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Inleiding

Het jaar 2013 wordt het derde jaar van de beleidsperiode 2011-2014, waarin de KNSB het
Meerjarenbeleidsplan ‘Samen werken aan de Meesterlijke Sport’ uitvoert. Dat betekent dat we nu ongeveer
halverwege de beleidsperiode zijn. Daarom is het goed om te kijken in hoeverre de doelstellingen die we
geformuleerd hebben, haalbaar zijn. Ook kijken we terug op de activiteiten die we tot nu toe hebben
uitgevoerd en zullen we aangeven waar bijsturing noodzakelijk is.
De focusgebieden blijven onveranderd:
Ledenwerving
Kadervorming
Communicatie en sponsoring
Daarnaast zal veel aandacht gericht zijn op de modernisering van onze ICT, vooral de ledenadministratie en de
website. Verder merken we op dat sommige activiteiten die in dit jaarplan genoemd worden vanwege gebrek
aan financiële middelen misschien niet uitgevoerd kunnen worden. Dat heeft te maken met de onzekerheid op
het gebied van de NOC*NSF-subsidies voor Topschaak en Talentontwikkeling. In dit jaarplan gaan we ervan uit
dat de aangevraagde subsidie er wel komt. Ook de begroting in hoofdstuk 10 is daarop gebaseerd. De KNSB
heeft separaat nog twee begrotingsscenario’s gemaakt. In die scenario’s vinden ombuigingen plaats, die vooral
invloed hebben op Topschaak en Talentontwikkeling.
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Doelstellingen beleidsplan

Voor de periode 2011-2014 heeft de KNSB twee hoofddoelstellingen:
1. In 2014 heeft de KNSB 8 procent meer unieke leden dan in 2010
2. In 2014 staat Nederland in de top-10 van het FIDE Landenklassement
De doelstelling om 8 procent meer unieke leden te hebben lijkt te ambitieus. Op dit moment is het aantal
unieke leden 4,9 procent lager dan twee jaar geleden. Het aantal internetschaakleden is weliswaar hoger dan
twee jaar, maar dat is niet voldoende om de daling in de andere categorieën te stoppen. Dat komt ook doordat
de meeste internetschaakleden ook lid zijn van een schaakvereniging. De daling bij het aantal verenigingsleden
is 4,0%; de daling bij SpeelZ en de overige individuele leden is substantieel.
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Het is dan ook niet reëel om vast te houden aan de halverwege het jaar 2010 geformuleerde doelstelling.
Daarom zetten we erop in dat in 2014 het aantal unieke leden niet verder gedaald is. Daarbij houden we nog
steeds rekening met een daling in het aantal verenigingsleden van 2%, en dat ook het aantal overige
individuele leden verder daalt, maar dat dat gecompenseerd wordt door groei bij Internetschaak en
Schoolschaak (SpeelZ).
Wat betreft de top-10-doelstelling die de KNSB heeft, is het afgelopen jaar in de categorie ‘Algemeen’ fors
vooruitgang geboekt. Per 1 september 2012 bezet Nederland de tiende plaats en is de afstand tot de landen
boven Nederland kleiner dan de afstand tot de landen onder Nederland.
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Dat betekent dat de doelstelling om in 2014 structureel in de top-10 te staan absoluut reëel is. Voorwaarde is
wel dat de KNSB over voldoende middelen kan beschikken om de benodigde talentontwikkelings- en
topsportprogramma’s te blijven uitvoeren. Ook individueel komt de top-10 in zicht. Anish Giri blijft progressie
boeken en staat per 1 september 2012 op de 20e plaats van de wereldranglijst.
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Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen. Het bestuurslid voor jeugdschaak en kadervorming, Monique
Stam, is begin december 2011 afgetreden. Zij is opgevolgd door Dharma Tjiam, die de portefeuille jeugdschaak
onder zijn hoede heeft genomen. Hij neemt voorlopig ook de portefeuille kadervorming waar. Voor deze
portefeuille is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid. Verder is het bestuur ook nog op zoek naar een
bestuurslid voor internetzaken. Daarvoor is via de Stichting Sport en Zaken contact gelegd met een
wervingsbureau.
Het bestuur vindt contact met de achterban belangrijk. Daarom blijft het zich inspannen om zoveel als mogelijk
is regionale vergaderingen te bezoeken.
Bondsbureau
Het bondsbureau kent nog steeds een omvang van circa negen FTE. Daarvan worden twee FTE grotendeels
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gefinancierd met behulp van subsidies. Eventueel wegvallen van subsidies kan consequenties hebben voor de
omvang van het bureau en daarmee voor de uitvoering van de geplande activiteiten. In het kader van het
onderhoud van het pand is in 2012 de buitenkant geschilderd.
ICT
Op het gebied van ICT is in 2011 begonnen met het selecteren van een leverancier voor de Online
Ledenadministratie. Eind 2011 is aan de Bondsraad gerapporteerd en de Bondsraad heeft aangegeven welke
financiële grenzen gehanteerd dienen te worden. Dat heeft in 2012 tot een tweede selectieronde geleid, die
succesvol is afgerond. Eind 2012 zal begonnen worden met de implementatie van het nieuwe online
ledenadministratiesysteem. In april 2013 zal begonnen worden met de uitrol naar verenigingen toe. Daarnaast
zal ook het ontwikkelen van de jeugdwebsite ter hand genomen worden.
Minimale kwaliteitseisen
De KNSB onderschrijft de minimale kwaliteitseisen die NOC*NSF stelt en voldoet daar aan. In 2012 zijn daarin
geen ontwikkelingen geweest. Wat nog steeds openstaat is de regeling tegen discriminatie/racisme. Daarvoor
zijn we in afwachting van een modelreglement van NOC*NSF.
Doelstellingen organisatie
Vacatures in bestuur opvullen
Contact met achterban onderhouden
Online Ledenadministratie laten ontwikkelen en uitrollen
Blijven voldoen aan minimale kwaliteitseisen
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Communicatie en Sponsoring

Communicatie
Communicatie clubschakers
Voor 2012 stond en staat nog steeds het vernieuwen van de wervingsposters op het programma. De huidige
posters zijn verouderd. Voor de communicatie naar de verschillende doelgroepen zal een nieuwe poster
worden ontwikkeld die past binnen een modernere uitstraling en het schaken als meesterlijke sport neerzet.
De posters moeten gemakkelijk te gebruiken zijn voor verenigingen. Daarnaast is het belangrijk om informatie
over de producten en diensten van verenigingen, regionale bonden en KNSB helder op een rij te zetten. De
KNSB zal verenigingen ondersteunen bij de communicatie hierover.
Twee andere doelstellingen voor 2012 waren
• Een website voor jeugdschaak, schoolschaak en internetschaak ontwikkelen die zal dienen als
communicatieplatform en online community.
• Verbeteren van de communicatie van en naar de specifieke doelgroepen.
Deze komen onder communicatie jeugdschaak en communicatie internetschaak aan de orde.
Verder zal de KNSB in 2013 nadrukkelijk aandacht besteden aan de communicatie over de diensten die de
KNSB biedt.
Communicatie jeugdschaak
In 2013 zullen we de ontwikkeling van de jeugdwebsite concreet ter hand nemen. Deze jeugdwebsite richt zich
op de doelgroepen: jeugdschakers, schoolschakers, ouders en leerkrachten. De website zal dienen als
informatieportaal en zal tevens een toevoeging zijn op het jeugdlidmaatschap. Om de website interactief te
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maken is het noodzakelijk dat er een koppeling komt met de Online Ledenadministratie. Dat is ook de reden
dat de ontwikkeling van de jeugdwebsite nog niet in 2012 start.
Om met de doelgroep te
communiceren is er een speciale
cartoon ontwikkeld. “Gambite” zal
in 2013 in de uitingen naar de
doelgroep 4-11 jaar
(basisschooljeugd) worden ingezet.

Ook zullen voor SpeelZ nieuwe flyers worden gemaakt.
Voor de communicatie met de doelgroep 12-18 jaar is gekozen voor een
nieuwe look en feel. De flyers voor het jeugd grand prix en het NK VO
scholen hebben een nieuwe moderne uitstraling gekregen. Deze huisstijl
blijven we ook in 2013 hanteren.

Communicatie Internetschaak
De KNSB heeft veel activiteiten op het gebied van internetschaak. De informatie hierover is echter moeilijk te
vinden. Ook is het internetschaak onoverzichtelijk geworden. De website zal in 2012 verbeterd worden, door
de ‘site-map’ onder handen te nemen. Daarnaast zal er in eind 2012, begin 2013 onderzocht worden hoe de
KNSB internetschaak beter voor het voetlicht kan krijgen op het internet.
Communicatie topschaak en talentontwikkeling
Op de website van de KNSB is niet duidelijk te zien wie de topspelers en toptalenten van Nederland zijn.
Daarom zal in 2013 een topsportpagina worden ingericht op de schaakbond website, waarbij de talenten en
topspelers met foto’s en informatie te vinden zullen zijn.
Wat betreft de ‘meesterlijke’ uitstraling van onze topspelers en talentontwikkeling werken we met ingang van
2012 met officiële KNSB-kleding. Naast de uitstraling draagt dat ook bij aan het ‘team-gevoel’.
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Algemene website
De website blijft een essentieel communicatiemiddel van de KNSB. Naast de verbeteringen bij internetschaak
en topschaak, en de nieuwe ontwikkeling in de vorm van de jeugdwebsite, zal ook de ledenadministratie ‘web
based’ worden. Een andere inhoudelijke aanvulling is het toevoegen van een sponsorpagina. Er zal gekeken
worden of de website gemoderniseerd moet worden, maar die modernisering zal niet plaatsvinden voordat de
andere ICT-aanpassingen zijn voltooid.
Sociale media
Op dit moment is de KNSB actief op de sociale-media-platformen: LinkedIn, Facebook en Twitter. In 2013 is het
doel de connecties met de leden via deze kanalen te vergroten, en de social-media-platformen meer te
gebruiken in de communicatie naar leden en niet-leden.
Schaakmagazine
In 2012 ontvangen alle leden van de KNSB zes keer Schaakmagazine. Dat zal ook in 2013 het geval zijn. In 2013
willen we wel gaan kijken naar de mogelijkheden om Schaakmagazine ook elektronisch te verspreiden. Dat mag
echter niet ten koste gaan van de meerwaarde die het aan het KNSB-lidmaatschap geeft.
Doelstellingen communicatie
Wervingsposters vernieuwen
Informatie over producten en diensten van verenigingen, regionale bonden en KNSB ontsluiten
Een website voor jeugd- en schoolschaak ontwikkelen
Introduceren van “Gambite” voor de doelgroep 4-11 jaar
Vernieuwen van SpeelZ-flyer
Verbeteren van de website op het gebied van internetschaak, topschaak en talentontwikkeling en
sponsors
Verder gebruik maken van social media bij de communicatie met leden en niet-leden.
Zes schaakmagazines maken voor onze leden
Sponsoring
In 2012 heeft de KNSB samengewerkt met bestaande en nieuwe
partners. De meest in het oog springende partners zijn Slim.nl en Van Till
advocaten. Slim.nl sponsort de Schaakchallenges en het NK VO. Het
contract met Slim.nl loopt in 2013 af. De KNSB streeft ernaar de
samenwerking te continueren. Van Till advocaten levert juridisch advies
aan de KNSB. In samenwerking met Van Till streven we er naar een
business-club op te richten.
Businessclub
In 2012 is het idee ontstaan om een KNSB business club op te richten. Deze business club dient als
netwerkmogelijkheden met bedrijven die geïnteresseerd zijn in het bedrijfsleven en de schaakwereld. Het
lidmaatschapsgeld voor de business club zal enerzijds worden besteed aan netwerkactiviteiten en anderzijds
aan talentontwikkeling en topschaak. Eind 2012 zal er gestart worden met een kick- off evenement waarbij
potentiele bedrijven worden uitgenodigd om meer informatie te ontvangen over de business club. In 2013 zal
de business club van start moeten gaan.
Dankzij de samenwerking met het Science Park, de Universiteit van Amsterdam en NH Hoteles kon het NK 2012
in Amsterdam plaatsvinden. De KNSB hoopt deze samenwerking voort te zetten. Voor 2013 is het dan zaak om
aanvullende sponsoring te vinden, zodat het aantal deelnemers weer omhoog kan.
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Verder blijft het een wens om een bondssponsor te vinden zodat onder andere uitzendingen,
talentontwikkeling en training beter ondersteund kunnen worden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de
KNSB-kleding.
Doelstellingen sponsoring
Het vinden van sponsoring voor het NK 2013 en 2014
Het vinden van een algemene bondssponsor
Het starten van de KNSB business club en het organiseren van netwerkactiviteiten.
Het gebruiken van de teamkleding tijdens internationale uitzendingen voor sponsoruitingen.
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Breedtesport

In 2012 heeft de KNSB de vorig jaar ingeslagen richting doorgetrokken met het initiëren van grotere
Internetschaak- en scholenprojecten en het effectiever inzetten van de beschikbare ondersteuners voor
ledenwerving middels het ledenwerfteam. De doelstelling voor 2012 was gericht op ledenwerving, niet
kwantitatief, maar ook kwalitatief door verbetering van de dienstverlening. Terugkijkend op 2012 kunnen we
vaststellen dat de kwantitatieve doelstellingen
halverwege 2012 minimaal 17.800 unieke verenigingsleden;
eind 2012 minimaal 1500 SpeelZ-leden uit de leeftijdsgroep 6-12 jaar;
eind 2012 minimaal 500 unieke internetleden uit de leeftijdsgroep 13-18 jaar
niet gehaald zullen worden. Halverwege 2012 hebben we circa 17.650 unieke verenigingsleden, circa 1%
minder dan de doelsteling. Voor SpeelZ en internetschaak geld dat het aantal leden circa 50% onder de
geformuleerde doelstelling zit.
In de eerste helft van 2012 is het KNSB ledenwerfteam rechtstreeks betrokken geweest bij de werving van 541
nieuwe leden, waarvan Verenigingsleden (4%), Internetschaakleden (67%) en SpeelZ-leden (29%). Bij de
projecten, zowel bij de werving van de Internetschaakleden (13-18 jaar) als de SpeelZ-leden, is duidelijk
gebleken dat samenwerking tussen de verschillende instanties en ook initiators in het veld cruciaal is voor het
slagen van een project. Zo zijn de scholen nadrukkelijker bij de Schaakchallenges betrokken, vooral voor de
werving en dat is succesvol gebleken. Hetzelfde geldt voor de SpeelZ-projecten. In Den Bosch werden in een
half jaar tijd meer dan 110 nieuwe SpeelZ-leden geworven en is het project met groot succes het tweede
seizoen ingegaan. De samenwerking tussen de gemeente, schaakvereniging, KNSB en het uitvoerende kader,
zorgt hier voor het resultaat. Dezelfde formule is ook met succes toegepast in Amsterdam.
Weliswaar is het aantal SpeelZ-leden niet toegenomen, maar de verwachting is wel dat de gekozen nieuwe
aanpak leidt tot langdurigere schaakactiviteiten op scholen en uiteindelijk vanwege de betrokkenheid van
schaakverenigingen ook tot ledenaanwas bij die verenigingen.
Het ledenwerfteam heeft begin 2012 onder de oud-leden van de KNSB tevens een onderzoek uitgevoerd,
gericht op de vraag waarom men geen lid meer was van de schaakvereniging of van de KNSB. Ongeveer de
helft van deze ex-leden hebben we vervolgens een nieuw aanbod gedaan, zoals verhuisde clubleden die
informatie kregen over schaakclubs in hun nieuwe omgeving of ex-clubleden die een aanbod om
Internetschaak lid te worden ontvingen. Hoewel daarop slechts een beperkte groep direct heeft gereageerd,
werd het aanbod zeker geapprecieerd en zullen we deze acties gaan herhalen.
Verder is goed gereageerd op het extra aanbod voor de jeugd t/m 12 jaar dat vanaf 1 oktober 2011 is gestart
met 2.500 nieuwe jeugdleden en 1.500 jeugdleden die ook in het tweede jaar nog lid waren en daardoor het
jaarlidmaatschap op Internetschaak hebben ontvangen.
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Tot slot is dit jaar gestart met het onderzoek naar het beleid van schaakverenigingen op het gebied van het
aanmelden van al hun leden bij de bond. Insteek is om verenigingen weer duidelijk onderdeel van de KNSB te
laten zijn en concreter te maken dat zij voordeel kunnen halen uit hun aansluiting bij de regionale en landelijke
bond. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er nog ca. 10 tot 15% van de verenigingsleden niet worden
doorgegeven. In 2013 zullen verenigingen, regionale bonden en de KNSB ervoor zorg dragen dat dit voortaan
wel gebeurt.
Verenigingen
De dienstverlening aan verenigingen blijft in 2013 een focuspunt. We richten ons op drie zaken:
1) Aanbod verenigingsondersteuning van de KNSB
2) Verbeteren van de samenwerking
3) Informatievoorziening
Aanbod verenigingsondersteuning van de KNSB
Het ondersteuningsaanbod voor verenigingen zal stapsgewijs in 2013 worden vernieuwd. In het najaar 2012 zal
daartoe een eerste aanzet worden gedaan op basis van de input van regionale bonden en verenigingen. Ook de
inzet van het ledenwerfteam voor verenigingsacties zal concreter worden gemaakt, zodat verenigingen deze
hulp ook effectiever kunnen gebruiken. Het ledenwerfteam gaat helpen bij het bedenken en uitvoeren van
plannen. In grote lijnen ziet de ondersteuning er als volgt uit: de vereniging stelt een plan op voor de gewenste
activiteiten. Als steuntje in de rug geeft de KNSB op de website een lijst met mogelijke onderwerpen. Het plan
kan door één vereniging worden ingediend, maar verenigingen kunnen ook samen met een idee komen. Naast
de hulp van het ledenwerfteam heeft de KNSB op het gebied van breedteschaak nog meer te bieden. Zo is er
per aanvraag een subsidie mogelijk van maximaal € 200,-. Ook kunnen indien nodig specialisten worden
ingezet.
Verbeteren van de samenwerking
Schaakverenigingen behoren in grootte met 20 tot 200 leden vergeleken bij veel andere sportverenigingen (>
500 en meer) tot de groep kleine verenigingen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar vergt in de huidige tijd,
wel veel meer van hetzelfde kader en is daardoor extra kwetsbaar geworden. Samenwerking met andere
partijen als gemeenten, scholen, stichtingen en andere sporten en bonden, is daardoor niet vanzelfsprekend en
daardoor lastiger. Welke schaakvereniging is in staat om op alle verzoeken in hun omgeving in te gaan voor het
verzorgen van schaaklessen, simultaans en demonstraties, zaken die moeten zorgen voor de nieuwe instroom
van leden. Dat zijn er maar een paar, terwijl met een goede samenwerking tussen de gemeente, scholen,
regionale bond en KNSB, dit er veel meer kunnen zijn. De samenwerking zal in 2013 op alle vlakken centraal
staan bij de verenigingsondersteuning. Verenigingen die hiervoor open staan, zullen extra de helpende hand
worden geboden.
Informatievoorziening
Een derde punt is het verbeteren van de informatievoorziening over de ondersteuningsmogelijkheden. Zowel
op de website, als in de KNSB-uitingen als de nieuwsbrief voor verenigingsbesturen en rechtstreekse mailings,
zal er extra aandacht worden besteed. Op de website zal een speciaal aanvraagformulier worden gemaakt,
waarop de ondersteuningsaanvraag kan worden geformuleerd.
School- en jeugdschaak
De doelstelling voor het school- en jeugdschaak voor de komende jaren is het verbeteren van de relatie
schoolschaak en (jeugd)clubschaak en het tegelijkertijd beter benutten van de krachten die los komen bij
talentontwikkeling.
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Doelstellingen voor de KNSB zijn:
a. Zoveel mogelijk kinderen met schaken in aanraking brengen;
b. Ervoor zorg dragen dat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in het schaken;
c. Door hen op te leiden tot voldoende spelniveau;
d. Hun nieuwe mogelijkheden bieden naast het spelen van partijen;
e. zodat ze zo lang mogelijk betrokken blijven bij het schaken.
Om dit te bewerkstellingen is het belangrijk dat kinderen op jongere leeftijd leren schaken en dat als kinderen
op school leren schaken er een goede link is met een schaakvereniging.
Daarvoor zullen in 2013 de volgende acties in gang worden gezet:
• Verenigingen activeren om op scholen lessen te gaan verzorgen voor jeugd (6-8). Veel scholen hebben
nog steeds de gedachte dat schaken meer geschikt is voor de oudere jeugd van 10-12 jaar, terwijl
verenigingen er veel meer aan zouden hebben als de jongere jeugd van 6-8 jaar juist schaaklessen via
school zouden ontvangen.
• Kader opleiden dat geschikt is voor deze jonge doelgroep.
• De focus bij SpeelZ op de jongere jeugd richten (6-8 jaar).
Ter ondersteuning van deze activiteiten willen we in 2013 tevens een nieuwe wedstrijdcyclus introduceren.
Deelname aan wedstrijden werkt bij de schoolsport namelijk zeer stimulerend. Bij de schaaklessen is vaak
alleen een lesgever betrokken, terwijl bij wedstrijden leerkrachten, schooldirecties, ouders en zelfs overige
familie worden betrokken omdat de eer van de school en het kind op het spel staan. De nieuwe wedstrijdcyclus
zal geheel in het teken staan van de combinatie van de lokale schaakvereniging die gestructureerd met
schaaklessen op scholen in de betreffende leeftijdsgroep bezig is.
Internetschaak
Internetschaak blijft belangrijk voor de KNSB. De diverse activiteiten die de KNSB ontplooit, worden
gecontinueerd. Nieuw in 2012 waren de trainingen voor volwassenen die duidelijk in een behoefte voorzien.
Op het gebied van communicatie zijn er verenigingsclinics gehouden. Wat verbeterd moet worden is de
informatievoorziening op internet, zoals ook al aangegeven in het hoofdstuk over communicatie. Daarbij is het
ook belangrijk dat wij een manier vinden om niet-leden te bereiken. Dat lukt ons momenteel nog onvoldoende.
Ook moeten we aandacht besteden aan het gebruiksgemak van internetschaak. Daarover zullen we in gesprek
treden met onze leverancier Chessbase.
Een andere ontwikkeling vormen de schaakapps. Steeds meer wordt er geschaakt via apps, die op de tablet of
een mobiele telefoon geïnstalleerd worden. De KNSB werkt samen met een Nederlandse app-bouwer om een
Schaakapp te introduceren, waarmee geschaakt kan worden, maar die ook enkele functionaliteiten voor de
Nederlandse clubschaker heeft.
Activiteitenoverzicht en doelstellingen Breedteschaak
12 BS 01 Ledenwerving
De KNSB biedt met het ledenwerfteam ondersteuning aan verenigingen die op gebied van ledenwerving activiteiten
opzetten met een structureel karakter of in het kader van gezamenlijke stimuleringsprojecten waar meerdere verengingen
bij zijn betrokken, nieuwe maatwerk SpeelZ- en Internetschaak projecten. Ook stelt de KNSB subsidie beschikbaar voor het
opzetten van schaaklessen aan volwassenen voor beginners met het oog op de werving van nieuwe leden.
12 BS 02 Volwassencursus internet
De KNSB organiseert internettrainingen die zich richten op volwassenen van diverse niveaus.
12 BS 03 Examens en diploma's
De KNSB gebruikt een succesvol leerplan, de stappenmethode, om schakers te onderwijzen. Bij elk deel geeft de KNSB
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examens en diploma's uit.
12 BS 04 SpeelZ
SpeelZ richt zich op laagdrempelig schaakonderwijs op scholen door middel van een kant en klare schoolschaakkist.
12 BS 05 Internetschaak
Internetschaak blijft een belangrijke lidmaatschapsvorm. De KNSB zal ok in 2013 diverse activiteiten organiseren op het
gebied van internetschaak, waaronder het NK internetschaak en de Schaakchallenges.
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Kadervorming

Al lange tijd is het moeilijk om voldoende kader op te leiden. Vanwege de lage vraag zijn een tijd lang alleen
cursussen op aanvraag georganiseerd, ofwel vraag gestuurd. In het voorjaar van 2012 is besloten om de
deelname aan cursussen op verschillende manieren te stimuleren.
Er is een cursuskalender ingevoerd, dat wil zeggen dat in aanvulling op de vraag gestuurde cursussen ook een
vast aanbod aan cursussen geboden wordt. Daarbij wordt wel een minimum aantal deelnemers gehanteerd.
Tevens hoopt de KNSB door het invoeren van weekendcursussen bepaalde doelgroepen te motiveren om aan
een cursus deel te nemen. Door het flexibiliseren van het aantal cursusdagen wordt mogelijk een grotere groep
cursisten aangesproken. Ook worden cursisten vooraf beter geïnformeerd worden over de aan hen gestelde
eisen voor het behalen van een diploma.
Naar verwachting zullen niet alle doelstellingen voor kadervorming worden gehaald, vooral op het gebied van
aantal diploma’s. De doelstelling om in 2012 veertig Schaaktrainers Stap 1 en veertig schaaktrainers 2 op te
leiden zal niet worden gehaald. Weliswaar zijn in 2012 38 mensen begonnen aan de cursus Schaaktrainer Stap
1 en 45 mensen aan de cursus Schaaktrainer 2, maar hebben velen die cursus nog niet voltooid, respectievelijk
niet afgesloten met een diploma. Ook zijn in 2012 een aantal geplande cursussen wegens gebrek aan
belangstelling geannuleerd. Voor trainers zijn bijscholingen georganiseerd op het gebied van SpeelZ en op het
gebied van trainen via internet.
De doelstelling om 50 scheidsrechters A op te leiden bleek ook te ambitieus. In 2012 zijn er 39 cursisten
begonnen aan de cursus Scheidsrechters A. Daarnaast staan 21 Scheidsrechters A en Wedstrijdleiders A
geregistreerd als stagiair voor niveau B en zijn 8 mensen begonnen aan de cursus scheidsrechter C. Voor het
eerst sinds lange tijd is ook weer een cursus Indelingsdeskundige A en Indelingsdeskundige B gehouden. De
cursus Indelingsdeskundige B trok het maximale aantal van 20 cursisten. Hiervan zijn er 10 geslaagd. Doordat
de cursus inhoud is veranderd en er 2 indelingssystemen werden behandeld in plaats van 1, werd de cursus als
lastig ervaren. Er zal geëvalueerd worden of aanpassing nodig is, bijvoorbeeld in het maximum aantal
deelnemers per cursus.
De omslag van de opleidingen oude stijl naar nieuwe stijl is voor de Schaakdidactische opleidingen (ST1, ST2 en
ST3) voltooid. De cursus Schaaktrainer 2 is door NOC*NSF met een positief resultaat geauditeerd. Voor niveau
1 en 3 moet dit nog plaatsvinden. Bovendien zullen de opleidingen qua lesmateriaal vernieuwd worden, onder
andere wegens aanvullingen in het lesmateriaal van de Stappenmethode, en zullen de cursussen beter op
elkaar aangesloten worden.
Activiteitenoverzicht en doelstellingen Kadervorming
KV 01 Schaakdidactische opleidingen
- Veertig Schaaktrainers 1 en veertig Schaaktrainers 2 opleiden. Specifiek zal aandacht worden besteed aan het werven van
trainers in de leeftijd van 15-25 jaar.
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- Vier bijscholingsbijeenkomst voor Schaaktrainers op de niveaus 1 en 2 organiseren.
- Acht Schaaktrainers 3 opleiden.
- Om bovenstaande doelstelling te realiseren moeten er mogelijk nieuwe docenten bij komen. Deze zullen gevonden
worden tussen de deelnemers van een eerder gehouden bijscholingscursus en de Schaaktrainer 3 cursus.
KV 02 Arbiteropleidingen
- Vijftig Scheidsrechter A opleiden; er wordt ingespeeld op concrete vragen uit de regio’s.
- Minimaal vijf Scheidsrechters B opleiden door middel van stages.
- Arbiters worden bijgeschoold indien het FIDE reglement zodanig veel is gewijzigd.
KV 03 Ontwikkeling nieuw materiaal
- In 2013 zullen wij ons heroriënteren op het ontwikkelen van lesmateriaal voor Schaaktrainer 4.
- De vernieuwde Schaaktrainer 1 cursus wordt geëvalueerd en wordt aan NOC*NSF voor een audit aangeboden.
- De cursussen Schaaktrainer 2 en 3 worden geëvalueerd en aangepast.
- Er worden workshops ten behoeve van de bijscholing van Schaaktrainers en Arbiters ontwikkeld.
- De cursus Schaaktrainer 3 wordt geauditeerd door NOC*NSF
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Topschaak

De begroting voor 2013 kent een drietal scenario’s, wat veroorzaakt wordt door de onzekerheid over de
hoogte van de subsidie voor Topschaak en Talentontwikkeling voor de periode 2013-2016. De KNSB heeft net
als vele andere sportbonden een zogenaamd investeringsplan geschreven en per 1 oktober 2012 ingediend bij
NOC*NSF. De beoordeling en de daadwerkelijke toewijzing van de subsidie door NOC*NSF geschiedt na 1
december 2012. Bij het opstellen van het activiteitenoverzicht voor 2013 gaan we er in dit Jaarplan vanuit dat
scenario 1 (wel subsidie voort topschaak en talentontwikkeling) van de begroting 2013 van toepassing zal zijn.
In 2014 staat Nederland in de top-10 van het FIDE Landenklassement
In het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 is als hoofddoelstelling opgenomen een top-10 klassering in het FIDE
e
e
Landenklassement. Eind 2011 stelden we vast dat we op de goede weg waren (van een 14 naar een 11
plaats). Daarbij plaatsten we echter de kanttekening dat de stap naar een structurele plek in de top-10 nog
groot is. Een jaar later mogen we constateren dat de progressie aanzienlijk is en dat het bereiken van de
doelstelling zeer reëel is. In het FIDE Landenklassement van 1 september 2012 staat Nederland daadwerkelijk
e
10 . Nog plezieriger is het om vast te stellen dat het gat met de nummers 8 en 9 vrijwel is verdwenen.
Ranglijst landen mannen 1 september 2012
1. Rusland
2742
2. Oekraïne
2703
3. Frankrijk
2668
4. Hongarije
2661
5. China
2661
6. Armenië
2660
7. Verenigde Staten
2652

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

India
Azerbeidzjan
Nederland
Israël
Duitsland
Polen
Engeland
Bulgarije

2642
2642
2641
2635
2631
2625
2624
2614

Wanneer we de juniorenranglijsten meewegen dan is duidelijk dat Nederland in potentie nog door kan groeien.
(Azerbeidzjan, Israël en Duitsland hebben minder grote talenten dan Nederland in de leeftijdsgroep tot en met
20 jaar; India is gelijkwaardig). Anish Giri is de enige tiener in de wereld die in de top-20 staat (per 1 september
2012). De voorspelling dat hij in staat moet worden geacht om structureel door te dringen tot de top-5 in de
wereld werd in 2012 bevestigd door niemand minder dan oud-wereldkampioen Gary Kasparov in een
trainingssessie met Anish.
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Olympiade 2012 en EK-individueel 2012
Het Nederlandse mannenteam eindigde op de
Olympiade 2012, na een stroeve start, uiteindelijk
e
op een uitstekende 6 plaats, direct achter alle
grote schaaklanden.
Eindstand Olympiade 2012
1. Armenië
19
2. Rusland
19
3. Oekraïne
18
4. China
17
5. Verenigde St.
17
6. Nederland
16
7. Vietnam
16
8. Roemenië
16

397
388,5
363
390,5
361
329
313,5
310
e

Het Nederlandse vrouwenteam eindigde op de 20 plaats, iets lager dan de klassering die verwacht mocht
worden op grond van de startranglijst.
Op het EK individueel 2012 leverde Jan Smeets een goede prestatie door zich te kwalificeren voor de World
Cup 2013. Aan het EK-2012 namen vanwege gewijzigde data (en plaats) geen vrouwen deel.
MJB en Jaarplan 2012
Om de hoofddoelstelling van het MJB dichterbij te brengen stond voor 2012 omschreven in het Jaarplan:
• Evalueren van de doelstellingen bij Talentontwikkeling en Topsport
Dit is, mede in het kader van het investeringsplan, grondig onderzocht. Gekeken is naar de carrières
van topschakers. De doelstellingen van het talentontwikkelingsprogramma zijn verbonden aan die van
het topschaakprogramma.
• Computercluster
Dit is nog niet gerealiseerd. Realisatie hiervan is verbonden aan het investeringsplan.
NK en regionale kampioenschappen
Het NK is in 2012 in samenwerking met het Science Park toernooi in Amsterdam gehouden. Daarbij zijn de
deelnemersaantallen bij zowel het NK Algemeen als het NK Vrouwen teruggebracht om financiële redenen.
Gezien de onzekerheid over de sponsorinkomsten voor het NK en het beperkte aantal plaatsen voor het NK,
werd herinvoering van de Halve Finales NK in 2012 onwenselijk geacht. Ook voor 2013 wordt geen
herinvoering voorzien.
Trainings- en Wedstrijdprogramma Topschaak 2013
Realisatie van het training- en wedstrijdprogramma 2013 is mede afhankelijk van de toekenning van de
subsidie. Zoals hierboven gesteld gaat het activiteitenoverzicht uit van scenario 1 van de begroting 2013.
Activiteitenoverzicht Topschaak
TS 01
EK-Landenteams mannen
Deelname aan het EK-landenteams in Warschau (Polen), 7-18 november 2013. Doel is een plaats bij de eerste zes.
TS 02
EK-Landenteams vrouwen
Deelname aan het EK-landenteams in Warschau (Polen), 7-18 november 2013. Doel is een plaats bij de eerste zestien.
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TS 03
EK/WK-individueel mannen
Deelname aan het EK-Individueel in Legnica (Polen), 4-17 mei 2013. De KNSB ondersteunt de sterkste 6 spelers. Op eigen
kosten nemen ook andere Nederlandse schakers deel aan het EK. De KNSB verzorgt voor hen de inschrijving. Het EK geldt
als kwalificatietoernooi voor het WK.
Deelname aan de World Cup in Tromso (Noorwegen), 10 augustus - 5 september 2013.
TS 04
EK/WK-individueel vrouwen
Deelname aan het EK-Individueel (datum en plaats nog onbekend). De KNSB ondersteunt de sterkste 4 speelsters. Op eigen
kosten nemen ook andere Nederlandse schaaksters deel aan het EK. De KNSB verzorgt voor hen de inschrijving. Het EK
geldt als kwalificatietoernooi voor het WK.
TS 05
Trainingsprogramma mannen
Er is een trainingsprogramma voor een beperkte groep topspelers. Trainingen worden gegeven door de bondscoach. Er is
een focus op de doorstroom van Anish Giri naar de top-10 van de wereld.
TS 06
Trainingsprogramma vrouwen
Er is een trainingsprogramma voor een beperkte groep topspeelsters.
TS 07
NK algemeen en vrouwen
De Nederlandse Kampioenschappen zullen plaatsvinden in Amsterdam van 14-22 juli 2013.
TS 08
Open NK
In het Open Kampioenschap dat van 22 juli tot en met 1 augustus 2013 in Dieren wordt gehouden, kunnen Nederlandse
topspelers zich meten met buitenlandse schakers. Het toernooi biedt plaats aan topschakers en amateurs in diverse
groepen.
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Talentontwikkeling

Evaluatie van de doelstellingen bij Talentontwikkeling
Samen met topsport zijn de doelstellingen met betrekking tot talentontwikkeling geëvalueerd. Gedetailleerde
conclusies zijn terug te vinden in het plan “Tussenstand KNSB Topsport en Talentontwikkeling”, dat ook als
basis heeft gediend voor het investeringsplan wat bij NOC-NSF is ingediend.
Belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het huidige beleid om te focussen op de grootste talenten zijn
vruchten afwerpt en moet worden voortgezet. Wel verdient het voortraject t/m 12 jaar extra aandacht. Naast
het streven naar een goede geografische dekking wat betreft 1-stertrainingen voor de jongste kinderen (t/m 10
jaar), zijn in het seizoen 2012/2013 ook de grootste talenten samengebracht in kleine talentgroepjes waar ze
onder leiding van goede trainers intensief kunnen trainen.
Een tweede conclusie is dat er waar mogelijk ook aandacht moeten zijn voor spelers die net onder de top zitten
(de nationale talenten). Individuele trainingsprogramma’s zijn voor deze groep niet haalbaar, maar wel
probeert de KNSB ze te ondersteunen door bijv. gezamenlijke toernooideelname mogelijk te maken. Ook zal er
in 2013 een trainingsweekend voor deze doelgroep georganiseerd worden.
Talentstatussen
In 2012 is geprobeerd de trainingssituatie zo stabiel mogelijk te houden. Het seizoen 2011-2012 leek in grote
mate op het jaar ervoor qua opzet en organisatie. Deze opzet zal ook in het seizoen 2012-2013 gecontinueerd
worden, waarbij aangemerkt moet worden dat waar mogelijk de individuele programma´s verder zullen
worden geïntensiveerd.
Stertrainingen
De stertrainingen voor het seizoen 2011-2012 werden geheel centraal georganiseerd. De trainingen werden
cluboverstijgend georganiseerd en ruim voor aanvang van het seizoen werden alle data centraal vastgesteld,
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zodat clubs en regionale bonden hier met de planning van hun activiteiten rekening mee kunnen houden. Om
de organisatorische belasting behapbaar te houden, konden spelers zich zelf centraal aanmelden en werden op
basis van die aanmeldingen groepen geformeerd. Dit kon al in een vroeg stadium plaatsvinden. Het voordeel
van een dergelijke aanpak was dat de organisatorische belasting beheersbaar was. Nadeel was wel dat het
totaal aantal deelnemers t.o.v. eerdere jaren aanzienlijk lager uitviel (135 in plaats van 230 in het seizoen 20102011).
Om deze trend te keren is er in bij de organisatie van de trainingen voor het seizoen 2012-2013 voor gekozen
om op actievere manier te werven en te selecteren. Hierbij is waar mogelijk samengewerkt met regionale
contactpersonen. Dit heeft er toe geleidt dat het aantal groepen van 20 naar 27 is gestegen en het aantal
deelnemers van 135 naar 171. Voor de extra groepen zijn ook een aantal nieuwe trainers aangesteld. Samen
met de meer ervaren trainers, zal er een modus gevonden worden om gezamenlijk tot een verdere
kwaliteitsverbetering van de stertrainingen te komen.
Bij de voorbereidingen voor het seizoen 2013-2014 zal de samenwerking met regionale partners voortgezet en
waar mogelijk uitgebreid worden om zodoende op efficiënte manier veel mooie groepen van de grond te
krijgen. Streven is om uiteindelijk weer te komen tot een landelijke dekking van stertrainingen waarin alle
jonge talentjes kunnen instromen en zich aan elkaar kunnen optrekken.
Trainingsmateriaal
In 2012 is het trainingsmateriaal dat in de Stergroepen gebruikt kan worden uitgebreid, zij het met minder
onderwerpen dan gepland. Voor de 1*- en 2*-groepen is het nodige materiaal voorhanden waardoor ook iets
minder ervaren trainers een aardige basis voor hun trainingen hebben. In de hogere stergroepen is minder
materiaal voorhanden, maar beschikken de aangestelde trainers gelukkig over voldoende eigen materiaal.
Voor beide groepen zullen we echter doorgaan met het ontwikkelen van kant-en-klaar trainingsmateriaal,
zodat op termijn het hele trainingsprogramma met KNSB-materiaal kan worden ingevuld.
Naast het KNSB-materiaal kan de trainer gebruik maken van de werkboeken Vooruitdenken stap 2 of
Vooruitdenken stap 3 indien hij deze voor zijn groep geschikt acht.
Leerlingvolgsysteem
In het leerlingvolgsysteem is in 2012 de belangrijkste informatie met betrekking tot training en uitzendingen
bijgehouden. Vooral in de jongere leeftijdscategorieën is er behoefte aan aanvullende informatie met
betrekking tot zelfwerkzaamheid, studievaardigheden en mentale kwaliteiten, zodat in de toekomst beter kan
worden bepaald welke talenten het meest ondersteund moeten worden. In 2013 zal gekeken worden of en zo
ja hoe dit effectief vorm gegeven kan worden.
Doelstellingen talentontwikkeling
Zowel het aantal deelnemers als het aantal regionale bonden waarin stertraining wordt aangeboden
wordt (verder) verhoogd. Er wordt gestreefd naar:
a. minimaal 250 deelnemers in
b. minimaal 30 groepen verdeeld over
c. minimaal 11 van de 13 regionale bonden.
Samenwerking met regionale partners is hiervoor onontbeerlijk
Ontwikkelen trainingsmateriaal: minimaal 5 onderwerpen op 1*-niveau, 5 onderwerpen op 2*-niveau
en 5 onderwerpen op 3*- t/m 5*niveau zullen worden uitgewerkt.
Leerlingvolgsysteem verder uitbouwen met selectie-informatie m.b.t. Beloften
Budget neutraal faciliteren van aanbod aan subtoppers
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Activiteitenoverzicht Talentontwikkeling
12 TO 01 / 02
KNSB jeugdtrainingen
- Trainingsprogramma statushouders
De grootste talenten wordt een op maat gesneden trainingsprogramma geboden. De invulling hiervan is sterk individueel
bepaald. Alleen spelers met een Belofte-, Internationaal Talent-, Jong Oranje- of Topstatus komen hiervoor in aanmerking.
De KNSB draagt voor een deel bij in deze kosten.
- Stertrainingen
Voor de organisatie van de stertrainingen zal het komende seizoen nog meer samenwerking gezocht worden met de
regio’s. Gedurende het seizoen zullen al contactpersonen worden benaderd en een voorlopige selecties worden gemaakt,
zodat in de periode mei-juni de groepen snel concreet kunnen worden gemaakt.
- Trainingsweekend voor jongere jeugd
Er zal een centraal trainingsweekend georganiseerd worden voor de jongste jeugd (stergroepen 1 t/m 3, leeftijd 8 t/m 16)
- Trainingsweekend voor oudere jeugd
Er zal een trainingsweekend georganiseerd worden voor de oudere jeugd (rating 2000+, leeftijd 14 t/m 20)
12 TO 03
Opleidingsplan
Met het ontwikkelen van kant-en-klaar trainingsmateriaal wordt het meerjarenopleidingsplan verder ingekleurd. Binnen dit
plan fungeert de Stappenmethode, niet voor niets de officiële leermethode van de KNSB, als kapstok. De aanvullende
onderwerpen die worden uitgewerkt zijn een nadere invulling hiervan.
12 TO 04
Talent volgen en selecteren
Het Excel-bestand waarin alle informatie over de jeugdtalenten staat zal verder uitgebouwd worden. Vooral voor
talentstatushouders en deelnemers aan de beloftegroepjes zal informatie over trainingsinzet en mentale capaciteiten
worden vastgelegd.
12 TO 05
WK Junioren
Deelname aan het WK Junioren van 27 augustus t/m 7 september 2013 in Antalya in Turkije.
12 TO 06
WK Jeugd
Deelname aan WK Jeugd van 13 augustus t/m 25 augustus 2013 in Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.
12 TO 07
EK Jeugd
Deelname aan EK Jeugd van 28 september t/m 9 oktober 2013 in Budva in Montenegro.
Overige activiteiten
- Overig internationaal jeugdevenement
Deelname aan minimaal 1 ander internationaal jeugdevenement (bijv. Olympiade voor team onder de 16, Europese Unie
kampioenschappen)
- Faciliteren deelname seniorentoernooien
Op minimaal twee momenten in het jaar zal de deelname van talenstatushouders aan nationale senioren toernooien
gefaciliteerd worden (door bijv. bemiddeling bij de organisatie voor het verzorgen van overnachtingsmogelijkheden en/of
het verzorgen van begeleiding).
- Inhoudelijk ondersteuning van trainers
Trainers zullen inhoudelijk ondersteund worden, waardoor zij de gelegenheid krijgen zich als trainer verder te verbeteren.
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Evenementen

Wedstrijdschaak senioren
De activiteiten voor wedstrijdschaak betreffen het organiseren van de landelijke clubcompetitie en
bekercompetitie, het bijhouden van de wedstrijdkalender en berekenen van ratings. Daarnaast organiseert de
KNSB een internetclubcompetitie en iedere twee weken een zaterdagavondtoernooi op PlayChess.
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Clubcompetitie
In het meerjarenbeleidsplan is de doelstelling geformuleerd dat meer clubschakers meedoen aan de
clubcompetities, die bestaan uit regionale en landelijke competities. In 2012 is een bijeenkomst geweest met
alle competitieleiders. Dat is als zinvol ervaren en ook in de toekomst zullen dergelijke bijeenkomsten
plaatsvinden. Wat betreft de KNSB-competitie is aanvullend ook een enquête gehouden. Op basis van beide
activiteiten zal het bestuur voorstellen voor verbeteren van de clubcompetitie doen.
Doelstellingen wedstrijdschaak
Continuering activiteiten
Activiteitenoverzicht wedstrijdschaak
12 WS 01 KNSB-competitie en beker competitie
De landelijke competitie van de KNSB bestaat uit vier verschillende klassen, waaraan 30 tientallen en 120 achttallen
deelnemen. In de hoogste landelijke klasse strijden 10 clubteams om het kampioenschap van Nederland. De KNSB
organiseert tevens een knock-out bekercompetitie voor viertallen in vier landelijke poules met een afsluitende landelijke
finaledag.
12 WS 02 Diverse NK’s
Naast het NK heren en dames en het Open NK worden onder auspiciën van de KNSB diverse andere NK’s georganiseerd en
een deel daarvan wordt ook financieel ondersteund, mits zij tot de kernevenementen behoren.
12 WS 03 FIDE: rating, toernooien en titelaanvragen
De resultaten van Nederlandse toernooien tellen mee voor de FIDE rating. Hiervoor wordt een afdracht richting de FIDE
betaald. Voor Nederlandse spelers met een FIDE rating wordt ook een afdracht richting de FIDE betaald. Daarnaast verzorgt
de KNSB titelaanvragen voor Nederlandse spelers en arbiters.
12 WS 04 KNSB-rating
De KNSB-ratinglijst verschijnt vier keer per jaar.

Wedstrijdschaak jeugd
De KNSB heeft een groot aantal kernevenementen voor de jeugd. Dat betreft individuele NK’s in 16
categorieën, de jeugdclubcompetitie, en het NK schoolschaak. Daarnaast ondersteunt de KNSB de organisatie
van diverse andere evenementen zoals het Open NK jeugd, Open NK rapid jeugd, NK Snelschaak jeugd, NK
rapid voor jeugdteams en het toernooi voor regionale jeugdteams (Huttontoernooi). Daarbij wordt continu
gekeken of de evenementen nog aan de eisen van deze tijd voldoen of dat aanpassing noodzakelijk is.
Regionale bonden organiseren ook veel jeugdevenementen waaronder diverse regionale kampioenschappen.
Veel regionale bonden organiseren daarnaast Grand-Prixtoernooien en schoolschaaktoernooien. Zowel de
serie Grand-Prixtoernooien als de schoolschaakwedstrijden vormen een goede manier om kinderen
enthousiast te maken en te houden voor schaakwedstrijden. De KNSB zal blijven stimuleren dat evenementen
voor de wedstrijdkalender worden aangemeld met daarbij vermeld voor welke doelgroep het toernooi is, zodat
potentiële nieuwe leden optimaal kunnen zien waar ze zich kunnen melden.
Bij de landelijke jeugdevenementen was in 2011 een nieuwe cyclus gestart betreffende de Internetschaak
Jeugd Grand Prix. De cyclus bestond uit acht woensdagmiddag evenementen waar op drie niveaus geschaakt
kon worden door basisscholieren en scholieren uit het voortgezet onderwijs. Het aantal deelnemers bleek met
100 unieke deelnemers en een gemiddeld deelnemersveld van 50, in ieder geval aan een behoefte te voorzien.
In 2012-2013 zal worden getracht deze cyclus verder uit te breiden. Hiervoor zal nog een vierde niveau aan het
schema worden toegevoegd om nog beter op de vraag te kunnen inspelen.
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Een ander Internetschaak evenement is het NK schoolschaken voor het Voortgezet Onderwijs. Samen met de
sponsor slim.nl hebben we in 2012 de finale een enorme impuls kunnen geven. De deelnemers waren stuk voor
stuk heel enthousiast over de centrale finale. Dit enthousiasme willen we in 2013 doortrekken naar de
kwalificaties, zodat meer scholen kennis van met dit schaakmedium gaan krijgen en zodoende meer kinderen
uit het voortgezet onderwijs bij het schaken betrokken gaan worden of zullen blijven.
Voor 2013 staan er daarnaast twee nieuwe evenementen in de planning. De eerste is het bij school en
jeugdschaak genoemde evenement voor de onderbouw van de Basis Onderwijs. Kenmerkend voor dit
evenement zal een grote centrale finale zijn. Lokale verenigingen zullen gestimuleerd gaan worden om
zelfstandig kwalificaties te organiseren voor teams van scholen uit hun omgeving.
Een tweede nieuw evenement bestaat uit een NK op Internet voor teams uit het Basis Onderwijs. In 2013 zal
daarvoor eerste pilot worden uitgevoerd, om te kijken welke formule hierbij het beste werkt.
Activiteitenoverzicht Jeugdschaak
12 WJ 01 NJK (10, 12, 14, 16, 20)
Tijdens de Nederlandse Jeugdkampioenschappen t/m 10, 12, 14, 16 en 20 jaar strijden de sterkste jeugdspelers van
Nederland gedurende 2 dagen (10 jaar), 3 dagen (12 jaar) of 9 dagen (14, 16 en 20 jaar) om het kampioenschap van
Nederland in hun leeftijdscategorie. Voor de allerjongsten (t/m 7, 8, en 9 jaar) is er de Nationale Pupillendag waar ca. 120
kinderen gedurende 1 dag strijden om de titels.
12 WJ 02 ONJK en overige eendaagse NJK’s
Tijdens het open Nederlands jeugdkampioenschap strijden ca. 300 jeugdspelers in 6 leeftijdscategorieën gedurende 6
dagen om de open titels. Daarnaast worden onder auspiciën van de KNSB nog diverse andere NJK’s georganiseerd, zoals
snelschaak-, rapid-, rapid voor teams en teams van regionale bonden.
12 WJ 03 Jeugdclubcompetitie
De landelijke jeugdclubcompetitie bestaat uit drie leeftijdscategorieën, waaraan ca. 90 viertallen deelnemen. In de oudste
leeftijdscategorie (A t/m 20 jaar) wordt daar op twee niveaus gespeeld: Meesterklasse A en Promotieklasse A. Op regionaal
niveau is alleen in de jongste categorieën C en D een uitsplitsing per regionale bond. De sterksten plaatsen zich jaarlijks
voor de landelijke wedstrijden. Op A niveau wordt er in een gezamenlijke 1e klasse A gespeeld voor een plaats in de
Promotieklasse A het jaar erop.
12 WJ 04 NK Schoolschaak
Het NK Schoolschaak bestaat uit het NK Schoolschaak voor Basis Onderwijs teams en voor Voortgezet Onderwijs teams. Het
Basis Onderwijs betreft de landelijke finale met 36 deelnemende teams. Voor het Voortgezet Onderwijs wordt gespeeld in
twee categorieën, onderbouw en bovenbouw. In 2012 zal wederom via een open inschrijving de deelnemers landelijk
worden geworven. Het aanbod zal bestaan uit losse kwalificatietoernooien waarbij de deelnemende teams zich kunnen
plaatsen voor de landelijke finale. Dit NK zal geheel via Playchess worden gespeeld. Daarnaast zal een Open NK voor
schoolteams worden georganiseerd, waarbij op een dag om de Open NK schoolschaak titel voor teams wordt gespeeld op
reguliere borden. Tenslotte zal bij wijze van proef een NK op Internet voor teams uit het Basis Onderwijs worden
georganiseerd.
12 WJ 05 Scholencompetitie BO Onderbouw
In 2013 zal deze competitie voor het eerst worden gehouden.
12 WJ 06 Grand Prix voor jeugdcyclus via Internet
Elke woensdagmiddag in de maand verzorgt de KNSB een Internettoernooi voor haar KNSB jeugdleden t/m 12 jaar, waarbij
niet alleen per toernooi prijzen gewonnen kunnen worden, maar ook aan het einde van het seizoen voor de overall prijzen.
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Financiën

De financiële situatie van de KNSB is de laatste jaren verbeterd, waardoor de liquiditeit en de solvabiliteit
voldoende zijn. Dat moet eind 2013 nog steeds het geval zijn. In 2012 zijn weer verbeteringen in de processen
doorgevoerd. Deze hebben geleid tot aanpassingen in de AO/IC-beschrijving. Vooral op het gebied van
besluitvorming over projecten zullen nog aanvullingen plaatsvinden. Dat gebeurt in belangrijke mate aan de
hand van ervaringen uit het project Online Ledenadministratie.
Doelstellingen financiën
Liquiditeit en solvabiliteit blijven voldoende
Werken en verbeteren conform AO/IC-beschrijving
De begroting is de financiële onderbouwing van dit jaarplan. Deze begroting staat gedetailleerd in een apart
document. Dit jaarplan bevat de samenvatting van de begroting en de toelichting.
De begroting voor 2013 is omgeven door onzekerheid. De vraag of de KNSB subsidie voor het uitvoeren van de
talentontwikkelings- en topschaakprogramma's krijgt en zo ja hoeveel, wordt pas 1 december beantwoord.
Daarom presenteren we niet één begroting, maar een drietal begrotingsscenario's. In het meest pessimistische
scenario ontvangt de KNSB op termijn helemaal geen subsidie meer voor de genoemde programma's. In het
meest optimistische scenario kan de KNSB de plannen uitvoeren zoals die zijn ingediend bij NOC*NSF. Het plan
voor topsport en talentontwikkeling noemen we in het vervolg het investeringsplan, conform de terminologie
van NOC*NSF.
Uitgangspunt voor alle scenario's is dat de KNSB op termijn een klein, maar structureel begrotingsoverschot
heeft. Dat is nodig om de liquiditeit op voldoende niveau te houden. Daarnaast moeten we rekening houden
met investeringen in de ICT. Die bevinden zich nu op een laag niveau dat met het oog op de toekomst niet
houdbaar is. Dat betekent dat deze investeringen structureel omhoog zullen gaan. Tenslotte willen we, indien
het scenario het toelaat, rekening houden met de opbouw van een bestemmingsreserve voor het 150-jarig
bestaan van de KNSB in 2023.
Aan de inkomstenkant is het aantal verenigingsleden belangrijk. Dat aantal daalt nog steeds. In het
meerjarenbeleidsplan is de ambitie neergelegd om in de jaren 2013 en 2014 een groei te realiseren. Het is de
vraag of dat realistisch is. Weliswaar is de daling van het aantal verenigingsleden lager dan die in lange tijd
geweest is, maar toch nog steeds substantieel. In de begroting is rekening gehouden met een daling van 2% per
jaar. Het doel is en blijft om groei te realiseren en de gezamenlijke inspanning van verenigingen, aangesloten
bonden en KNSB blijft daarop gericht. Naast de inspanningen op het gebied van verenigingsschaak,
schoolschaak en internetschaak, stimuleren we daarbij het aanmelden van leden.
Wat betreft overige inkomsten is van belang dat enkele contracten aflopen, zowel voor sponsoring als TVrechten. Zo lang er geen concrete afspraken zijn voor nieuwe contracten of verlengingen, wordt daar in de
begroting geen rekening mee gehouden.
Zoals gezegd zijn er drie begrotingsscenario's:
1) wel subsidie voor topschaak en talentontwikkeling
2) gedeeltelijk subsidie voor topschaak en talentontwikkeling
3) geen subsidie voor topschaak en talentontwikkeling
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Het betreft hier uitsluitend de subsidie voor topschaak en talentontwikkeling. De overige subsidie vanuit
NOC*NSF gaat de komende vier jaar door en zal eerder meer worden dan minder. In de scenario's wordt daar
ook rekening mee gehouden. In alle scenario's wordt een overschot begroot.
Als we de aangevraagde subsidie volledig krijgen kunnen we de beleidsdoelstelling, Nederland structureel in de
top 10, handhaven. We zullen in dit scenario de uitvoering van het investeringsplan met volle overgave
oppakken. De subsidiebedragen nemen toe voor en topschaak en talentontwikkeling, en ook voor
breedteschaak. De subsidie wordt voor een deel gebruikt om de beleidsprogramma's te intensiveren. Voor een
ander deel wordt de subsidie gebruikt om dalende inkomsten, vanwege lagere sponsorinkomsten, en stijgende
kosten te compenseren.

11

Tot slot

Ledenwerving en ledenbehoud zijn in 2013 weer de belangrijkste aandachtsgebieden. Deze vereisen een
gezamenlijke aanpak van verenigingen, aangesloten bonden en de KNSB. Daarnaast heeft de KNSB een top-10
doelstelling. Die doelstelling is realistisch mits de KNSB de middelen krijgt om het investeringsplan uit te
voeren. Daarvoor is de subsidie vanuit NOC*NSF onontbeerlijk. Duidelijkheid daarover krijgen we niet eerder
dan in december 2012.
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