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Uit de Bondsraadvergadering van 17 juni 2017 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 70: Gevolgen financiële problemen FIDE voor KNSB
In de Bondsraad is opgemerkt dat er berichten waren dat de FIDE in financiële problemen verkeert.
Gevraagd is wat hiervan de gevolgen zijn voor de KNSB.
Het bondsbureau is dit nagegaan. De financiële positie van de FIDE is in 2016 verbeterd. Het eigen
vermogen steeg van € 300.000 naar € 1.100.000. Dat gebeurde wel in een jaar met inkomsten uit de
Olympiade en de WK-match.
Allerlei bezuinigingen, bijvoorbeeld het niet meer betalen van commissieleden, blijven in 2017 en 2018
gehandhaafd. Van een dreigend faillissement is geen sprake. Er zijn wel een paar tarieven verhoogd, onder
andere voor het aanvragen van titels en het bieden op evenementen.
Kortom, op dit moment zijn er geen financiële risico’s voor de KNSB.

Actiepunt 71: Uitwerken alternatieven reiskostenregeling KNSB-competitie
Afgesproken was dat een nieuw voorstel in de vergadering van 9 december a.s. ter besluitvorming zal
worden voorgelegd. Het bondsbureau, NHSB, RSB, LiSB, NOSBO en ZSB werken samen aan
alternatieven die in dit voorstel worden opgenomen.
Het bondsbureau heeft eind augustus 2017 (om precies te zijn 24 augustus) een doorrekening van een aantal
alternatieven naar de betreffende bonden gestuurd. Daar is alleen vanuit de NOSBO op gereageerd. Gelet
hierop hebben we besloten dit onderwerp te verplaatsen naar de Bondsraad van juni 2018.

Actiepunt 72: Uitzoeken gevolgen privacywetgeving voor oud-leden in OLA
In de OLA blijven gegevens van oud-leden ook zichtbaar als ze langer dan 2 jaar geleden hun lidmaatschap
hebben opgezegd. We hebben navraag gedaan. Gegevens van oud-leden mogen alleen bewaard worden voor
zover dat functioneel is.
We hebben nu een call bij Transfer uitgezet om contactgegevens van mensen die langer dan 2 jaar geen lid
meer zijn van de KNSB, af te schermen. Deze gegevens worden pas zichtbaar zodra een persoon zich weer
aanmeldt. Op die manier kan ook de oude rating weer gebruikt worden en hoeft deze persoon niet met een
nieuwe rating te starten.
Actiepunt 73: Scheidsrechters informeren over workshops nieuwe FIDE-regels
Er is een workshop op de Themadag van 9 december. Daarin worden, behalve de recente veranderingen, ook
de veranderingen per 1 januari 2018 behandeld.

Actiepunt 74: Samenstellen en start nieuwe werkgroep competitie
Er is hier een aparte rapportage over gemaakt, die ter informatie is geagendeerd op de vergadering.

Actiepunt 75: Mogelijkheid financiering kwalificaties NJK’s AB en meisjes C door KNSB
We hebben serieus overwogen om een financiële bijdrage te leveren aan de kwalificaties. Maar uiteindelijk
hebben we ervoor gekozen om dit niet te doen. De prioriteiten in de begroting volgen de speerpunten uit het
Meerjarenbeleidsplan: inzet op schoolschaak (ook online), versterken verenigingen, de schaakliefhebber
leren kennen. Daar worden extra middelen voor ingezet.
Actiepunt 76: Data Bondsraad 2018
De data zijn 2 juni 2018 en 8 december 2018. Dit is ter informatie geagendeerd op de vergadering.

Actiepunt 77: Bedrijven laten presenteren op themadag/Bondsraad 2017
Er is een workshop van Chessity. Verder zijn er stands van Schaakkunst en De Beste Zet
(schaakmaterialen).
Actiepunt 78: Naambordjes Bondsraadleden
Dit wordt geregeld.
Actiepunt 79: Verschil NOC*NSF subsidie en symbolische Loterij cheque
Er zit verschil tussen het bedrag voor de KNSB op de symbolische cheque van de Nederlandse Loterij (€
197.777) en de subsidie die de KNSB in 2016 van NOC*NSF heeft ontvangen. Die bedroeg ca. € 170.000
aan algemene subsidie (+sportparticipatie; is inmiddels samengevoegd tot 1 subsidie), plus € 82.000 voor
topsport en ruim € 6.000 voor talentontwikkeling (Leo v.d. Kar).
Het verschil wordt veroorzaakt doordat NOC*NSF naast de loterij nog andere financieringsbronnen heeft.
Zo draagt het ministerie van VWS bij voor dopingbestrijding, topsport, veilig sportklimaat e.d. en zijn er
ook sponsoren voor (m.n.) topsport. De Nederlandse Loterij is weliswaar een belangrijke inkomstenbron
voor NOC*NSF, maar de symbolische bedragen zijn dus niet 1-op-1 te vertalen naar subsidies voor de
KNSB.

