Jaarplan BSG 2018-2019
Missie: Het streven van BSG is er op gericht recreatief en prestatief schaak op een
goede manier te laten samengaan in een prettige omgeving met voldoende
mogelijkheden voor sociale contacten. De interne competitie is de ruggegraat van onze
club. De continuïteit van BSG moet gewaarborgd zijn door een gezond ledental en een
gezonde financiële positie.
1. De Jeugd
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. BSG geeft daarom al jaren training aan de jeugd.
Missie: BSG wil de jeugd niet alleen leren schaken om analytisch en methodisch te leren
denken maar ook een toekomstperspectief bieden om middels integratie in de senioren
competitie bij BSG op hoog niveau te kunnen spelen. Spelers als Daniël Kuijper en Tom
Berkelmans zijn hier spin-offs van.
Speerpunten:
1. De jeugdtraining op vrijdag heeft een goede basis. Om de organisatie te versterken
wordt de Jeugdcommissie weer ingesteld. Het senioren potentieel van BSG biedt
voldoende doorgroei mogelijkheden voor de jeugd. Doorstroom van talenten naar onze
teams moet gezekerd zijn. Hiertoe wordt op maandagavond nog aanvullende training
gegeven.
Doelstelling: 30-40 jeugdleden in seizoen 2018-2019.
Belangrijk is het aantal jeugdleden in overeenstemming te houden met de capaciteit van
de begeleiding en een kwalitatief goede training en oefenmogelijkheden.
De jeugd moet van de school naar BSG.
Acties: Het aantal gekwalificeerde begeleiders/trainers op peil houden/versterken.
Deelname aan Grand Prix jeugdtoernooien, de externe jeugdcompetities en promotie in
de media. Jeugdtrainers certificeren is nodig om kwaliteit te waarborgen. Ouders blijven
betrekken bij jeugd activiteiten. Jeugdcommissie instellen.
2. Schoolschaak blijven (mede) organiseren en verdere schaaktraining in klasjes bij BSG
aanbieden tegen een introductietarief.
2. Externe
Inleiding:
De externe competitie is met ingang van het seizoen 2018-2019 drastisch gewijzigd. Er
zijn meer klasses gekomen in de KNSB en doordeweeks en op zaterdag spelen is nu
mogelijk. Voorlopig voor een proefperiode van twee jaar.
De SGS (Stichts Gooise schaakbond) is samen met de OSBO (Oostelijke schaakbond) en
de SBO (Schaakbond Overijsel) samengegaan in de Schaakbond SOS.
Missie: In het algemeen moet een zo hoog mogelijk rendement gehaald worden uit de
beschikbaarheid van de spelers. Dit betekent minimaal verplichte aantal spelers
opgeven voor een team zodat men ook in lagere/andere teams kan spelen.
Tevens een reserve pool beschikbaar hebben met spelers die niet regelmatig in
de Externe willen/kunnen spelen.
Doelstellingen:
BSG 1 moet bij de eerste vier teams eindigen in Meesterklasse.
Acties:eerste team met professionele puntenmakers op peil houden/versterken.
Invallers moeten komen uit de reserve pool, bij voorkeur niet uit BSG-2.

BSG-2 moet zich handhaven in 2e klasse KNSB.
Acties: Kampioensteam van 2017-2018 handhaven.
BSG-3 moet zich handhaven 4e klasse KNSB. Kampioensteam handhaven.
BSG-4 moet zich handhaven in de 5e klasse KNSB.
BSG-5 (vroegere BSG-3) moet zich handhaven in de Hoofdklasse SGS.
BSG-6 moet zich handhaven in 2e klasse SGS.
BSG-viertal
BSG in SGS-beker wedstrijden moet representatief zijn.
Doelstelling: halve finale halen.
BSG in Europa Cup voor clubteams
Het vlaggeschip van de club eindigde op een fraaie 3e plaats in de KNSB Meesterklasse
2017-2018 en heeft zich geplaatst voor de Europa Cup Clubteams van 11-19 Oktober
2018 in Porte Carras, Halkidiki, Griekenland. Er wordt gespeeld met 7 spelers (6 plus 1
wisselspeler).
De spelers zijn: FM Ewoud de Groote, FM Ton van der Heijden, IM Lars Ootes, IM Thomas
Willemze IM, Alexander van Beek, IM Robert Ris, IM Li Riemersma.
3. Communicatie
Missie:
De naam BSG moet tenminste maandelijks in de regionale media, sociale media en op
schaakwebsites vermeld worden.
Doelstelling: De naamsbekendheid van BSG versterken
Acties : Verslagen van KNSB-zaterdagen en die van de Europa Cup zijn een
belangrijk publicatiemiddel.
Speerpunt:
Actie: Iedere maand een stukje aanleveren/laten schrijven
We moeten zelf onze stukjes schrijven met foto’s en zelf plaatsen op websites,
Facebook en tevens publikaties in regionale kranten stimuleren door contacten met de
bekende regionale auteurs. (Johan Hut). De band met de G&E en andere/nieuwe
journalisten moet worden versterkt.
Onderwerpen: resultaten BSG teams in de KNSB en SGS competitie en toernooien.
De BSG-Nieuwsbrief is een maandelijkse interne Nieuwsbrief naar leden en
belangstellenden van BSG.
Communicatie op maandagavond en via de Nieuwsbrief wordt verzorgd
door de voorzitter.
4. Competities, training en toernooien
De Interne competitie en haar Wedstrijdreglement worden middels
enquetes regelmatig geëvalueerd en bij ALV waar nodig aangepast.
De Interne is de ruggegraat van de club.
De resultaten van de interne competitie wordt maandagavond op
de club bijgewerkt, evenals resultaten van de externe thuiswedstrijden.
Daarnaast worden snelschaaktoernooien, rapidwedstrijden en zomerschaak
georganiseerd. Het zomerschaak is open voor iedereen en biedt potentiele leden
de mogelijkheid tot kennismaking met de club.

Ook het komend seizoen wordt er weer seniorentraining gegeven.
De schaakmeesters zijn Henk van der Poel, Bert Kieboom, Timon Brouwer,
Rein Brouwer en Theo Slisser. De leden worden uitgenodigd speciale
onderwerpen op te geven bij de voorzitter. Die zullen dan behandeld worden
volgens het rooster zoals vermeld in de Agenda op de website.
De trainingen zijn weer op maandagavond van 19.00-20.00 uur in de
benedenzaal.
Het BSG-Pinkstertoernooi (sinds 1986 een BSG traditie) is een OPEN
Rapidtoernooi. Er moeten ongeveer 65 deelnemers zijn om tenminste break even
te draaien. De inschrijfgelden zijn in 2017-2018 verhoogd.
Acties toernooien: lobbyen om sterke spelers aan te trekken,
promotie op KNSB- en SGS sites, Utrechtschaak en Schaaksite,
mailingen aan KNSB en SGS clubs en eerdere
deelnemers, eigen historische deelnemers database maken en eigen
toernooi organisatie versterken. Actielijst vwb taken is beschikbaar.
Voor het BSG-Pinkstertoernooi 2019 is weer een Toernooicommissie
vastgesteld.
5. Financiën
Extra activiteiten zoals toernooien moeten worden gerealiseerd door aanvullende
inkomsten. De kosten moeten niet door de contributies worden gedekt, maar door
inschrijfgelden en sponsoren.
Doelstelling: BSG moet aan het einde van ieder verenigingsjaar een positief saldo
genereren.
Speerpunt: Budgetten voor Pinkstertoernooi en 1e team worden gedekt of
aangevuld door resp. Denksportcentrum Bussum, bestaande sponsor van BSG, Vrienden
van BSG en nieuwe sponsoren.
Onze toernooien moeten niet kosten-neutraal zijn maar 10-15% winstgevend,
in die zin dat overblijvend geld naar de jeugd of BSG 1 gaat of anders wordt
geherinvesteerd in de club. Sponsoring 1e team voor 2018-2019 is zekergesteld.
Acties: Sponsoren voor toekomst zoeken (R.D. en G.B.) dwz zoeken naar mogelijke
geïnteresseerde bedrijven in de regio. B.v. IT bedrijven, Deloitte (Peter Bommel). Met de
laatste is al contact geweest over een lidmaatschap van BSG, daar hij in Bussum woont
en schaakenthousiast is.
6. Ledenwerving
Speerpunt: BSG is altijd op zoek naar nieuwe leden.
Doelstelling: Via publiciteit in de media en Zomerschaak 10 nieuwe senior leden werven
voor 2018-2019.
Acties: Media aandacht opschalen door aansprekende KNSB resultaten,
Zomerschaak, Open avonden/zaterdagmiddagen, Bussum Cultureel.
Opvang nieuwe leden
Speerpunt: Nieuwe leden met een beperkte schaakervaring moeten goed opgevangen
worden en niet in het diepe gegooid. Deze leden worden onderin in Groep 2 geplaatst.
Benaderen vertrekkende leden
Speerpunt: Met ontevreden leden die willen vertrekken of al zijn vertrokken worden exit
gesprekken gevoerd (b.v. voorzitter/wedstrijdleider). Behoud van leden is prioriteit.

7. De bar
Speerpunt: het geheel rond het bargebeuren aantrekkelijker maken.
Koelbuffet is vernieuwd. De airco werkt nu eindelijk goed. AED geplaatst.
Barbezetting op zaterdag is vaker aan de orde door uitbreiding KNSB competitie.
Acties: Op KNSB zaterdagen hebben we in de beneden zaal een extra aanbod van
belegde broodjes en soep.
Aantal barmedewerkers uitbreiden met 3-4 man.
8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in
de hele Europese Unie (EU). Bedoeling is dat de privacy van personen beschermd
wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan
ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen.
Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie
om gegevens te gebruiken en te bewaren. De organisatie moet vastleggen welke
gegevens verwerkt worden en met welk doel. Dit betreft NAW gegevens en e-mail
gegevens in BSG bestanden. Voor meer info zie de Nieuwsbrief augustus 2018.
9. De website
De website is sneller en veiliger geworden. De site is gemigreerd naar
WebReus Portaal Power en een https certificaat geactiveerd.
De website is hierdoor een stuk veiliger geworden en via Jesper de Groote
goed toegankelijk voor stukjesschrijvers.
Twee webmasters verzorgen de inhoud, de webtechnician zorgt
voor het snelle functioneren en updaten van de site.
De inhoud wordt verzorgd door Bert Arp (Intern) en Jesper de Groote (Extern).
Het technisch functioneren door Cees Jan den Haan.
10. Facebook
De Facebookpagina van BSG wordt beheerd door Jesper de Groote.
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