
TIJD VOOR ACTIE!

ALV 25 september 2019

Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing FSB



Waar hebben we het over?

ALV 25 september 2019                

 Waarom is er een werkgroep opgericht?

 Deelnemers/meedenkers werkgroep

 Wat heeft de werkgroep uitgevoerd?

 Wat heeft de werkgroep bereikt?

 Stemming ALV over voorgenomen besluiten



Waarom is er een werkgroep opgericht?
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 Formuleren meerjarenbeleid

 Neerzetten FSB-bestuur met voldoende uitvoerenden van het 
meerjarenbeleid



Deelnemers/meedenkers werkgroep
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 Jos Boers

 Sibbele Bonthuis

 Eeltsje Boomsma

 Peter Brouwer

 Erwin Denissen

 Henk van Dijk

 Harm Jan Dijkstra

 Hielke Gorter

 Jan Hibma

 Migchiel de Jong

 Peter de Jong

 Bernard Keizer

 Rick Kompaan

 Erwin Koning

 Peter Koning

 Marrit Kooistra

 Dirk Müller

 Erik Sparenberg

 Siebolt Visser

 Rick Weggen

 René Wolfslag

 Wytze van der Zee

 Bas van der Zwaag



Wat heeft de werkgroep uitgevoerd?
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6 sessies onder leiding van Peter Koning:

1. a) Thema Schoolschaken – b) Thema Jeugdtoernooien

2. a) Thema Jeugd Clubschaken – b) Thema Toptalent

3. a) Thema Senioren Competities – b) Thema Senioren 
Toernooien

4. a) Thema PR en Ledenwerving – Thema b) Sponsoring

5. a) Thema Kadervorming – Thema b) Voorzitter, Secretaris, 
Penningmeester

6. Vaststelling beleid en organisatie – persoonlijke invulling 
functies



Wat heeft de werkgroep bereikt?
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 Formuleren beleidspunten voor 12 thema’s op basis van 
belangrijkheid/makkelijk te realiseren

 De beleidspunten zijn de basis voor de commissies

 Voor 12 thema’s zijn 6 commissies opgericht 

 Deelnemers bekend van de commissies

 Vacante bestuursfuncties opgevuld

 FSB-bestuur 2.0



Thema 1a Schoolschaken – Thema 1b Jeugdtoernooien
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• Organisatie plaatselijke / regionale voorrondes en finale FK 
Schoolschaken voor Basisonderwijs

• Opstellen draaiboek hiervoor en delen met clubs

• Betere afstemming en spreiding van toernooien, zowel binnen 
FSB als met NOSBO (kalender)

• NJC op vrijdag -> structurele competitie zaterdag



Thema 2a Jeugd Clubschaken – Thema 2b Toptalent
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• Lesgeven op de club via de Stappenmethode

• Gezelligheid creëren, schaakkamp, Sinterklaas toernooi 
(iedereen prijs), alternatieve schaakspellen

• Begeleiding Migchiel de Jong tijdens NK’s, begeleiding jeugd 
binnen FSB regio, rol senioren/ouders

• Bekendheid geven aan successen Toptalent / JSN, verslagen 
toernooien en publicatie, centraal en herkenbaar 
verzamelpunt naast JSN



Commissie Jeugd
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• Jos Boers

• Hielke Gorter

• Migchiel de Jong

• Bernard Keizer

• Rick Kompaan

• Wytze van der Zee



Thema 3a Senioren Competities – Thema 3b Senioren 
Toernooien
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• Verslagen op websites clubs en FSB: uitbreiding/ meer 
spanning

• Functioneren FSB-competities met de huidige viertallen

• Aanbod: regionale spreiding, diversiteit, veel aanbod, vanuit 
veel clubs, voor elk wat wils

• Kalender: goede spreiding, kwetsbaarheid beheer 
toernooikalender (website), coördinatie FSB



Commissie Senioren Competities
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• Henk van Dijk

• Erik Sparenberg



Commissie Senioren Toernooien
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• Erwin Denissen

• Jan Hibma



Thema 4a PR en Ledenwerving – Thema 4b Sponsoring
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• Actief beleid voor ledenwerving volwassenen en pensionado’s 
via schaaklessen, wijkcentra, KNSB oud-ledenlijst per regio en 
familietoernooien

• Rol van het bestuur: jong bloed, inzet clubleden

• Clubsponsoring en samenwerking tussen FSB-verenigingen: 
prioritering sponsorbeleid, draaiboek, delen kennis tussen 
verenigingen, persoonlijke benadering, club van 50, 
clubfunctionaris sponsoring

• Subsidie gemeente voor jeugd



Commissie Financiën - Sponsoring
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• Jan Hibma

• Rick Kompaan

• Erik Sparenberg

• Siebolt Visser



Commissie PR - Website
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• Harm Jan Dijkstra

• Rick Kompaan

• Erik Sparenberg



Thema 5a Kadervorming
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• Migchiel de Jong kan jeugdtrainers opleiden, Erwin Denissen is 
opgeleid om wedstrijdleiders op te leiden.

• Communiceren, tijdig bekendheid geven, doelen stellen, 
goede locatie, organisatie

• Kadercursussen in Friesland, centraal of rouleren

• Coördinatie vanuit FSB, sponsoring door FSB, KNSB



Commissie Kadervorming
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• Erwin Denissen

• Migchiel de Jong



Thema 5 b Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

ALV 25 september 2019

• Voorzitter: - leiden FSB-ALV en bestuursvergaderingen
- representatief, laat gezicht zien, is aanwezig, 

weet wat er speelt (kennis), is boegbeeld
• Secretaris: - organisator, planner, spin in het web, 

communicator
- organisatie en verslag vergaderingen,    

agenda, uitnodigingen, ALV en 
bestuursvergaderingen

• Penningmeester: - onbesproken gedrag, betrouwbaar, integer
- cijfermatig, analytisch, verantwoordelijk 

voor inkomsten en uitgaven, transparant 
erin zijn



Vaststelling beleid en organisatie – persoonlijke invulling functies
Huidig FSB-bestuur
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• Voorzitter: vacant

• Secretaris: Bas van der Zwaag tot 25 september, niet 
herkiesbaar

• Penningmeester: Siebolt Visser

• Competitieleider: Henk van Dijk tot 25 september, 
herkiesbaar

• Jeugdleider: vacant



Vaststelling beleid en organisatie – persoonlijke invulling functies
FSB-bestuur 2.0 per 25 september 2019 (formeel bestuur)
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 Tijdens ALV en bestuursvergadering zijn de bestuursleden 
technisch bestuurslid. Dit is het formele bestuur

 Formele bestuur heeft een coördinerende rol, houdt 
totaaloverzicht

 Grenzen tussen bestuursfuncties zijn niet meer hard (flexibiliteit)

 Bestuursfuncties kunnen ook als duobaan worden vervuld

 Formele bestuur neemt algemene besluiten

 Formele bestuur is verantwoordelijk voor commissiebesluiten



Vaststelling beleid en organisatie – persoonlijke invulling functies
FSB-bestuur 2.0 per 25 september 2019 (dagelijks bestuur)
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 Voor dagelijks bestuur doen de commissies het uitvoerende 
werk

 Elk bestuurslid zit in 1 of meerdere commissies



Vaststelling beleid en organisatie – persoonlijke invulling functies
FSB-bestuur 2.0 per 25 september 2019 (commissies)
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 Een commissie is dynamisch. Het is geen vast gezelschap

 Commissieleden, die geen bestuurder zijn, kunnen ook lid van 
meer dan 1 commissie zijn

 Een commissie maakt beleid en voert het uit

 Elke commissie legt verantwoording af aan het formele bestuur



Formeel bestuur per 25 september 2019
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 Voorzitter: Jan Hibma ad interim, voorkeur voor 
algemeen bestuurslid

 Secretaris: Harm Jan Dijkstra ad interim

Jan Hibma en Harm Jan Dijkstra vormen een 
duo

 Penningmeester: Siebolt Visser

Siebolt Visser en Jan Hibma gaan 
samenwerken m.b.t. financiën

 Jeugdleider: Migchiel de Jong

 Competitieleider: Henk van Dijk



Samenvatting
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 Instelling commissies leidt tot daadkrachtig dagelijks bestuur

 Commissies zijn verantwoordelijk voor het formuleren en 
uitvoeren van beleid. Geformuleerd beleid in de 6 sessies is de 
basis

 Formele bestuur coördineert de commissies, houdt het 
totaaloverzicht 

 Formele bestuur blijft verantwoordelijk voor commissiebesluiten



Stemming ALV over voorgenomen besluiten
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 Benoeming bestuurskandidaten:

Jan Hibma: voorzitter

Harm Jan Dijkstra: bestuurslid (secretaris)

Migchiel de Jong: bestuurslid (jeugdleider)

Henk van Dijk: bestuurslid (competitieleider)

 Goedkeuring instelling 6 commissies



Tot slot
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Net seure, mar dwaan!


