Geachte leden van de Bondsraad,
Betreft: Instemmingsvoorstel voor het aangaan van een proefperiode tussen de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB) van de navolgende regionale bonden:
-

Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Schaakbond Overijssel (SBO)
Sticht Gooise Schaakbond (SGS)

In aanmerking nemende dat de drie bovengenoemde regionale bonden zich bevinden in een traject
dat moet leiden tot een vergaande vorm van samenwerking, ook met de KNSB;
verzoeken u in te stemmen met een proefperiode waarin deze drie bonden een deel van hun in
artikel 21.1 van de statuten van de KNSB (zoals aangenomen in uw vergadering van 9 december
2017) genoemde autonomie tijdelijk en voorwaardelijk opgeven (hierna: de Statuten);
teneinde tezamen met het bestuur van de KNSB te kunnen onderzoeken of in deze proefperiode de
invulling van de taken en verantwoordelijkheden, zoals thans gelden, op een andere manier kunnen
worden ingevuld;
met als doel zo te komen tot een blauwdruk die als basis kan dienen voor een andere
organisatiestructuur:
-

-

-

-

de proefperiode wordt aangegaan voor een periode van drie (3) jaar;
tussen de Schaakbond en de drie bonden zal intensief overleg worden gevoerd over de wijze
waarop het Bondsbureau taken op in ieder geval het gebied van competitie en financiën kan
overnemen;
de drie bonden behouden hun bevoegdheden in de Bondsraad en hun stemrecht op dezelfde
wijze als de andere aangesloten regionale bonden (zo blijven de artikelen 5, 8, 12, 13 en 14
van de Statuten van overeenkomstige toepassing);
de drie bonden zullen hun regionale competities binnen de proefperiode samenvoegen
waarbij de indeling en organisatie centraal wordt overgenomen door het Bondsbureau;
ter uitvoering van artikel 19 van de Statuten zullen de geldmiddelen vanaf nader te bepalen
moment binnen de proefperiode niet langer via de regionale bonden worden geïnd, maar
rechtstreeks door de bij de betreffende bonden aangesloten verenigingen aan de KNSB
worden overgemaakt. De regionale bonden krijgen hiervoor in ruil zogenoemde
trekkingsrechten teneinde over middelen te beschikken voor het organiseren van
activiteiten, zoals kampioenschappen, trainingen, competities, etcetera.
na ieder jaar zal de progressie van de proefperiode worden geëvalueerd en zal hiervan
mededeling worden gedaan aan de Bondsraad;
per jaar wordt één onderwerp eruit gelicht en uitgewerkt. Aan de hand van gestelde
prioriteiten is de volgende planning gemaakt:
o 2019:
 voorjaar:
voorstel afdracht contributie via KNSB
 september:
start werken volgens voorstel
o 2020:
 voorjaar:
voorstel websites OSBO, SBO en SGS als satellietsite KNSBwebsite en integratie netstand

o

 september:
2021:
 voorjaar:
samen
 september:

start werken volgens voorstel
voorstel bestuurlijke inrichting jeugd voor OSBO, SBO en SGS
start werken volgens voorstel

Aldus opgemaakt en getekend te .................................... op ..............................2018

namens:
de OSBO
(Dirk Hoogland)

SBO
(Erik Blom)

SGS
(Jeroen Schuil)

