
 

 

Nieuwsbrief 

 

 

Door het uitbreken van het Corona-virus en de daarna genomen maatregelen, door de Nederlandse 

overheid, is het Schaakseizoen abrupt, na maandag 9 maart, beëindigd. 

Het bestuur heeft , in goede gezondheid, telefonisch overleg gevoerd om de consequenties te 

bespreken.  

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren over de genomen besluiten. 

Financiën 

Het bestuur heeft besloten om haar verplichtingen voor het huren van de speellocaties, A3 en 

Koppiebar, volledig na te komen. 

Door haar verplichtingen na te komen zal de vereniging geen contributie restitutie toepassen, voor 

het seizoen 2019-2020. Uitzondering  wordt toegepast voor het onlangs toegetreden senioren lid. En 

voor de huidige jeugdleden zal een nog nader te bepalen korting worden toegepast voor het 

volgende seizoen. 

Het bestuur staat open voor een gesprek met leden die financieel getroffen zijn door het Corona-

virus. De voorzitter is de contactpersoon voor het bespreken hiervan. 

Competities 

Intern 

Het bestuur heeft het advies van de wedstrijdleider overgenomen. 

Het seizoen 2019-2020 kent geen kampioenen. Wel zal de hooggeplaatste in de tweede groep de 

bonuspunten krijgen toegekend voor het volgende seizoen, bij de splitsing. 

APK 

Het APK kampioenschap kent een andere frequentie. (Kalenderjaar, in plaats van een seizoen) Het 

bestuur wacht de komende periode af.  (eind juli/begin augustus) Waarna mogelijk de gevolgen voor 

de APK duidelijker worden en de alternatieven kunnen worden besproken. In nauw overleg met  de 

Keurmeester. 

  



Bonds 

De NHSB heeft besloten geen kampioenen te bepalen en geen promotie-/degradatieregeling toe te 

passen. Wel hebben de verenigingen de vrijheid om hun voorkeur bij inschrijving te kennen te geven. 

Het bestuur heeft besloten om voor het eerste team een indeling in de derde klasse aan te vragen.  

Jubileumactiviteit 

Voor alsnog heeft het bestuur besloten om de geplande activiteit, van zaterdag 25 april, te 

verschuiven naar een later moment. Huidige indicatie is eind augustus, begin september 2020. 

Indien de maatregelen het weer toestaan, zal een concretere datum worden vastgesteld. Hierbij 

zullen de leden worden geraadpleegd. Met het idee dat zo veel mogelijk, bij voorkeur alle, leden 

zullen deelnemen aan de activiteit. 

Jaarvergadering 

De Nederlandse overheid heeft in de afgelopen periode de wetgeving rondom Algemene Leden 

Vergaderingen aangepast. Hierdoor is het mogelijk om een vergadering digitaal te laten plaatsvinden. 

Het bestuur acht deze optie voor onze vereniging niet toepasbaar. 

Een andere aanpassing in de wetgeving is dat het moment van de vergadering maximaal vier 

maanden mag worden uitgesteld. Dit is mogelijk een optie die wij moeten toepassen. 

Schaakprotocol 

Op dinsdag 28 april heeft de KNSB een Schaak Protocol opgesteld. Vooralsnog geldt het Protocol voor 

jeugdleden tot en met 18 jaar. Het geeft mogelijkheden om voorzichtig weer te gaan schaken. 

Over de senioren wordt nog niets vermeld. 


