
Bijlage 3: Bestuursvoorstellen

1. Voorstel om in de clubcompetitie van de PODB in de Hoofdklasse te gaan spelen met digitale
klokken en met het Fischer systeem, bij voorkeur 45 min. + 1 min per zet.

Toelichting: De meeste spelers in de provinciale Hoofdklasse spelen ook Nationale Competitie. Zij zijn
gewend aan de digitale klok en het Fischer systeem. Vaak wordt er in de onderlinge competitie ook met
Fischer gespeeld. Al die verschillende tijdschema’s zijn lastig. Voorstel daarom om Fischer te spelen,
uitsluitend in de Hoofdklasse. Het voorgestelde schema van 45 + 1 leidt bij een normale partij van ca. 60
zetten maximaal tot een totale partijduur van 210 min. dus 3½ uur in totaal.
Als partijen om 19.30 beginnen zullen ze gemiddeld genomen voor 23.00 uur afgelopen zijn.

2. Voorstel om in de 2e klasse van de clubcompetitie voortaan de op de eerste plaats geëindigde
vereniging ook tot kampioen uit te roepen.

Toelichting: In de 2e klasse bestaat geen promotieplicht. Het is een recreatieve klasse met vrije
inschrijving. Totdusver werd de op de eerste plaats geëindigde vereniging kampioen maar speelde dan het
jaar daarop buiten mededinging mee.
In de Hoofdklasse bestaat ook geen promotieplicht. (Het is immers de hoogste klasse). Wie als hoogste
eindigt is kampioen. Het lijkt ons logisch om dit ook zo in de 2e klasse in te voeren.
In de 1e klasse bestaat wel een promotieregeling. Wie afziet van promotie speelt het jaar daarop buiten
mededinging mee.

3. Voor nieuwe leden (jeugd en senioren) wordt de PODB contributie voor het 1e jaar op € 0 gesteld.

Toelichting: De KNDB vraagt 50% van de gebruikelijke contributie. Voor de PODB is de aanmelding van
nieuwe leden belangrijker dan die ca. € 6,50 aan contributie.
Aan de KNDB contributie van  € 19,00 voor nieuwe leden kan de PODB niets veranderen.

4. Voorstel tot het gaan voorbereiden van een statutenwijziging.

Toelichting: Onze huidige statuten zijn nu 11 jaar geleden opgesteld. Om verschillende redenen stelt het
bestuur voor om te gaan werken aan een statutenwijziging die voorgelegd wordt op de ALV van 2018.
- Onze statutaire bepalingen over het lidmaatschap kloppen niet helemaal.

Het lidmaatschap kan volgens art. 9.3 per kwartaal worden opgezegd maar volgens art. 10.3 alleen
per kalenderhalf jaar.

- Nu de KNDB haar bepalingen over de duur van het lidmaatschap heeft gewijzigd ligt het voor de
hand om die van de PODB ook nog eens kritisch te bekijken en ze op elkaar af te stemmen.

- Het zou veel handiger zijn om net als de KNDB zulke bepalingen in het Huishoudelijk Reglement
op te nemen. Als dan weer eens aanpassing nodig is kan dat zonder statutenwijziging.

- In de laatste jaren zijn er van de kant van de KNDB verschillende verzoeken geweest om de
PODB statuten aan te passen. Die voorstellen willen we nog eens kritisch bekijken.

- We willen af van de tot nu toe gebruikelijke verantwoording per kalenderjaar (statutair vastgelegd
in art. 15.3) en overgaan op verantwoording per seizoen.

Een statutenwijziging vraagt veel voorbereiding. Het bestuur stelt voor om die statutenwijziging te gaan
voorbereiden eventueel in een kleine commissie.

5. Discussievoorstel: Een Rapidtoernooi naast of als vervang van de landelijke bekerwedstrijd?

Toelichting: De KNDB bekercompetitie is een Rapid competitie. Je zou de PODB bekerwedstrijden
‘landelijk’ ook in Rapid vorm kunnen brengen.
Maar je zou ook naast alle bestaande competities een PODB Rapid toernooi kunnen starten.
[In 2007/2008 werd overigens ook een PODB Rapidcompetitie gespeeld. Deze competitie vond verspreid
over twee avonden plaats, er deden 6 teams van 6 spelers mee.]



6. Discussievoorstel: Elektronisch noteren toestaan onder een aantal voorwaarden.

Toelichting: Vorig jaar werd op de ALV besloten dat elektronisch noteren zonder beperkingen is
toegestaan in alle PODB wedstrijden. Dat is vorig jaar niet opgenomen in het wedstrijdreglement.
Bedoeling was omdat voor komend jaar wel te doen.
In gesprekken binnen het bestuur en met o.a. Piet Bouma bleek dat er toch wat wisselende ideeen bestaan
over elektronisch noteren. Destijds was de gedachte om dit voorstel in te dienen:

- Er wordt al in verschillende onderlinge competities enthousiast en zonder dat het tot problemen
leidt digitaal genoteerd.

- Fraude is nog niet voorgekomen, verder zijn de huidige bepalingen over fraude afdoende.
- Elektronisch noteren voegt iets toe, partijen staan direct op Toernooibase, kunnen

becommentarieerd worden, dit alles zou zeker voor jongere spelers aantrekkelijk kunnen zijn.
- Het KNDB reglement heeft als voorwaarde dat beide teams en de tegenstander akkoord zijn.

Dat bevordert het elektronisch noteren niet. Vandaar dat op de vorige ALV is voorgesteld om
zonder beperkingen elektronisch noteren toe te staan.

In discussies hebben we gemerkt dat hierover verschillende opvattingen bestaan.
Het PODB bestuur hoort daarom graag uw mening over het volgende voorstel:

Digitaal noteren is toegestaan, we volgen daarin het KNDB reglement uitgezonderd de doorgestreepte
bepalingen. (De eerste omdat we het willen bevorderen, de tweede omdat die bepaling al lang achterhaald
is. Er wordt meestal op een smartphone genoteerd, niet op een tablet.

- Er mag alleen door een speler digitaal genoteerd worden als beide teams daarmee akkoord gaan en
ook de directe tegenstander het goedvindt. De tegenstander noteert op een papieren notatiebiljet.

- Er mag alleen digitaal genoteerd worden op een apparaat met een aanraakscherm, zonder externe
uitbreiding zoals een toetsenbord, en met een schermgrootte van minimaal 7 inch.

- Het digitale apparaat ligt tijdens de hele partij naast het bord op tafel; het scherm is permanent
zichtbaar voor tegenstander en arbiter.

- Het digitale apparaat maakt geen geluid, en er verschijnt geen andere informatie op het scherm dan
de partijstand en de gespeelde zetten.

- De arbiter heeft altijd het recht om het apparaat op te pakken en te controleren.
- De speler voert zijn zet eerst op het bord uit, en pas daarna op het digitale apparaat.
- Als een van de bovenstaande regels overtreden wordt, als het apparaat een storing vertoont, of als

er een onreglementaire zet gespeeld is die het apparaat niet kan registreren, moet de digitale
notatie direct stoppen en wordt de partij verder genoteerd op een papieren notatiebiljet.

- Zodra het digitaal noteren gestopt is, wordt (en blijft!) het digitale apparaat uitgeschakeld.
- Artikel 11 SWR, over het noteren van de partij, is ook op digitaal noteren gewoon van toepassing.

Alle gegevens van het normale papieren notatiebiljet (naam van degene die heeft genoteerd,
namen van de spelers en hun resterende bedenktijd, naam van de wedstrijd met datum en ronde,
bordnummer en uitslag van de partij) moeten ook bij digitale notatie worden vastgelegd. Spelers
die hun partij digitaal genoteerd en verzonden hebben, hoeven vanzelfsprekend na afloop geen
papieren notatiebiljet in te leveren.

7. Voorstel: Benoemingen van nieuwe bestuursleden

Het bestuur is bijzonder blij dat zij enkele nieuwe bestuursleden kan voordragen.
Het betreft:
De voordracht van Bert Aalberts, Dedemsvaart, voor de functie van secretaris.
De voordracht van Jon Schoo, Enschede, voor de functie van penningmeester
De voordracht van Gerwin Mollink, Den Ham, voor de functie van competitieleider.


