werd ik de opvolger van Dick van Buuren die het 

secretariaat gedurende vele jaren heeft behartigd. Voor deze en andere verdiensten werd Dick, 

voorafgaand aan de jaarvergadering, tot erelid benoemd. 

De functie van webmaster bleef vooralsnog bij Dick berusten en is in de loop van het seizoen geleidelijk 

overgedragen aan Hans Ranft. 

De activiteiten van de vereniging voltrokken zich, voor zover coronamaatregelen dat toelieten, volgens 

het gebruikelijke schema. De interne en externe competities konden uiteindelijk volgens plan worden 

afgewerkt. Maar van bijzondere activiteiten zoals een tweede Krimpen Open en een Chess Memorial, 

hebben wij helaas moeten afzien. 

Het afgelopen verenigingsjaar hebben wij per saldo een kleine achteruitgang van het ledenaantal 

moeten constateren (van 90 terug tot 84).  

Ons erelid Cees van der Waal en ons lid van verdienste Jan Bus zijn in het afgelopen seizoen van ons 

heengegaan. Gelukkig hebben wij hen aan het begin van het seizoen, voorafgaand aan de 

jaarvergadering, nog in het zonnetje kunnen zetten, Jan Bus kon daar nog in persoon bij zijn, Cees van 

der Waal werd door familieleden vertegenwoordigd.  

Ook ons trouwe clublid Koos Petiet en Ed Singeling, gewaardeerd om zijn geanimeerde bijdrage aan het 

clubleven, zijn ons ontvallen. Namens de vereniging is de familie van de overledenen gecondoleerd. 

Opzeggingen ontvingen wij, om uiteenlopende redenen, van Jan Sluiter, Floris Doolaard, Wil Mourmans, 

Daan Otterspeer, Jos Visser, Thao Nguyen, Joop Elderhorst, Marius Strijdhorst, Cor de Zwart, Jan-Louw 

Minnaar, Tommy Tran, Sina Mohebbinezhad, John van Baarle, Efraim de Jong, Nathan van Buuren en 

Elena Lorenzini (in volgorde van de duur van hun lidmaatschap). Per saldo vertrokken 11 seniorleden 

en 5 juniorleden. 

Gelukkig stonden daar ook heel wat nieuwe aanmeldingen tegenover, vooral bij de jeugd. Als nieuwe 

leden mochten wij begroeten (in alfabetische volgorde): Gwen van Dijk, Tom van Dijk, Niels Groeneveld, 

Dimphie Heijmans, Mink de Haan, Quinten de Jager, Mason Kooi, Samuel Lopes, Ard van der Marel, 

Anthony Mussert, Harvey Riebeek, Naud van der Valk, Samuel Verhoef en Jonathan Zandee. Per saldo 4 

nieuwe seniorleden en 10 nieuwe juniorleden. 

Het geheel overziende, is ons ledenbestand niet alleen licht gedaald, maar ook sterk verjongd. De 

financie le gevolgen daarvan (lagere contributieopbrengst) vragen de aandacht. 

De clubavonden en de RSB-teamwedstrijden werden tot tevredenheid afgewerkt in het Bowling- en 

partycentrum Krimpenhof. Voor de KNSB-teamwedstrijden zijn zalen in De Tuyter gehuurd. 

Behalve de reguliere algemene ledenvergadering van 30 augustus 2021 is een bijzondere 

ledenvergadering gehouden op 1 november 2021. De notulen van beide ledenvergaderingen treft u aan 

als bijlagen bij de e-mail waarin dit Jaarverslag is opgenomen. 
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Een noodzakelijke formaliteit is vervuld door het registreren bij de Kamer van Koophandel van de 

voorzitter, secretaris en penningmeester als zogenoemde UBO’s van de schaakvereniging.  

Het bestuur heeft vergaderd op 27 september 2021 en op 28 februari, 13 juni en 25 juli 2022. Naast de 

behartiging van de lopende zaken, zijn als belangrijke gespreksonderwerpen te noemen: plan Open 

Schaakvereniging (zie verslag voorzitter) en wijziging statuten en huishoudelijk reglement, waartoe 

afzonderlijk een voorstel is opgenomen in dit Jaarverslag. 

Jos den Boer 
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Ledenlijst naar de stand per 15 juli 2022 (in volgorde van duur van het lidmaatschap) 

1 Glissenaar, M.B. (Marcel) 

2 Glissenaar, P. (Peter) 

3 Greevenbosch, C. (Kees) 

4 Buuren, D. van (Dick) 

5 Nieuwenhuizen, J.H. van (Hans) 

6 Duin, F. van (Frits) 

7 Heukels, T. (Theo) 

8 Cappellen, M. van (Michel) 

9 Boer, J. den (Jos) 

10 Moerkerken, R. (Remko) 

11 Postma, A.M. (Arjen) 

12 Koot, L. (Leo) 

13 Berendsen, D. (David) 

14 Buis, J. (Jan) 

15 Waal, A. van der (Adri) 

16 Schravemade, D. (Danny) 

17 Casteleijn, D.J. (Diederick) 

18 Dijk, H. van (Harold) 

19 Hoogenboom, E.J. (Eduard) 

20 Weerd, P. de (Peter) 

21 Walsum, N. van (Nicolaas) 

22 Wolde, B. ten (Bert) 

23 Pols, A.A. (Arne) 

24 Blokland, J. (Hans) 

25 Pols, W. (Wiggert) 

26 Pols, L. (Lennart) 

27 Valk, J. van der (Joost) 

28 Reemeijer, H.F.R. (Herman) 

29 Boeren, P.N.T. (Thomas) 

30 Huijzer, J. (Joop) 

31 Pols, C. (Cornelis) 

32 Noordman, S.F.T. (Sander) 

33 Verhoef, D.W. (David) 

34 Lecomte, R. (Robert)   

35 Duin, F.J.T.  van (Thom) 

36 Pols, A.J. (Jonathan) 

37 Boeren, T.A. (Tom) 

38 Ranft, J.H. (Hans) 

39 Cappellen, J. van (Julian) 

40 Nieuwenhuizen, P.R. van (Peter) 

41 Heijden, R.J. van der (Robin) 

42 Bakija, A. (Alan) 
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43 Tilburg, J.G. van (Jonathan) 

44 Besseling, M.T. (Michel) 

45 Kuijf, M.N. (Rini) 

46 Geuskens, M.M.J. (Maarten)  

47 Versteeg, H.J. (Henny) 

48 Vreugdenhil, F. (Frans)   

49 Sparreboom, R. (Ronald) 

50 Cuijpers, F.A. (Frans) 

51 Rongen, A. (Arthur) 

52 Mohebbinezhad, P. (Parsa) 

53 Nguyen, K. (Kevin) 

54 Qi, Z. (Zimo) 

55 Vlist, R. van der (Ruben) 

56 Catalan, C.E.A. (Ciro) 

57 Werksma, A. (Arie) 

58 Arnold, F.D.D. (Frieda) 

59 Arnold, K. (Kiri) 

60 Arnold, L.R.E. (Lorin) 

61 Arnold, R.N.R. (Rhys) 

62 Tabak, S.R. (Stefan) 

63 Mouallal, A. (Achraf) 

64 Nguyen, L.D.H. (Lucas) 

65 Kock, J. (Jahmalia) 

66 Valk, F. van der (Floris) 

67 Hill, E. (Eric) 

68 Buuren, G. van (Geert) 

69 Vonk Noordegraaf, L.J. (Lucas) 

70 Riebeek, H. (Harvey) 

71 Groeneveld, J.C. (Niels) 

72 Mussert, A.M. (Anthony) 

73 Verhoef, S. (Samuel) 

74 Zandee, J.G. (Jonathan) 

75 Marel, A. van der (Ard) 

76 Lopes, S.E. (Samuel) 

77 Haan, M. de (Mink) 

78 Dijk, G. van (Gwen) 

79 Dijk, T. van (Tom) 

80 Kooi, M. (Mason) 

81 Valk, N.M. van der (Naud) 

82 Brussel, A.G.J. van (Bert) 

83 Jager, Q.G.D. de (Quinten) 

84 Heijmans, D. (Dimphie)    
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Voorstel statutenwijziging 

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Deze wet heeft ook 

gevolgen voor schaakverenigingen. De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de 

aansprakelijkheid en de besluitvorming door bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat van de 

organisatie. Gedeeltelijk was dit al in onze bestaande statuten opgenomen. De wijzigingen op dit punt 

zijn beperkt. Nieuw is wel de verplichting om een bepaling op te nemen waarin staat wat er moet 

gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. De meest voor de hand liggende 

mogelijkheid daarvoor is de instelling van een continuï teitscommissie. 

Aanvankelijk leek het erop dat de KNSB de noodzakelijke statutenwijzigingen centraal zou coo rdineren, 

maar van dit voornemen is niets terecht gekomen. Daarom hebben wij de statutenwijziging zelf ter hand 

genomen. Daarbij heeft het bestuur vastgesteld dat de statuten in een notarie le akte moeten worden 

opgenomen, aangezien dit een wettelijke vereiste is om daadwerkelijk als volledig rechtsbevoegde 

vereniging te kwalificeren. Wij hebben ons in verbinding gesteld met Notariskantoor Rijnvis om dit – na 

goedkeuring door de algemene ledenvergadering – ten uitvoer te brengen. In goed overleg met ons heeft 

de notaris een doorlopende concept-tekst van onze statuten geredigeerd. Hierbij willen wij van de 

gelegenheid gebruik maken om het boekjaar van de vereniging te wijzigen van (thans) 1 augustus tot en 

met 31 juli in (voorstel) 1 juli tot en met 30 juni. Dit vergemakkelijkt de financie le verslaglegging omdat 

thans de tijd tussen einde boekjaar en (voorbereiding) algemene jaarvergadering erg krap is. 

Ook diende te worden verduidelijkt dat in onze statuten met “de bond” niet alleen wordt gedoeld op de 

regionale bond maar ook op de landelijke bond. 

Leden die hun lidmaatschap wilden opzeggen dienden dat volgens onze bestaande statuten vo o r 1 

augustus te doen teneinde te ontkomen aan de verplichting tot contributiebetaling in het nieuwe 

seizoen. Hoewel deze bepaling steeds met coulance is toegepast, leek het ons toch wenselijk om deze 

datum te verleggen naar 1 september, dat wil dus feitelijk zeggen (kort) na  de algemene 

ledenvergadering. 

In onderstaand voorstel worden alleen de wijzigingen opgesomd. Voor een vergelijking van de 

bestaande tekst van de statuten met de doorlopende tekst van de concept-statuten wordt verwezen naar 

de desbetreffende twee bijlagen bij de e-mail waarin het Jaarverslag aan u is toegezonden. 

Artikel 3.2 komt te luiden:  

“Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni, met dien verstande dat de 

vereniging een kort boekjaar heeft van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023.” 

Artikel 4.2 aanhef en letter a komt te luiden: 

“De vereniging tracht dit doel te bereiken door: Aansluiting te zoeken bij de landelijke en/of 

regionale schaakbond, voorts: de bond” 

Artikel 8.2 letter c komt te luiden: 
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“Het lidmaatschap kan beëindigd worden vóór 1 september, daarna is men de volledige 

jaarcontributie verschuldigd.” 

Artikel 10.5 wordt vernummerd tot artikel 10.7, toegevoegd worden artikel 10.5, 10.6, en 10.8. De tekst 

van artikel 10.5 tot en met 10.8 luidt daarna als volgt: 

“10.5 Besluitvorming  

Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid bij een door het bestuur te nemen besluit één stem. Het 

bestuur neemt besluiten bij consensus of gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Indien 

de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.  

10.6 Tegenstrijdig belang  

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een 

direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. 

Indien daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene 

vergadering.  

10.7 De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan 

indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid 

vereist van minimaal twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet 

binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 

termijn.  

10.8 Continuïteitscommissie  

a. De algemene vergadering kiest een continuïteitscommissie, bestaande uit twee leden en een 

plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  

b. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van één jaar en zijn 

terstond herkiesbaar.  

c. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 

continuïteitscommissie. Voor de door haar verrichte bestuursdaden wordt de 

continuïteitscommissie met het bestuur en de leden van de continuïteitscommissie met een 

bestuurder gelijkgesteld.  

d. De continuïteitscommissie zal in geval van een situatie als bedoeld in lid c. zo spoedig mogelijk 

een algemene vergadering bijeenroepen ten einde in de vacatures in het bestuur te voorzien” 

Artikel 11.1 komt te luiden 

“11.1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging 

wordt mede vertegenwoordigd door: de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de 

penningmeester.” 

In artikel 11.2 wordt “afdelingsvergaderingen van de bond” vervangen door “(afdelings)vergaderingen 

van de bond” 
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Artikel 13.2 aanhef en letter l komt als volgt te luiden” 

“De agenda van de vergadering bevat ten minste: benoeming continuïteitscommissie”. 

In artikel 13.2 worden de leden l en m (oud) verletterd tot m en n 

Artikel 13.3 komt te luiden:  

“Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, 

alsmede in het geval bedoeld in artikel 10, lid 8, letter d.” 

In artikel 13.4 letter a wordt “worden” vervangen door “wordt”. 

Het bestuur attendeert op onderstaande bepalingen uit de statuten. Hieruit volgt dat indien op de 

vergadering niet het quorum van ¾ van de stemgerechtigde leden (leden die de leeftijd van 16 jaar 

hebben bereikt) aanwezig of vertegenwoordigd is, een tweede vergadering bijeen dient te worden 

geroepen. Het bestuur roept de leden daarom nadrukkelijk op om aanwezig te zijn ter vergadering, dan 

wel schriftelijk een medelid te machtigen tot het uitbrengen van een stem. Let wel: een lid kan op de 

vergadering maximaal twee stemmen uitbrengen, normaal gesproken dus naast zijn eigen stem slechts 

namens e e n ander lid een stem uitbrengen. 

“Artikel 14.2 letter b 

Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 

ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 

Artikel  

18.3 Een besluit tot wijziging [van de statuten] behoeft ten minste twee/derde (2/3e) van de 

uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde (3/4e) van de 

stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

18.4 Indien aan het aanwezigheidsquorum niet is voldaan wordt binnen vier weken een tweede 

vergadering bijeengeroepen en gehouden met dezelfde voorstellen. Wijzigingen kunnen daarin 

niet worden aangebracht. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan de 

algemene vergadering besluiten nemen ten aanzien van de voorstellen. Een besluit tot wijziging 

behoeft twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen om te worden aangenomen.” 

Gemakshalve is als bijlage bij de e-mail waarin dit Jaarverslag is opgenomen, een desgewenst door u uit 

te printen en in te vullen schriftelijke volmacht gevoegd. 
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Wijziging huishoudelijk reglement 

Het bestuur heeft, in verband met de besluitvorming op de algemene ledenvergadering van 31 augustus 

2021, artikel 5 van het huishoudelijk reglement als volgt aangepast: 

Artikel 5 (nieuw vastgesteld) 

1. Elk lid verplicht zich om de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen voor 1 

oktober van het betreffende seizoen. 

2. De contributie voor een nieuw lid is proportioneel gelijk aan het aantal gehele kwartalen van 

het lopende seizoen. 

3. De hoogte van de contributie, alsmede de periode waarover deze verschuldigd is, wordt door 

de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

4. Er gelden gereduceerde tarieven voor jeugdleden, studenten en (dubbel)leden die al 

bondsafdrachten betalen via andere verenigingen. De reductie op de tarieven wordt door de 

algemene ledenvergadering vastgesteld. 

5. Het bestuur kan, wanneer het daartoe bijzondere reden aanwezig acht, uitstel, vermindering 

of vrijstelling van contributiebetaling verlenen. 

Ter vergelijking de oude tekst van artikel 5 van het huishoudelijk reglement: 

1. Elk lid verplicht zich om de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen voor 1 

oktober van het betreffende seizoen. 

2. De contributie voor een nieuw lid is proportioneel gelijk aan het aantal gehele kwartalen van 

het lopende seizoen. 

3. De hoogte van de contributie, alsmede de periode waarover deze verschuldigd is, wordt door 

de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

4. Er gelden gereduceerde tarieven voor jeugdleden, studenten en (dubbel)leden die al 

bondsafdrachten betalen via andere verenigingen en leden die voor het begin van het seizoen 

aan het bestuur mededelen niet aan de komende interne competitie deel te nemen. 

5. De reductie op de tarieven wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Jeugdleden 

die op hetzelfde adres zijn geregistreerd als andere leden, krijgen korting. De hoogte van deze 

korting wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Op ieder adres moet minimaal e e n lid 

wonen dat geen gebruik maakt van deze korting. 

6. Het bestuur kan, wanneer het daartoe bijzondere reden aanwezig acht, uitstel, vermindering 

of vrijstelling van contributiebetaling verlenen. 
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Verslag penningmeester 

 

 

  

Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk

CONTRIBUTIES    *1 8.715,00     7.882,50€       BESTUUR 400,00        331,00€          

Senioren 6.390,00     5.315,00  ALV 50,00          128,20      

Junioren 1.650,00     1.800,00  Overleg 100,00        79,80        

Dubbelleden 675,00        767,50     Lief en Leed 250,00        123,00      

SPONSORING    *2 1.040,00     2.590,00€       PR/COMMUNICATIE 200,00        89,90        89,90€             

Huisartsenpraktijk 100,00        1.300,00  MATERIAAL    *5 200,00        337,42      337,42€          

ROSUN 940,00        940,00     ZAALHUUR    *6 4.850,00     4.864,80€       

BIJDRAGE RABOBANK -             350,00     Bowlingcentrum Krimpenhof 4.600,00     4.084,00   

SUBSIDIE    *3 300,00        1.300,00€       DE TUYTER, KNSB wedstrijden 600,00        780,80      

CORONA 300,00        1.000,00  Bijdrage KRIMPEN OPEN -350,00      -            

VOUCHERS -             300,00     AFDRACHT KNSB-RSB 3.300,00     3.102,81€       

VRIENDEN SV KRIMPEN    *4 1.200,00     700,00€          Senioren 2.850,00     2.394,10   

Junioren 450,00        659,14      

RSB -             49,57        

JEUGD    *7 2.130,00     1.943,47€       

Academy, instructie incl. boeken 1.680,00     1.522,50   

Stappenboekjes -             167,38      

Extern 150,00        -            

Prijzen 200,00        150,00      

Feest 100,00        103,59      

KNSB EXTERN    *8 1.100,00     649,18€          

Inschrijving 350,00        300,00      

Consumpties 500,00        288,00      

Reis-/parkeerkosten 250,00        61,18        

RSB EXTERN 330,00        326,80€          

Inschrijving 80,00          46,00        

Consumpties 250,00        280,80      

PRIJZEN HHC 150,00        150,00      150,00€          

BANK 120,00        114,01      114,01€          

RESULTAAT 1.525,00     RESULTAAT -563,11€         

TOTAAL ONTVANGSTEN 12.780,00   11.909,39€    TOTAAL UITGAVEN 12.780,00   11.346,28€    

*1 10 senior leden minder *5 Extra materiaal klokken en borden mede dankzij sponsor

junioren en dubbelleden op peil *6 In begroting 46 weken, feitelijk 40 weken door Corona en Zomer
*2 Huisartsenpraktijk extra tov begroting

Rabobank extra *7 Geen kosten voor externe wedstrijden jeugd
*3 Subsidie gemeente a € 750,- nog niet op rekening *8 Geen of nauwelijks reis/parkeerkosten 
*4 Vrienden van Krimpen niet gepromoot Weinig consumpties

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

REGULIERE ACTIVITEITEN 2021-2022
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KAS 316,35€          ZAALHUUR 141,60€          

BANK 4.468,70€       PRIJZEN HHC 150,00€          

RESERVE 2.201,90€       

STAPPENBOEKJES 53              265,00€          KAPITAAL 7.710,35€       

SUBSIDIE Toegangs Controle CORONA 750,00€          

TOTAAL 8.001,95€       TOTAAL 8.001,95€       

Aansluitingsberekening Verklaring

Kapitaal per 1 augustus 2021 7.453,74€       

Tekort in balans 1 aug 2021 -286,50€  Tekort 336,50, in balans 50

Negatief resultaat regulier 563,11€   

Voorraad stappenboekjes 105,00€   Toename voorraad

Afschrijving boeken, prijzen -125,00€  

Totaal 256,61€             

Kapitaal per 31 juli 2022 7.710,35€       

BALANS per 1 augustus 2022
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Verslag extern wedstrijdleider 

Dit schaakseizoen gelukkig weer een volledige KNSB- competitie. Dat was nog niet zonder hobbels. In 
de afdeling van Krimpen 3 heeft een team zich teruggetrokken zodat er slechts 8 teams waren en de 
afdeling van Krimpen 4 bestond slechts uit 6 teams. 

De resultaten waren wisselend. Krimpen 1 speelde zich al vroeg veilig in de sterke 1e klasse. Een derde 
plaats leek mogelijk, maar de laatste twee wedstrijden werden verloren. 

Krimpen 2 raakte nadat de teamsamenstelling was gepubliceerd en doorgegeven de eerste twee 
bordspelers alsnog kwijt. Zij waren het niet eens met de samenstelling van het team. Dat gaf een hoop 
problemen met invallers zoeken. Het eerste team eiste ook nog wel eens een speler uit het tweede op. 

Het resultaat was er ook naar. Kansloos laatste en degradatie naar de derde klasse. 

Het derde team ging voor het kampioenschap en dat lukte! De voorlaatste wedstrijd tegen Fianchetto 1 
was al heel spannend, maar de laatste wedstrijd spande de kroon. Wij hadden 4-4 nodig tegen 
Spijkenisse 2 en dat werd het ook. Volgend seizoen dus twee Krimpense teams in de 3e klasse. 

Krimpen 4 was hofleverancier voor Krimpen 2. Het derde wilden wij in verband met de promotiekansen 
immers niet verzwakken. Dat was niet leuk. Volgend seizoen moet dat beter. 

Een speciaal woord van dank aan de teamleider van Krimpen 2 (Stefan Tabak) en de teamleider van 
Krimpen 4 (Kees Greevenbosch) is op zijn plaats. Zij hebben heel wat voor hun kiezen gehad. 

Alle eindstanden en persoonlijke resultaten zijn uiteraard te vinden op www.knsb.netstand.nl. Om er 
zeker van te zijn dat deze resultaten in de toekomst nog te vinden zijn neem ik de eindstanden en de 
Krimpense topscorers onderstaand op. 

Eindstand Klasse 1B: 

1.       De Stukkenjagers 1 13 MP 51 BP 
2.       LSG 2 11 MP 49 BP 
3.       DSC Delft 1 10 MP 48,5BP 
4.       Vianen/DVP1 10 MP 48 BP 
5.       Paul Keres 2 10MP 44,5 BP 
6.       Krimpen aan den IJssel 1 9 MP 44,5 BP 

7.       UVS 1 8 MP 43 BP 

8.       Spijkenisse 1 7 MP 43 BP 

9.       Blerick 1 6 MP 39,5 BP 

10.   BSG 1 6 MP 39 BP 

 Topscorer: Wiggert Pols 9-6,5 

  

 

http://www.knsb.netstand.nl/
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Eindstand Klasse 2C: 

1.       DD 1 18 MP 51,5 BP 
2.       Philidor Leiden 1  12 MP 42,5 BP 
3.       SSC 1922 1 11 MP 40 BP 
4.       VAS 2 10 MP 36,5 BP 
5.       Rokado 1 9 MP 40,5 BP 
6.       Dordrecht 1 9 MP 34,5 BP 
7.       Rijswijk 1 8 MP 30BP 
8.       Schaakmat Westland 1 7 MP 36 BP 
9.       Oegstgeest ’80 1 5 MP 31BP 
10.    Krimpen aan den IJssel 2 1 MP 17,5 BP 

 Topscorer: Stefan Tabak 4-2,5 

 Eindstand Klasse 4G:  

1.       Krimpen aan den IJssel 3 12 MP 35,5 BP 
2.       Spijkenisse 2 11 MP 37,5 BP 
3.       SHTV 1 11 MP 35,5 BP 
4.       Fianchetto 1 6 MP 31,5 BP 
5.       ZSC 1 6 MP 27 BP 
6.       Souburg 2 6 MP 24 BP 
7.       Goes 2 3 MP 15,5 BP 
8.       Middelburg 1 1 MP 17,5 BP 

 Topscorer: Lorin Arnold 6-6 !!! 

NB: Joop Huijzer 7-6 

 Eindstand Klasse 6D:  

1.       CSV 2 8 MP 23 BP 
2.       De Baronie 3 5 MP 21,5 BP 
3.       DD 4 5 MP 20,5 BP 
4.       Philidor Leiden 4 5 MP 18 BP 
5.       Krimpen aan den IJssel 4 4 MP 18,5 BP 
6.       Jeugdsterren HSB 1 3 MP 18,5 BP 

 Topscorer: Cornelis Pols 4-3 
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KNSB Beker: 

Ronde 1: Vrij 

Ronde 2: Leiderdorp- Krimpen aan den Ijssel 0,5-3,5 

Ronde 3: Krimpen aan den IJssel- CSV 1,5-2,5 

De RSB- competitie heeft ook een tijd stil gelegen, maar is uiteindelijk ook helemaal uitgespeeld. Hier 
heeft de competitieleider een klus gehad alles goed te laten verlopen. 

Wij speelden met 2 achttallen en 4 viertallen in de RSB competitie. 

De eindstanden en persoonlijke resultaten zijn te vinden op www.rsb.netstand.nl . 

Het eerste  achttal speelde in de Hoofdklasse en eindigde in de middenmoot. Het tweede achttal werd 
kampioen in klasse 2B en promoveert naar de eerste klasse. 

Ook hier worden de resultaten onderstaand weergegeven. 

Hoofdklasse achttallen RSB: 

1.       Fianchetto 1 8 MP 22,5 BP 
2.       RSR Ivoren Toren 1 7 MP 22 BP 
3.       Krimpen aan den IJssel 1 5 MP 20,5 BP 
4.       Charlois Europoort 1 4 MP 20,5 BP 
5.       Erasmus 1 4 MP 20 BP 
6.       Spijkenisse 1 2 MP 14,5 BP 

  
Topscorer: Rhys Arnold en Stefan Tabak 5-3 

Klasse 2B achttallen RSB: 

1.       Krimpen aan den IJssel 2 12 MP 33 BP 
2.       Pascal 1 8 MP 29 BP 
3.       De Pionier 1 8 MP 28,5 BP 
4.       SOF/DZP 1 6 MP 22 BP 
5.       Sliedrecht 2 5 MP 21,5 BP 
6.       Hoeksche Waard 1 3 MP 20,5 BP 
7.       H.I. Ambacht 1 0 MP 13,5 BP 

 Topscorer: Eduard Hoogenboom 6-6 !!! 

NB: Kees Greevenbosch 5- 4,5 

 In de viertallen competitie eindigde in klasse 1A Krimpen 1 als tweede en Krimpen 2 als vierde. Door 
het terugtrekken van Messemaker 1 waren er slechts 5 teams. 

http://www.rsb.netstand.nl/
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In klasse 1B eindigde Krimpen 3 als derde. Zij begonnen goed en hadden uitzicht op het kampioenschap. 
Halverwege stokte de machine echter. 

In klasse 2B eindigde Krimpen 4 als vierde. 

De RSB beker werd door ons gewonnen. Na een moeizame overwinning op RSR Ivoren Toren in de 
vierde ronde was Erasmus een eenvoudige overwinning. 

Klasse 1A viertallen RSB: 

1.       Spijkenisse V1 7 MP 10,5 BP 
2.       Krimpen aan den IJssel V1 6 MP 10 BP 
3.       Charlois Europoort V1 4 MP 9,5 BP 
4.       Krimpen aan den IJssel V2 3 MP 8,5 BP 
5.       Ashtapada V1 0 MP 1,5 BP 

  
Topscorer: Krimpen 1: Alan Bakija 4-3 

Topscorer Krimpen 2: Hans van Nieuwenhuizen 3-3 

Klasse 1B viertallen RSB: 

1.       Erasmus V1 7 MP 12 BP 
2.       3-Torens V1 7 MP 10,5 BP 
3.       Krimpen aan den IJssel V3 6 MP 12 BP 
4.       WSV Inter Nos V1 5 MP 10 BP 
5.       RSR Ivoren Toren V1 4 MP 10 BP 
6.       Het Houten Paard V1 1 MP 5,5 BP 

Topscorer: Michel van Cappellen 5- 3,5 

 Klasse 2B viertallen RSB:  

1.       Spijkenisse V3 8 MP 11,5 BP 
2.       Pascal V1 6 MP 12 BP 
3.       One simus V1 5 MP 11 BP 
4.       Krimpen aan den IJssel V4 5 MP 10 BP 
5.       Spijkenisse V4 4 MP 9,5 BP 
6.       Ashtapada 2 MP 6 BP 

 Topscorer: Eric Hill 4-3 

 RSB Beker: 

Ronde 1: Vrij  
Ronde 2: Dordrecht – Krimpen aan den IJssel 1-3 
Ronde 3: Krimpen aan den IJssel- Shah Mata 2,5-1,5 
Ronde 4: Krimpen aan den IJssel- RSR Ivoren Toren 2-2 (snelschaken 2-2; bord 4 valt af) 
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Finale: Krimpen aan den IJssel- Erasmus 3,5- 0,5 Krimpen Kampioen !!! 

Hopelijk spelen wij het komend seizoen weer met een complete bezetting in de verschillende klassen. 
Zowel in de KNSB als in de RSB. 

 Hans van Nieuwenhuizen 
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Verslag intern wedstrijdleider 

Nadat het volledige seizoen 2020-2021 door het COVID-19 virus heeft stilgelegen hebben wij in het jaar 

2021-2022 een drietal gesloten groepen een enkele ronde kunnen laten afwerken. Aanvankelijk was een 

competitie met een dubbele ronde de bedoeling, maar in het najaar 2021 moest de club toch weer tot 21 

februari 2022 de deuren sluiten. Alleen een enkele ronde konden wij nog spelen. 

Groep A 

In groep A werd Stefan Tabak met overmacht kampioen. Hij bleef nummer 2 Peter Glissenaar ruim voor. 

De eindstand is: 

1.       Stefan Tabak 7-6    

2.       Peter Glissenaar 7-4,5    

3.       Michiel Besseling , Diederick Casteleijn en Kiri Arnold 7-4    

4.       Ronald Sparreboom 7-2,5    

5.       Alan Bakija en Hans Ranft 7-1,5    

 

Groep B 

In groep B werden Rhys en Lorin Arnold met 5,5 punt ieder gedeeld eerste. Een mooi resultaat van deze 

jeugdige spelers in een groep met verder zoals Koot en de Bie dat omschrijven “oudere jongeren”. Zimo 

Qi heeft zich om studieredenen helaas moeten terugtrekken. 

De eindstand is hier:    

1.       Rhys Arnold en  Lorin Arnold 7-5,5    

2.       Hans van Nieuwenhuizen 7-5 

3.       Jos den Boer en Eduard Hoogenboom 7-3,5    

4.       Bert ten Wolde 7-3     

5.       Adri van der Waal 7-1,5    

Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 gesp       pnt

        1.Tabak xx 1 1 0 1 1 1 1 7 6

        2.Besseling 0 xx 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7 4

        3.Casteleijn 0 0 xx 0,5 1 1 1 0,5 7 4

        4.Glissenaar 1 0,5 0,5 xx 0,5 0,5 1 0,5 7 4,5

        5.Sparreboom 0 0,5 0 0,5 xx 0 0,5 1 7 2,5

        6.K. Arnold 0 0,5 0 0,5 1 xx 1 1 7 4

        7.Bakija 0 0,5 0 0 0,5 0 xx 0,5 7 1,5

        8.Ranft 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 xx 7 1,5
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6.       Hans Blokland 7-0,5         

 
Groep C 

In Groep C was de eerste plaats voor de gebroeders Pols. Net als in groep B deed de jeugd van zich 

spreken. Een goede ontwikkeling voor onze vereniging. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

De eindstand is hier:           

1.      Lennard Pols en Cornelis Pols 9-7 

2.      Joost Van der Valk en Jonathan Zandee 9-6,5   

3.      Nico van Walsum 9-6- 

4.      Dick van Buuren 9-4- 

5.      Arjen Postma 9-3 

6.      Peter de Weerd en Keo koot 9-2,5 

7.      Herman Reemeijer 9-0 

 

Keizercompetitie 

Ook de Keizer competitie werd gewonnen door Stefan Tabak. Hij speelde alleen voor de coronastop 7 

partijen. Met de behaalde 6,5 punt was hij toch niet in te halen. Volgend seizoen stelt het Bestuur voor 

om in plaats van de Keizer competitie naast de gesloten groepen met een door Theo Heukels ontwikkeld 

alternatief te gaan spelen. Dit zal op de jaarvergadering ter instemming aan de leden worden 

voorgelegd. In deze jaarstukken is het alternatieve voorstel apart opgenomen. 

De eindstand van de Keizercompetitie is:        

            

   

1 3 5 6 8 gesp       pnt

xx 0,5 1 1 1 7 5

xx xx xx xx xx xx xx

0,5 xx 1 1 1 7 5,5

0,5 0,5 1 1 1 7 5,5

0 0 xx 1 0,5 7 3

0 0 0 xx 0 7 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5 1 7 3,5

0 0 0,5 1 xx 7 1,5

0,5 0 0 1 1 7 3,5

Groep B 2 4 7 9

      2 Qi. xx xx xx xx

      1. v Nieuwenhuizen xx 0,5 0,5 0,5

      4.L. Arnold xx xx 1 0,5

      3.R. Arnold xx 0,5 0,5 1

      6.Blokland xx 0 0,5 0

      5.Ten Wolde xx 0 0,5 1

      8.Van der Waal xx 0 0 0

      7.Den Boer xx 0 xx 0,5

      9. Hoogenboom xx 0,5 0,5 xx

Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gesp     pnt 

      1.Van Walsum xx 0,5 0 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 9 6

      2.L. Pols 0,5 xx 0,5 0 1R 1 1 1 1 1 9 7

      3.C. Pols 1 0,5 xx 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 9 7

      4.Van der Valk 0 1 0,5 xx 1 1 1 1 0 1 9 6,5

      5.Postma 0,5 0R 0 0 xx 0 0,5 1 0 1 9 3

      6.De Weerd 0 0 0,5 0 1 xx 0 1 0 0 9 2,5

      7.Koot 0 0 0 0 0,5 1 xx 1 0 0 9 2,5

      8.Reemeijer 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 9 0

      9. Zandee 0,5 0 0 1 1 1 1 1 xx 1 9 6,5

    10.van Buuren 0,5 0 0,5 0 0 1 1 1 0 xx 9 4
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    subgr. gesp. bordp. punten waarde w  -  z 

1 Stefan Tabak A 7 6,5 937 60    1 

2 
Hans van 
Nieuwenhuizen 

A 11 6,5 861,2 59   -1 

3 Hans Ranft A 10 8 854 58 -2 

4 Rhys Arnold A 12 9 806,5 57    0 

5 Kiri Arnold A 8 5,5 778,3 56 -2 

6 
Kees 
Greevenbosch 

A 18 12 759,8 55    0 

7 
Peter 
Glissenaar 

A 2 1,5 739 54   2 

8 Alan Bakija A 4 3 716,2 53    2 

9 Lorin Arnold A 10 6,5 710,8 52 -2 

10 Bert ten Wolde A 4 2,5 657,5 51 -2 

11 
Eduard 
Hoogenboom 

B 4 2 621,7 50   -1 

12 
Adri van der 
Waal 

B 11 5 606,3 49    0 

13 
Remko 
Moerkerken 

A 3 3 588 48    1 

14 
Joost van der 
Valk 

B 4 2,5 576,7 47    0 

15 
Jonathan 
Zandee 

C 10 5 569,7 46    0 

16 
Parsa 
Mohebbinezhad 

B 6 3,5 526 45    0 

17 Peter de Weerd C 7 2,5 519,2 44    1 

18 
Michiel 
Besseling 

A 1 0,5 507,7 43 -1 

19 Samuel Lopes B 13 8 504 42    1 

20 Zimo Qi B 2 2 474,2 41    0 
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21 
Jos den 
Boer 

B 9 3,5 472,5 40    1 

22 
Dick van 
Buuren 

C 6 2,5 448 39    0 

23 Leo Koot C 11 2,5 434 38   -1 

24 
Niels 
Groeneveld 

B 15 7,5 431,3 37    1 

25 
Nico van 
Walsum 

B 4 1 404 36    2 

26 
Ard van der 
Marel 

C 17 8 399,7 35 1 

27 
Thomas 
Boeren 

B 2 0,5 384,5 34    2 

28 
Lennart 
Pols 

B 4 1,5 380,5 33    0 

29 
Maarten 
Geuskens 

B 2 2 347,3 32    0 

30 
Cornelis 
Pols 

B 4 1 340 31    0 

31 Eric Hill B 7 3 336 30    1 

32 
Arjen 
Postma 

C 5 1,5 328,3 29 -1 

33 
Theo 
Heukels 

C 18 5 293 28    0 

34 
Hans 
Blokland 

B 8 1,5 274 27    0 

35 
Herman 
Reemeijer 

C 5 0 260 26    1 

36 Jan Buis C 1 0 245,8 25 -1 

37 
Jahmalia 
Kock 

C 5 1 224 24 -1 

38 
Jonathan 
Pols 

C 6 1 215,8 23    0 
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Clubkampioenschap snelschaken  

Het clubkampioenschap snelschaken werd met de prachtige score van 9,5 uit 11 gewonnen door Stefan 

Tabak. In het zeer sterke deelnemersveld werd de kampioen van de laatste jaren Harold van Dijk slechts 

derde. Wiggert Pols eiste de tweede plaats op. 

De eindstand is hier: 

 

Alles in ogenschouw genomen zijn wij het ook nu weer door Corona geregeerde seizoen 2021-2022 

goed doorgekomen. Laten wij hopen dat het volgend seizoen virusvrij verloopt. 

Hans van Nieuwenhuizen         

No.PNo. Naam Score WP SB PS rat. TPR

1 3 Tabak, Stefan 9.5 69.0 57.50 58.5 2159 2239

2 2 Pols, Wiggert 8.0 73.5 52.00 52.5 2192 2137

3 1 Van Dijk, Harold 7.5 71.0 48.00 49.0 2279 2086

4 12 Arnold, Rhys 7.5 59.0 36.75 38.5 1848 1973

5 6 Glissenaar, Peter 7.0 70.5 39.00 40.0 2018 1966

6 15 Van Nieuwenhuizen, Hans7.0 68.0 39.00 37.0 1778 1959

7 10 Van Cappellen, Michel 7.0 67.0 42.00 42.0 1852 2022

8 5 Casteleijn, Diederick 6.5 73.0 39.50 42.0 2050 2040

9 9 Bakija, Alan 6.0 72.0 33.75 38.5 1860 1957

10 20 Lopes, Samuel 6.0 71.0 34.50 36.0 1608 1905

11 8 Arnold, Kiri 6.0 65.0 30.25 38.5 1868 1932

12 17 Greevenbosch, Kees 6.0 49.5 19.00 29.0 1730 1642

13 18 Arnold, Lorin 5.5 70.5 29.75 36.5 1729 1895

14 7 Sparreboom, Ronald 5.5 66.5 27.50 38.5 1927 1829

15 4 Besseling, Michiel 5.5 64.0 28.50 37.5 2122 1866

16 14 Moerkerken, Remko 5.5 55.5 20.75 26.0 1807 1711

17 11 Ranft, Hans 5.0 58.0 18.25 34.0 1849 1746

18 16 Hoogenboom, Eduard 5.0 49.5 16.00 23.0 1735 1629

19 23 Zandee, Jonathan 4.5 59.0 19.75 29.5 1500 1698

20 13 Vreugdenhil, Frans 4.5 53.5 14.25 29.5 1836 1684

21 21 Van der Valk, Joost 4.5 46.0 12.25 24.5 1582 1538

22 19 Van der Waal, Adri 4.0 50.0 12.00 18.0 1649 1505

23 22 Buis, Jan 4.0 45.5 12.25 23.5 1522 1506

24 26 Van der Marel, Ard 2.5 47.0 5.00 14.0 1047 1184

25 24 Heukels, Theo 2.0 50.5 9.00 18.0 1163 1214

26 25 Koot, Leo 1.0 50.0 2.00 4.0 1158 1098
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Toelichting op gewijzigd reglement huishoudelijke 
(neven)competitie 

Nieuw interne competitievoorstel AVK (Alternatief Voor Krimpen), een andere benadering van 

het idee achter Keizer 

Theo Heukels is de geestelijk vader achter dit nieuwe HHC systeem dat door het Bestuur wordt 

voorgesteld vanaf het seizoen 2022-2023 te gaan spelen in plaats van Keizer naast de gesloten 

groepen 

De startlijst wordt gevormd door alle leden die intern spelen m.u.v. hen van wie het zeker is dat ze niet 

mee gaan doen.  Na-inschrijving is mogelijk.   

De startlijst wordt onderverdeeld naar speelsterkte in 3 subgroepen,  A,  B en C van zoveel mogelijk 

gelijke grootte.  

Nieuwkomers van buiten de startlijst worden door de wedstrijdleider op basis van eigen inzicht in 

subgroep A, B of C geplaatst. Een ieder ander blijft de rest van het seizoen deel uitmaken van de 

oorspronkelijke subgroep. De groottes van de subgroepen kunnen hierdoor veranderen. 

Indelingen tussen A – en C groepers vinden niet plaats.  Hiermee wordt voorkomen dat spelers 

tegenover elkaar komen te zitten die teveel verschillen qua spelniveau, hetgeen aan beide kanten van 

het bord niet prettig is. Meerdere keren tegen elkaar kan maar wel zoveel mogelijk spreiding binnen de 

beperking van A niet tegen C.   

Er zijn dus 2 soorten paringen mogelijk. Binnen de eigen subgroep of buiten de eigen subgroep. De 

resultaten worden verschillend gewaardeerd wat enigszins recht doet aan de ongelijke uitgangspositie.  

Dat doet Keizer ook met z’n rangwaardecijfers.   

Resultaten binnen de eigen groep worden normaal gewaardeerd met 1 - ½ - 0 

Voor partijen buiten de eigen groep (A-B of B-C ) gelden andere waarderingen, analoog aan de op zich 

niet onlogische keizer-gedachte de waardering van een resultaat te laten afhangen van de ondervonden 

tegenstand.  

In de ranglijst na 11 speelavonden (hier niet opgenomen) is dit als volgt gedaan :  

Remise : 0,6 voor de LG (Lagere Groeper) en 0,4 voor de HG ( Hogere Groeper) 

LG wint, uitslag  1 – 0 

HG wint uitslag  0,8 – 0,2  

Verlies tegen een HG levert dus altijd nog  0,2 punt op. Ook goed voor het moreel.   

Merk op dat het totaal steeds 1 is.  
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Verder :  

Niet spelen naar eigen keuze levert de eerste 2 keer 0,5 per gemiste ronde op. Daarna 0,3.   ( In het 

huidige tijdsgewricht lijkt het mij logisch om deelnemers een paar keer de mogelijkheid te geven weg te 

blijven zonder “straf ”.  Zie het als een vorm van een snipperdag nemen, bv. om naar een verjaardag in de 

familie te gaan.) 

Niet spelen wegens clubverplichtingen en oneven levert 0,6 op.  

Partijen gespeeld voor de gesloten groep en het Krimpen Open worden gewaardeerd met 0,5.   

Alle betreffende spelers krijgen hier een half punt erbij wat de onderlinge afstanden onveranderd laat.  Dit 

is belangrijk omdat bij keizer de gemiddelde afstand in punten alsmaar groeit terwijl de afstand tussen de 

rangwaardecijfers onveranderd 1 blijft. Zie ook punt 3 volgende item.   

Een of meerdere huishoudelijke partijen tijdens een Krimpen Open is dus zonder bezwaar mogelijk  

Tot slot een sterkte  zwakte vergelijking tussen  Keizer en  AVK  

Keizer                                

1. is onoverzichtelijk vanwege een alleen voor ingewijden inzichtelijke cijferbrij. 

2. hierdoor is er geen of nauwelijks democratische controle wat bij sommigen begrijpelijkerwijs tot een 

ongemakkelijk gevoel leidt.    

3. de gemiddelde onderlinge afstand in punten op de ranglijst wordt steeds groter terwijl de afstand 

tussen de rangwaardecijfers dezelfde blijft, namelijk 1 waardoor de competitie steeds meer een statisch 

karakter krijgt.  Immers, hoe verder in het seizoen hoe minder er hierdoor nog verandert in de rangorde 

op de ranglijst. 

4. een slechte competitiestart van betere spelers valt nog nauwelijks te repareren doordat ze nu 

tegenstanders met lage rangwaardecijfers treffen terwijl ze aan een inhaalslag bezig zijn. Dat schiet niet 

op ! 

5. herberekening is een wezenlijk onderdeel van Keizer wat ook niet altijd begrepen wordt en de 

ranglijst ook na de laatste ronde nog kan wijzigen. 

6. toch is er ook nog een voordeel: De waardering van behaalde resultaten is gerelateerd aan de sterkte 

van de tegenstander. Niet onbelangrijk bij een competitie met een onvoorspelbaar verloop. 

AVK  stelt hier hiertegenover:  

1. cijfermatig eenvoudig en overzichtelijk. 

2. de ranglijst is eenvoudig te begrijpen en te controleren voor wie dat wil. 

3. doordat het begrip rangwaarde is losgelaten nemen de onderlinge afstanden in punten niet met elke 

ronde toe maar veranderen uitsluitend door  schaakprestaties en de waardering voor een door de 

deelnemer niet gespeelde ronde. Dit laatste zal altijd een heikel punt blijven. In ieder geval is het 

systeem hiermede z’n statisch karakter ontnomen.    
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4. de betere spelers met een slechte competitiestart hebben een faire kans terug te komen. 

5. De keizer-gedachte dat de waardering van een resultaat af moet hangen  van de schaakkracht van de 

tegenstander is op zich niet verkeerd voor een  competitie waarvan het verloop moeilijk te voorspellen 

is en een behoorlijke spreiding in speelsterkte tussen de deelnemers kent.  Hieraan komt ook AVK 

tegemoet, zij het minder vloeiend dan Keizer.   

6. herberekening is niet meer van toepassing. Je weet wat je minimaal moet doen om een bepaald 

resultaat te kunnen boeken op de ranglijst.  
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Verslag jeugdleider  

In het afgelopen schaakseizoen speelde Corona wederom een hoofdrol vanwege de lockdown en de 

verschillende maatregelen die noodzakelijk waren om het jeugdschaken op onze club in goede banen te 

leiden. Tijdens de lockdown hebben we de activiteiten verschoven naar online schaakactiviteiten. Online 

schaaklessen en online schaaktoernooien op Lichess waren het alternatief maar het is duidelijk dat deze 

initiatieven geen 1 op 1 vervanging zijn van samen aanwezig zijn op de clubavond. Gelukkig kon er het 

overgrote deel van het schaakseizoen gewoon op de club geschaakt worden. Ik denk dat iedereen heeft 

genoten van de gezelligheid van het echte contact met elkaar. 

We begonnen het seizoen feestelijk met een uur lang bowlen met elkaar. De kinderen, de begeleiders en 

ouders van de jongste kinderen hebben laten zien dat ze naast schaken meer in hun mars hebben. Na 

afloop hebben we gezellig samen patat en een snack gegeten.  

De clubavond 

De clubavond was dit jaar wederom op de inmiddels vertrouwde manier georganiseerd: 

18:30-19:00 training 

19:00-19:45 interne competitie 

Begeleiders en trainers 

Om de avond in goede banen te leiden hadden aan de start van het seizoen de volgende begeleiders: 

Frits en Jacolien van Duin, Joost van der Valk, Michel van Cappellen en ondergetekende. In de loop van 

het seizoen kregen we er 2 aanwinsten bij. Samantha de moeder van Harvey, is samen met zoontje 

Harvey het schaken aan het leren. Nadat moeder en zoon stap 1 succesvol afgerond hebben zijn ze nu 

aan het studeren op stap 2. Samantha helpt ons door les te geven aan de jonge beginners die we in de 

loop van het seizoen binnen gekregen hebben. Inmiddels heeft ze ook de trainerscursus A van de KNSB 

gevolgd. Daarmee is Samantha een hele goede aanwinst voor onze groep begeleiders. Tegen het einde 

van het seizoen heeft ook ons nieuwe seniorenlid Ard van der Marel zich bij ons team gevoegd. Hij heeft 

tegelijk met Samantha de trainerscursus schaaktrainer A met succes afgerond. 2 gediplomeerde 

schaaktrainers erbij! Fantastisch nieuws.  

Vele handen maken licht werk. Indien er nog meer mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan onze 

jeugdafdeling dan hoor ik dat graag. Onder de mogelijke taken die je op je kan nemen horen het nakijken 

van gemaakte opgaven van de stappenmethode, lesgeven, begeleiden tijdens schaaktoernooien en meer. 

De interne competitie  

De interne competitie en de verslaggeving op onze website werd dit jaar opnieuw door Jacolien voor 

haar rekening genomen.  

De strijd om het kampioenschap werd dit jaar gewonnen door Thom van Duin. Hij werd 1e in de 

najaarscompetitie en 2e in de voorjaarscompetitie. Prachtige prestaties die ervoor zorgden dat Thom de 
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terechte winnaar en jeugdkampioen werd van SV Krimpen. David Verhoef won de voorjaarscompetitie 

en behaalde daardoor een 2e plaats in de strijd om het jeugdkampioenschap van Krimpen.   

Diploma’s 

Het lesgeven door de begeleiders en het opgaven maken van de stappenmethode door de kinderen 

leverde tastbare resultaten op: 11 diploma’s van stap 1, 8 diploma’s van stap 2, 3 diploma’s van stap 3, 2 

diploma’s van stap 4.  

Schoolschaak  

Joost van der Valk heeft schaaklessen gegeven op basisschool De Groeiplaneet. Een mooi initiatief van 

Joost dat hij in het komende seizoen een vervolg gaat geven. 

Paas snelschaaktoernooi 

We houden ieder jaar een snelschaaktoernooi, het Sinterklaastoernooi. Dit snelschaaktoernooi was 

precies tijdens de lockdown en dus vierden we ons jaarlijkse snelschaaktoernooi op een ander moment. 

En zo werd ons Sinterklaastoernooi dit jaar een Paastoernooi. Drijvende kracht achter dit toernooi is al 

jarenlang Theo Heukels die ook dit jaar in samenwerking met onze jeugdafdeling het toernooi 

organiseerde. Theo zorgt bovendien voor alle leuke prijsjes die elk jaar door de kinderen gewonnen 

kunnen worden. Remko Moerkerken is bij ons snelschaaktoernooi traditioneel de wedstrijdleider en zo 

ook dit jaar. Het werd een fantastisch toernooi waar alle kinderen een prijs wonnen. Het zal geen 

verbazing wekken dat ook tijdens dit toernooi de toppers Thom van Duin en David Verhoef weer om de 

1e plek streden. Zij eindigden op een gedeelde eerste plaats. 

Schaaktraining van 20 uur tot 21:00 uur 

Nieuw dit jaar was de schaaktraining van 20 uur tot 21 uur. Bedoeld voor de kinderen die al wat sterker 

zijn of de kinderen die al wat ouder zijn en dus wat langer kunnen blijven. Met deze training wordt de 

overstap naar de volwassenen wat gemakkelijker. De trainingen werden verzorgd door ondergetekende. 

Externe toernooien: 

Bij het Nederlands kampioenschap voor clubteams tot 18 jaar (JCC) behaalde ons Krimpense team 

bestaande uit Alan Bakija, Kiri Arnold, Rhys Arnold, Ciro Catalan en invaller Lorin Arnold een prachtige 

3e plaats. Van tevoren hadden we daar niet op gerekend maar ons team schaakte zeer sterk. 

Bij de verschillende individuele Nederlandse kampioenschappen deden ook een aantal Krimpense 

kinderen mee. Parsa Mohebbi behaalde een gedeelde 17e plaats bij de kinderen tot 12 jaar met een score 

van 5 uit 9. Bij de kinderen tot 14 jaar hadden we deze keer 3 deelnemers. Parsa die ook aan dit toernooi 

meespeelde behaalde met 4 uit 9 de gedeelde 18e plaats. Samuel Lopes behaalde met 4,5 uit 9 een 

gedeelde 10e plaats en Rhys Arnold werd gedeeld 5e met 5,5 uit 9. Alan Bakija speelde mee met de 

Nederlandse kampioenschappen tot 16 jaar. Alan werd 4e met 4 uit 7. Prachtige resultaten allemaal! Alle 

Krimpense kinderen behoorden tot de jongere deelnemers van de leeftijdscategorie waarin ze speelden. 

Ze kunnen alle 5 nog een keer meedoen in dezelfde leeftijdscategorie als dit jaar en proberen het zelfs 

nog beter te doen. 

Harold van Dijk  
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Verslag materiaalcommissie  

INVENTARISATIE SCHAAKMATERIALEN: 27-6-2022 

46 Borden kunststof 

41 Dozen met schaakstukken Kunststof----2 dozen met reservematerialen 

18 Borden Hout 

30 Dozen met schaakstukken Hout----- 3 dozen met reservematerialen 

1 klok dgt-3000 

17 klokken dgt-2010 bruin 

37 klokken dgt-2010 blauw 

10 klokken dgt-2000 bruin, niet geschikt voor Knsb wedstrijden 
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Begroting 2022-2023 inclusief contributievoorstel  
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CONTRIBUTIES 8.955,00€       STATUTEN 700,00€          

10 Senioren 5.820,00€       

11 Erelid -€               1 -€                  DE OPEN SCHAAKVERENIGING 300,00€          

12 Extra leden voor 1e team 140,00€        2 280,00€           

14 Senioren 140,00€        34 4.760,00€       BESTUUR 400,00€          

15 Senioren / Studenten 90,00€          4 360,00€           150 ALV 100,00€        

19 Senioren / Non-actief 70,00€          6 420,00€           160 OVERLEG 100,00€        

20 Junioren 90,00€          27 2.430,00€       170 LIEF EN LEED 200,00€        

30 Dubbelleden 705,00€           400,00€        

31 Senioren / Dubbelleden 90,00€          4 360,00€           

32 Junioren / Dubbelleden 57,50€          6 345,00€           180 PR/COMMUNICATIE 150,00€          

84 8.955,00€       

190 MATERIAAL 300,00€          

SPONSORING 4.440,00€       

50 NIEUWE SPONSOR 3.000,00€       ZAALHUUR 5.930,00€       

60 ROSUN 940,00€           200 HHC, 45 AVONDEN 4.680,00€    

70 SUBSIDIE GEMEENTE 500,00€           220 KNSB WEDSTRIJDEN 1.250,00€    

5.930,00€    

4.440,00€       AFDRACHT KNSB-RSB 3.220,00€       

280 SENIOREN 47 2.500,00€    

90 VRIENDEN VAN SV KRIMPEN 1.000,00€       290 JUNIOREN 27 720,00€        

3.220,00€    

JEUGD 2.480,00€       

300 ACADEMY 1.680,00€    

310 EXTERN 150,00€        

320 PRIJZEN 200,00€        

330 FEEST 100,00€        

350 T-SHIRTS 350,00€        

2.480,00€    

KNSB EXTERN 2.200,00€       

410 INSCHRIJVING 300,00€        

420 CONSUMPTIES 400,00€        

430 REIS / PARKEERKOSTEN 1.500,00€    

2.200,00€    

RSB EXTERN 400,00€          

410 INSCHRIJVING 50,00€          

420 CONSUMPTIES 350,00€        

400,00€        

500 PRIJZEN HHC 150,00€          

900 BANK 110,00€          

RESULTAAT tekort 1.945,00€       

TOTAAL ONTVANGSTEN 16.340,00€     TOTAAL UITGAVEN 16.340,00€    

ONTVANGSTEN UITGAVEN


