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Inleiding aanmelden leden
Soms komt er een onderwerp binnen de KNSB aan de orde die de Bondsraad verdeelt. De discussie
over aanmelden leden is zo’n onderwerp. Die verdeeldheid is jammer, omdat duidelijk is dat wij met zijn
allen uiteindelijk hetzelfde doel nastreven: goed georganiseerde schaaksport in Nederland met veel
leden, veel gezonde verenigingen, en een sterke top.
Waarom is het aanmelden van leden zo’n belangrijk onderwerp? Dat komt omdat het de basis vormt voor
de verenigingen, de regionale bonden en KNSB. Voor allemaal geldt dat zij kunnen bestaan en
activiteiten kunnen ontwikkelen omdat de leden bereid zijn bij te dragen, een contributie betalen. In alle
geledingen geldt dat contributieopbrengst noodzakelijk is om de schaakactiviteiten in stand te houden.
Daarbij geldt dat hoe meer leden er zijn, des te gemakkelijker de noodzakelijke opbrengst bereikt wordt,
dan wel des te meer activiteiten er ontplooid kunnen worden.
Binnen de Bondsraad bestaat consensus over het feit dat alle leden moeten worden aangemeld en dat
het probleem van zwarte leden moet worden aangepakt. Het probleem van zwarte leden speelt al heel
lang. Het is er langzaam maar zeker in geslopen en het is niet gemakkelijk om dat proces ongedaan te
maken. Toch moeten we dat gaan doen.
Hoe willen we dat gaan doen? De voorstellen beschrijven de regels wat wel en niet mag, maar het moge
duidelijk zijn dat het toepassen van deze regels in de praktijk nog heel lastig zal zijn. We onderscheiden
drie categorieën:
1. Duidelijke gevallen van niet doorgeven: verenigingen hebben clubleden die ze niet als lid
willen opgeven aan de bond;
2. Duidelijke gevallen die niet doorgegeven behoeven te worden: bijvoorbeeld donateurs die
niet aan activiteiten meedoen;
3. Grijs gebied: Open toernooien, competities en andere schaakactiviteiten die de vereniging
(onbeperkte) als wervingsactiviteit ziet.
Voor categorie 1 is het de bedoeling dat regionale bonden en KNSB de betreffende verenigingen
aanspreken en hun dringend verzoeken alle leden op te geven. Voor verenigingen die dit daarna toch niet
doen, zijn uiteindelijk sancties nodig om dit af te kunnen dwingen.
Voor categorie 3, zullen de regionale bonden en de KNSB onderling en met de betreffende verenigingen
in gesprek gaan om te kijken of er eigenlijk sprake is van een lidmaatschap en het logisch is om personen
lid te maken van de regionale bond en van de KNSB. Het standpunt van de KNSB zal daarbij zijn dat
voor wervingsactiviteiten er een limiet moet zijn aan het aantal keren (of de frequentie) dat personen
kunnen deelnemen zonder lid te behoeven worden van een vereniging, regionale bond, en/of KNSB.
Het kan zijn dat er gedurende het traject een verschil van mening ontstaat met een regionale bond.
Tegen een besluit van het KNSB-bestuur kan in dat geval bezwaar worden gemaakt bij de
Geschillencommissie.
Het moge duidelijk zijn dat de voorstellen het begin vormen van een proces. Ze markeren echter ook het
begin van een omslag, namelijk dat wij het normaal vinden dat leden worden aangemeld. Om de omslag
daadwerkelijk te bewerkstellingen moeten verenigingen, regionale bonden en KNSB gezamenlijk
optrekken. Daarom is het belangrijk dat regionale bonden samen met de KNSB intrinsiek gemotiveerd
zijn deze omslag mee te maken. En dat de Bondsraad de gedane voorstellen met een zo groot mogelijke
meerderheid aanvaart. Alleen dan kunnen wij gezamenlijk onze doelen bereiken.

