Jaarplan 2016

15/AZaz/1316/MvdW/pv

Jaarplan 2016

1

Inleiding en doelstellingen

Het jaarplan 2016 is net als die van 2015 compacter eerdere jaren. Het is een opsomming van de activiteiten
die de KNSB tezamen met de regionale bonden en de verenigingen gaat uitvoeren in 2016.
Hoofddoelstelling is en blijft een gezonde ledenontwikkeling. Iets specifieker kent het meerjarenbeleidsplan
2015-2018 de volgende speerpunten:
 Nadruk op vitale vereniging om daling in het aantal verenigingsleden te stoppen
 Aandacht voor herintreders, gepensioneerden en vrouwen
 Aandacht voor initiators
 Blijvende aandacht voor schoolschaak en internetschaak
 Intensivering kadervorming
 Talenten en toppers zo veel mogelijk ondersteunen
 IT-systemen moderniseren
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Breedteschaak

Op het gebied van breedteschaak is er blijvend aandacht voor verenigingen, school- en jeugdschaak en
internetschaak en combinaties daarvan. In 2015 is een verenigingsenquête gehouden. Die heft veel respons
opgeleverd. Op het gebied van schoolschaak zijn schoolschaakplannen in Den Haag en het Westland van start
gegaan. Verder is de KNSB een samenwerking met Chessity gestart. Deze samenwerking richt zich in eerste
instantie ook op scholen.
2.1

Verenigingen

Pilots bij schaakverenigingen
In 2015 hebben verenigingen aanvragen voor een onderzoek kunnen doen voor een van de volgende vijf
thema’s: vrouwenschaak; ouderen; jeugd vanaf 12 jaar langer vasthouden; herintreders; nieuwe locaties. Per
thema zullen een aantal pilots worden uitgezet. In 2015 is reeds gestart met pilots voor de thema’s
vrouwenschaak, ouderen en jeugd vanaf 12 jaar langer vasthouden. De pilots herintreders en nieuwe locaties
volgen in 2016. De doorlooptijd van een pilot ligt tussen zes maanden en een jaar.
Een pilot bestaat uit:
- korte analyse van de bestaande situatie (KNSB i.s.m. de vereniging)
- een bezoek van een deskundige aan de vereniging (KNSB)
- het opstellen van een actieplan (vereniging)
- uitvoering van het actieplan (vereniging)
- rapportage met de uitkomst(en) en aanbevelingen (KNSB)
Toelichting per thema:
Vrouwenschaak:
Aan verenigingen wordt gevraagd een plan te maken en uit te voeren om meer meisjes en vrouwen bij de
vereniging te betrekken. In dit plan worden meer taken door vrouwen uitgevoerd, lichten verenigingen hun
club door op vrouwvriendelijkheid. Bij deze pilots worden o.a. de Chess Queens ingezet als deskundigen.
Ouderen:
Het schaken overdag is beperkt georganiseerd terwijl het potentieel ouderen steeds groter wordt.
Verenigingen worden gevraagd een plan op te stellen en uit te voeren waarin ze hun oudere leden bevragen,
dependances overdag openen, een aanbod op maat maken, Internetschaak voor ouderen toegankelijk maken
en sfeer creëren voor de oudere leden.
Jeugd vanaf 12 jaar langer vasthouden:
Clubs stimuleren het aanbod voor hun jeugd vanaf 12 jaar te variëren en te verrijken met nieuwe uitdagingen.
Herintreders:

1

Jaarplan 2016

Aan verenigingen wordt gevraagd een plan te maken om ex-leden weer bij de vereniging te betrekken.
Potentiele herintreders aanspreken, reünie organiseren, uitnodigen voor jaarlijkse open toernooi.
Nieuwe locaties:
Aan verenigingen wordt gevraagd onderzoek te doen naar naastgelegen gebieden of wijken met de meeste
kans op nieuwe leden en daar schaakactiviteiten ontplooien.
Beoogd resultaat:
 Goede voorbeelden van verenigingen verzamelen en verenigingen nieuwe kansen bieden op
genoemde terreinen.
 Algemeen: meer nieuwe leden en meer behoud van leden.
Vitaliteit van schaakverenigingen
In 2015 heeft de nulmeting over de vitaliteit van de schaakverenigingen een schat aan informatie opgeleverd.
De meting geeft een wisselend beeld. Circa tien verenigingen denken dat ze binnen vijf jaar opgeheven zullen
worden. Gelukkig ziet een grote groep verenigingen de toekomst wel met vertrouwen tegemoet. De
meerderheid van de verenigingen heeft wel vertrouwen, maar ziet ook veel op zich afkomen.
In 2016 zal aan de hand van een nadere analyse van de enquêteresultaten het ondersteuningsaanbod van de
KNSB worden doorgelicht en zo mogelijk worden verbeterd of herzien.
Beoogd resultaat:
 Verbetering van het ondersteuningsaanbod voor verenigingen.
Aan regionale bonden wordt gevraagd een workshop ‘Vitaliteit van schaakverenigingen’ te organiseren. De
leidraad zijn de resultaten van de nulmeting. Deze workshops zijn bedoeld om de verenigingen bewust van het
onderwerp te maken en hun handvaten te geven om de vitaliteit te verbeteren.
Beoogd resultaat:
 Minimaal 5 workshops, deelname van minimaal 50 schaakverenigingen (ca. 10 per workshop)
2.2

School- en jeugdschaak

Schoolschaakplan 6-9 jaar
De KNSB wil het aantal schaaktoernooien voor de groepen 3, 4 en 5 basisonderwijs uitbreiden. Bij de
georganiseerde schaaklessen zal het accent verschuiven naar groepen 3 en 4.
Beoogd resultaat:
 Minimaal 25 schaaktoernooien voor de groepen 3, 4 en 5 basisonderwijs.
 Algemeen: Meer kinderen rond hun zesde met schaken in aanraking te laten komen, via school en/of
via internet.
Schoolschaakplannen per stad of regio uitrollen.
De KNSB zal voor een aantal locaties het aanbod van schaken op school inventariseren en zo mogelijk
aanvullen. Voor 2016 staan Utrecht en Amstelveen hierin centraal. Tijdens het Tata Steel Chess Tournament
worden speciale schoolschaakactiviteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de lesprojecten.
Beoogd resultaat:
 In Utrecht en Amstelveen goede structuur voor schaken op school creëren.
Chessity
In 2015 is de KNSB een samenwerking gestart met Chessity. Chessity is een online platform dat gebruikers in
staat stelt te leren schaken of beter te leren schaken. De samenwerking richt zich op scholen en heeft als doel
meer schoolkinderen op een leuke manier en laagdrempelig met schaken in aanraking te brengen. Dit heeft in
de periode juni t/m half oktober geleid tot de aanmelding van 39 scholen. Er zijn veel vrijwilligers geworven en
trainers gevonden die met Chessity gaan werken. In 2016 zal de samenwerking worden voortgezet.
Een onderdeel van het aanbod voor scholen is deelname aan een online schaaktoernooi. Dat zal in 2016 voor
het eerst plaatsvinden en wel via PlayChess.
Beoogd resultaat:
 Meer schoolkinderen op een leuke manier en laagdrempelig met schaken in aanraking brengen
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2.3

Internetschaak

Het plan voor 2015 was om een notitie te schrijven waarin over diverse aspecten van internetschaak. Toen de
samenwerking met Chessity gestalte kreeg is besloten de aandacht daarop te richten. Dat willen we in 2016
blijven doen. Vanwege het belang van internetschaak zullen niet alleen de huidige activiteiten op dat gebied
gecontinueerd worden, maar zullen we ook proberen de succesvolle schaakchallenges uit het verleden te laten
terugkeren.
Beoogd resultaat:
 Continueren van internetschaakactiviteiten
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Kadervorming

3.1

Schaakdidactische opleidingen

Schaaktrainercursussen
De KNSB organiseert in 2016 diverse cursussen Schaaktrainer 1, Schaaktrainer 2 en Schaaktrainer 3.
Beoogd resultaat:
 Minimaal 50 Schaaktrainers 1 opleiden,
 Minimaal 30 Schaaktrainers 2 opleiden,
 Minimaal 6 Schaaktrainer 3 opleiden.
Bijscholing Schaaktrainer 3 en 4
Getracht zal worden om een inspirerende schaaktrainer aan de huidige Schaaktrainer 3 en 4 een bijscholing te
laten geven.
Beoogd resultaat:
 Kennis van de toptrainers uitbreiden.
Bijscholing Schaaktrainers
In 2016 zullen voor schaaktrainers workshops worden gehouden. Tijdens de workshops zal o.a. het programma
Chessity worden behandeld.
Beoogd resultaat:
 Bijscholing van trainers op het gebied van trainingsmethoden
Ontwikkeling cursusmateriaal
Het cursusmateriaal van de cursus Schaaktrainer 2 zal in 2016 aangepast worden.
Beoogd resultaat:
 Cursusmateriaal aanpassen aan de lesmethodiek, de nieuwste inzichten en aansluitend maken aan de
cursus Schaaktrainer 1.
3.2

Arbiteropleidingen

Arbitercursussen
De KNSB organiseert cursussen Scheidsrechter A en Indelingsdeskundige A.
Beoogd resultaat:
 Minimaal 30 Scheidsrechters A opleiden.
Bijscholing Arbiters
In oktober zal de 2-jaarlijkse bijscholing voor Arbiters plaatsvinden. Er zullen diverse workshops worden
gegeven.
Beoogd resultaat:
 Bijscholen van Arbiters op het gebied van wedstrijdproblematiek.

3

Jaarplan 2016

Ontwikkeling cursusmateriaal
Een begin zal worden gemaakt met een verbeterde opzet van de Arbitercursussen. Het cursusmateriaal zal
hierop worden aangepast.
Beoogd resultaat:
 Opzet cursussen verbeteren en cursusmateriaal aanpassen.
3.3

Bestuurlijk kader

Workshop bestuurlijk kader
Indien er behoefte aan is zullen er mini-workshops georganiseerd worden voor bestuurlijk kader.
Beoogd resultaat:
 Bijscholing van bestuurders van schaakverenigingen
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Talentontwikkeling

4.1

Trainingen

Stertrainingen
De opleiding van jeugdschakers kent een piramidemodel waarvan de basis wordt gevormd door de trainingen
op de jeugdverenigingen. Voor de gemotiveerde en actieve jeugdschakers organiseerde de KNSB de afgelopen
jaren stertrainingen. In 2015 is besloten voor de organisatie van deze trainingen alle ruimte te geven aan onze
samenwerkingspartners in den lande (professionele trainers, stichtingen, regionale bonden). In het nu lopende
seizoen is deze overgang in volle gang. De KNSB organiseert nog de trainingen in Eindhoven, Leiden en
Groningen. De overige trainingen worden door onze samenwerkingspartners georganiseerd. Het totale
trainingsaanbod is groter geworden. De nieuwe opzet wordt ondersteund door onze nieuwe site
www.stertrainingen.nl. Hier wordt het totale trainingsaanbod overzichtelijk gepresenteerd.
In 2016 krijgt de overgang naar de nieuwe situatie en het is de bedoeling dat met ingang van seizoen 20162017 alle stertrainingen door de samenwerkingspartners worden georganiseerd.
Beoogd resultaat:
 het huidige trainingsaanbod weliswaar zoveel mogelijk ondersteunen, maar door
samenwerkingspartners laten uitvoeren.
Meisjesschaak
Zowel in de breedte als in de top kan het meisjesschaak een impuls gebruiken. In 2015 zijn er op
trainingsgebied een aantal aparte activiteiten speciaal voor meisjes in gang gezet. Daarnaast zijn op dit gebied
de Chess Queens zeer actief. In het komende jaar blijven we deze activiteiten ondersteunen.
Beoogd resultaat:
 stimuleren meisjesschaak
Trainingsprogramma statushouders
De top van de piramide wordt gevormd door de grootste talenten, de statushouders. Momenteel draagt de
KNSB bij aan de kosten en de organisatie van het individuele trainingsprogramma van de houders van de
Topstatus, de Jong Oranjestatus en de Internationaal Talentstatus. In 2016 moet gekeken worden of dit zo kan
blijven. Ook moet gekeken worden naar de methode van vaststellen van statussen.
Beoogd resultaat:
 Ondersteuning trainingsprogramma’s talenten herijken.
Ondersteuning beloften
In de visie van de KNSB op het jeugdschaak en in het afgelopen meerjarenbeleidsplan neemt het op jongere
leeftijd selecteren, volgen en trainen van talenten een belangrijke plaats in. Door de terugloop van subsidies
staat met name dit streven onder grote druk.
Net als in 2015 zal in het komend jaar gekeken worden hoe met minder middelen de aandacht gericht kan
blijven op de jongste beloften.
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Beoogd resultaat:
 beloften te ondersteunen via gerichte initiatieven.
4.2

Uitzendingen

In 2016 wordt het WK jeugd in twee evenementen opgesplitst. Gekeken gaat worden of aan welke van de vier
evenementen (het EK en de drie WK’s) deelgenomen kan worden.
EK Jeugd
Deelname aan het EK Jeugd dat gehouden wordt van 17 t/m 28 augustus in Praag, Tsjechië.
Doel is presteren en leren/ervaring opdoen op internationaal niveau.
WK Jeugd t/m 14, 16 en 18
Deelname aan het WK Jeugd dat gehouden wordt van 1 t/m 15 september in Khanty-Mansiysk, Rusland.
Beoogd resultaat:
 presteren en leren/ervaring opdoen op internationaal niveau.
WK Kadetten t/m 10 en 12
Deelname aan het nieuwe WK Kadetten dat gehouden wordt van 18 t/m 30 oktober in Batumi, Georgië.
Beoogd resultaat:
 presteren en leren/ervaring opdoen op internationaal niveau.
WK Junioren
Mogelijk deelname aan het WK Junioren dat gehouden wordt van 7 t/m 21 augustus in Bhuvaneswar, India.
Beoogd resultaat:
 presteren op internationaal niveau.
Overige uitzendingen
Naast EK en WK’s willen wij aanhaken bij incidentele mogelijkheden/uitnodigingen voor uitzendingen.
Mogelijke uitzendingen zijn de jeugdinterland tegen België (september) en deelname met een selectie aan het
Schaakfestival Groningen (rondom de kerst).
Beoogd resultaat:
 leren en ervaring opdoen op internationaal niveau.
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Topschaak

5.1

Trainingen

Trainings- en wedstrijdprogramma Anish Giri
De KNSB coördineert in 2016 een individueel trainings- en wedstrijdprogramma voor Anish Giri. Vladimir
Tukmakov is in 2016 de vaste begeleider van Anish. Naast diverse trainingsstages omvat het
wedstrijdprogramma in ieder geval het Kandidatentoernooi, de FIDE Grand Prix toernooien, de Grand Chess
Tour, en het Tata Steel Chess Tournament. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor een trainingsmatch
tegen een topspeler.
Beoogd resultaat:
 Verdere ontwikkeling als wereldtopspeler.
 Structureel deel uitmaken van de top-10 van de wereld.
5.2

Uitzendingen

Olympiade algemeen
De Olympiade wordt in Bakoe (Azerbeidzjan) gehouden van 17-30 september. Deelname met een zo sterk
mogelijk team.
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Beoogd resultaat:
 een plaats bij de top-8
Olympiade vrouwen
De Olympiade wordt in Bakoe (Azerbeidzjan) gehouden van 17-30 september. Deelname met een zo sterk
mogelijk team.
Beoogd resultaat:
 een plaats bij de top-16
EK-individueel
Het EK-individueel vindt plaats in Gjakovo (Kosovo) van 11-24 mei in de vorm van een 11-rondig open toernooi.
De KNSB verzorgt een deel van de inschrijving voor Nederlandse deelnemers, maar biedt geen financiële
ondersteuning voor deelname.
Beoogd resultaat:
 deelname voor Nederlandse schakers faciliteren
EK-individueel vrouwen
Het EK-individueel voor vrouwen is nog niet vastgesteld voor 2016 (plaats en data onbekend). De KNSB
verzorgt een deel van de inschrijving voor Nederlandse deelnemers, maar biedt geen financiële ondersteuning
voor deelname.
Beoogd resultaat:
 deelname voor Nederlandse schaaksters faciliteren
5.3

Evenementen

Nederlandse Kampioenschappen algemeen en vrouwen
De Nederlandse Kampioenschappen zullen in 2016 plaatsvinden in Amsterdam.
Beoogd resultaat:
 Organiseren van kampioenschappen waar de sterkste schakers van Nederland zich kunnen meten, en
stimuleren van de schaaksport door live verslaggeving en diverse nevenactiviteiten
Open Nederlands Kampioenschap en Bondswedstrijden Dieren
In het Open Kampioenschap dat van 25 juli tot en met 4 augustus in Dieren wordt gehouden, kunnen
Nederlandse topspelers zich meten met buitenlandse schakers. Het toernooi biedt plaats aan topschakers en
amateurs in diverse groepen.
Beoogd resultaat:
 Organiseren van ONK en diverse toernooien voor amateurschakers. Mogelijkheid bieden tot scoren
van normen op het ONK
5.4

Overig

Vrouwen-/meisjesschaak stimuleren en verbinding topschaak-breedteschaak
Onze nationale topschaaksters zijn goede ambassadrices van de schaaksport en kunnen bij uitstek meisjes
stimuleren en inspireren. De KNSB werkt graag samen met de stichting Chess Queens om het vrouwenschaak in
Nederland te stimuleren.
Beoogd resultaat:
 Stimuleren van vrouwen- en meisjesschaak
De verbinding tussen topschaak en breedteschaak versterken
Topschakers kunnen bij uitstek de schaaksport stimuleren door hun prestaties, hun aanwezigheid en het
uitdragen van hun kennis. Clubschakers worden geïnspireerd door simultaans, trainingen en lezingen van
sterke grootmeesters.
Beoogd resultaat:
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Verbinding tussen topschakers en de leden versterken, en vraag en aanbod bij elkaar brengen. Imago
van de schaaksport versterken.

6

Wedstrijdschaak en evenementen

6.1

Competitie en evenementen

KNSB-competitie en bekercompetitie
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. In totaal nemen ongeveer 1300 schakers deel aan de landelijke competitie.
De KNSB organiseert tevens een knock-out bekercompetitie voor viertallen in vier landelijke poules met een
afsluitende landelijke finaledag. Deelname van ruwweg 100 teams en ongeveer 450 spelers.
Beoogd resultaat:
 De schaaksport stimuleren door het in stand houden van een landelijke competitie
Werkgroep Competitie
Vanuit een landelijke bijeenkomst van regionale competitieleiders in 2015 is de wens uitgesproken om te
onderzoeken of het wenselijk is om de landelijke competitie uit te bouwen met een 4e klasse.
Beoogd resultaat:
 Blijvende aandacht voor competitiebouwwerk in Nederland. In stand houden en liefst uitbreiden van
mogelijkheden voor leden om deel te nemen aan competities (landelijk en regionaal).
Diverse NK's
Naast het NK algemeen en dames en het Open NK worden onder auspiciën van de KNSB diverse andere NK’s
georganiseerd. Deze evenementen worden financieel ondersteund, mits zij tot de kernevenementen behoren.
Beoogd resultaat:
 Stimuleren van de schaaksport voor specifieke doelgroepen
NK Internetschaak
Er worden vier voorrondes georganiseerd in het kader van het NK Internetschaak. Naast de vier winnaars zijn
er nog twee plaatsen beschikbaar vanuit de reguliere KNSB internettoernooien. Tien deelnemers worden
geselecteerd op rating. De 16 deelnemers aan het NK internet strijden middels een knock-out formule om de
titel.
Beoogd resultaat:
 Stimuleren internetschaak
Internetschaak zaterdagavondtoernooien
In 2016 worden er tweewekelijks zaterdagavondtoernooien georganiseerd. Totaal aantal unieke deelnemers is
ongeveer 200.
Beoogd resultaat:
 Stimuleren internetschaak
6.2

Jeugdevenementen

Organisatie van alle kernevenementen jeugd
 Nederlandse Jeugdkampioenschappen (individueel)
o ABC (Rotterdam),
o D (Rijswijk),
o E (Waalwijk),
o Nationale Pupillendag (Roosendaal)
 Jeugdclubcompetitie (NK voor jeugdteams)
o A, C en D (Den Bosch),
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o E-teams (Zuid-Scharwoude)
NK schoolschaken voor teams
o Voortgezet Onderwijs (Playchess en Wijk aan Zee),
o Basisonderwijs Algemeen en 3-4-5 (Nijmegen)

Organisatie van een aantal extra evenementen jeugd:
 Internetschaak Jeugd Grand Prix (Playchess)
 Open Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd (Borne)
 Open Nederlandse Kampioenschappen Rapidschaak voor de Jeugd (Eindhoven)
 Nederlandse Kampioenschappen Snelschaak voor de Jeugd (Bunschoten-Spakenburg)
 Nederlands Kampioenschappen voor jeugdteams van regionale bonden (Hutton, Den Haag)
Kwaliteit van de jeugdevenementen bewaken en verbeteren:
 Uniforme en heldere reglementering voor jeugd
 Ratingverwerking
 Kalendervermeldingen regionaal / landelijk
 Wervingsmogelijkheden van evenementen met open inschrijvingen
 De nieuwe organisatoren voor het NK jeugd ABC en Nationale Pupillendag voor 2017 op weg helpen.
Beoogd resultaat:
 Rijk aanbod voor de jeugd, zodat ze zo lang mogelijk blijven schaken.
6.3

Rating
FIDE: rating, toernooien en titelaanvragen
Beheer van database met Nederlandse spelers. 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. Bovendien zal de KNSB zorgen voor een FIDE-licentie, die nodig is
voor arbiters bij toernooien die aan de FIDE gerapporteerd worden.
Beoogd resultaat:
 Accurate verwerking van Nederlandse toernooien voor de rating, faciliteren van Nederlandse schakers
bij titelaanvragen
KNSB-rating
De KNSB-ratinglijst verschijnt vier keer per jaar.
Beoogd resultaat:
 Accurate verwerking van rating voor alle leden van KNSB
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Communicatie en sponsoring

Schaakmagazine
In 2016 verschijnen weer zes nummers. Het lezersonderzoek dat de KNSB in 2015 al wilde uitvoeren is
verplaatst naar 2016. Doel daarvan is om vast te stellen, in hoeverre het blad gelezen wordt, hoe het blad
gewaardeerd wordt of de inhoud verandering behoeft.
Beoogd resultaat:
 Zes Schaakmagazines
 Lezersonderzoek
Website
De website heeft qua ontwerp, gebruiksgemak en stabiliteit verbetering nodig. In 2016 willen we een start
maken met deze verbeteringen. Het moet er toe leiden dat de navigatie beter wordt, de interactie met leden,
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bijvoorbeeld middels formulieren stabieler wordt, de responstijd op piekmomenten, zoals KNSBcompetitiedagen verbeterd en dat de site op verschillende typen apparaten goed leesbaar is.
Beoogd resultaat:
 Moderne website die aan de huidige eisen voldoet
Communicatieplan
In 2015 is een start gemaakt met het maken een communicatieplan. Daarbij is onder andere gekeken naar
plannen die andere sportbonden gemaakt hebben. Het is de bedoeling in 2016 praktische richtlijnen vast te
stellen omtrent het gebruik van communicatiekanalen, bij evenementen, successen en andere gebeurtenissen
waarover de KNSB wil communiceren.
Beoogd resultaat:
 Richtlijnen voor interne en externe communicatie.
Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek wordt in 2016 voor het eerst in september gehouden. NOC*NSF heeft hiervoor
gekozen om zo aansluiting met de Europese Sportweek te verkrijgen. Zij hopen zodoende meer aandacht voor
de georganiseerde recreatieve sport te verkrijgen. De landelijke start staat gepland in Utrecht.
Voor schaakverenigingen is september een gunstig moment, vanwege de start van het nieuwe seizoen. Het is
echter ook een hele drukke periode zodat een goede planning belangrijk is.
Beoogd resultaat:
Schaakverenigingen bewust maken van de noodzaak om zich goed te presenteren naar het publiek en
potentiele leden laten zien dat schaken bij een vereniging vooral leuk is en goed voor de sociale contacten.
Sponsoring
In 2016 zullen wij doorgaan met het voeren van gesprekken met potentiële sponsors.
Beoogd resultaat:
 Gesprekken met sponsors met als doel structurele sponsorinkomsten te verwerven
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Organisatie

Automatisering
Voor de KNSB wordt automatisering steeds belangrijker en daarmee zijn ook meer uitgaven gemoeid. Niet
alleen de in het vorige hoofdstuk genoemde website moet worden aangepakt, ook OLA moet ver worden
ontwikkeld.
OLA
In 2015 is verder gewerkt aan de functionaliteit van het online ledenadministratiesysteem OLA. Er is
functionaliteit voor scholen en toernooiorganisatoren. Daarnaast is de snelheid van OLA fors verbeterd. De
komende jaren zal OLA verder worden uitgebreid. Voor 2016 staat de volgende functionaliteit voor OLA
gepland:
centrale wedstrijdkalender en ratingrapportages. Verderop staat daar meer over.
mogelijk maken van notificaties aan groepen van gebruikers. Dit is voor diverse toepassingen
noodzakelijk. Het is een voorbereiding op Mijn KNSB, waarin iemand kan aangeven waarover hij of zij
informatie wil. Het maakt het ook mogelijk een notificatie te sturen aan een ledenadministrateur als
er iets in het ledenbestand van de vereniging is gewijzigd. Dit zijn maar enkele voorbeelden.
starten met het uitfaseren van OLA. De eerste stap daarin is ervoor zorgen dat er geen conversie van
Access naar OLA meer noodzakelijk is. De conversie is momenteel een bron van fouten en veel werk.
Verder zullen diverse kleinere verbeteringen worden doorgevoerd aan de hand van de ‘call-lijst’ die op grond
van gebruikerservaringen wordt bijgehouden.
Beoogd resultaat:
 uitbreiding functionaliteit en verbetering gebruikerservaring OLA
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Ontwikkeling software voor centrale wedstrijdkalender en ratingrapportage
De KNSB zal software (laten) ontwikkelen die ‘communiceert’ met OLA om de processen voor de centrale
wedstrijdkalender en de ratingrapportages te vergemakkelijken.
Beoogd resultaat:
 Integreren regionale wedstrijdkalenders en centrale wedstrijdkalender
 Gebruikersvriendelijkheid ratingrapportage verhogen
Bondsstructuur
In het meerjarenplan is aangegeven dat het goed is om te kijken in hoeverre de structuur van de KNSB
toekomstvast is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. In 2015 zou het bestuur hierover een notitie
schrijven. Dat wordt doorgeschoven naar 2016. Er heeft wel overleg plaatsgevonden over regionale
competities en de eventuele invoer van een vierde klasse KNSB. Daarnaast hebben enkele regionale bonden
gesprekken over samenwerking. Deze overleggen zullen in 2016 verdergaan. Daarnaast zal het bestuur een
notitie maken over de verdere aanpak van dit onderwerp.
Beoogd resultaat:
 Notitie inzake aanpak vraagstuk bondsstructuur.
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