KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
van
betreft
Status
cc
dd
nr

Bondsraad
AB
Impuls aan activiteiten/projecten
Ter bespreking
23 mei 2019
19/20511

Inleiding
In de Bondsraad van 8 december jl. is bij de behandeling van de begroting 2019 gesproken over
het financiële plaatje dat hoort bij de realisatie van de ambities uit het Visiedocument 2018-2021.
Tot nu toe wordt de extra inzet, met focus op school- en jeugdschaak en communicatie, in relatie
tot die ambities jaarlijks door tijdelijke extra uitgaven gedekt. Daardoor sluit de begroting 2019 met
een tekort van ongeveer € 16.000.
De Bondsraad heeft aangegeven dat, om op de ingeslagen weg voort te kunnen gaan, ook moet
worden gekeken naar het financiële beeld op de langere termijn. Daarbij is de vraag gesteld
hoeveel de extra investeringen kosten, en wanneer daarvan de effecten (in hogere inkomsten)
zichtbaar worden. Het bestuur heeft toegezegd dit financiële beeld op te stellen en dit ter
bespreking in de Bondsraad van juni 2019 in te brengen.
Het financiële beeld bestaat uit drie componenten:
1. Risicoanalyse met mogelijke scenario’s, voor o.a. ledenaantallen/contributie-inkomsten en
subsidie NOC*NSF. Hier wordt een aparte notitie over gemaakt.
2. Bestaande activiteiten/projecten die van belang zijn bij de realisatie van de ambities uit het
Visiedocument 2018-2021, maar die door gebrek aan tijd en middelen onvoldoende van de
grond komen. De belangrijkste zijn genoemd in deze notitie.
3. Nieuwe activiteiten met bijbehorende verdienmodellen. Het bedenken en uitwerken van deze
activiteiten zal in een latere fase plaatsvinden.

Bespreekpunt:
Het bestuur wil graag met de Bondsraad in gesprek over de onderstaande lijst van activiteiten en
projecten. De Bondsraad wordt gevraagd of zij deze activiteiten en projecten eveneens van
belang vindt en bereid is om daarvoor een extra investering te doen.
Wat betreft de financiën: Mede dankzij het sterk positieve resultaat over 2018 (+ € 60.000)
beschikt de KNSB over ruime reserves. De verwachting is dat slechts een deel van deze reserves
behoeft te worden aangewend voor de dekking van de impuls aan de activiteiten/projecten.
Koppeling aan beslissingen over Schaakmagazine en de huisvesting om de benodigde middelen
te vinden is daardoor niet strikt noodzakelijk.

Activiteiten/projecten die een impuls nodig hebben
Schoolschaaktoernooien
Aantallen deelnemers aan de schoolschaaktoernooien (basisschool teams, 3-4-5) gaan gestaag
omhoog, maar dat kan nog sneller. Behoefte aan iemand die zorgt dat:
- nieuwe organisatoren worden gevonden;
- hulpmiddelen worden ontwikkeld voor organisatoren, om drempels om een toernooi te
organiseren, te verlagen
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Aansluiting schoolschaak – clubschaak
Schoolschaak en clubschaak zijn op heel veel plekken nog gescheiden kanalen. Ze kennen elkaar
niet, of clubs hebben te weinig capaciteit om schoolschakers die meer willen, plek te bieden.
Behoefte:
- Hulpmiddelen ontwikkelen om scholen en clubs met elkaar in contact te brengen
- Clubs met jeugd stimuleren contact te leggen met scholen waar geschaakt wordt
- Ondersteuning bij de start of uitbreiding van jeugdclubs en jeugdafdelingen
- Blauwdrukken voor tussenaanbod (bijv. informele clubs) ontwikkelen
- Scholen en GP toernooien met elkaar verbinden

Best practices delen
Er zijn heel veel goede initiatieven in de schaakwereld, maar we delen die te weinig. Behoefte:
- Iemand die deze initiatieven pakkend kan verslaan
- Zorgen voor centraal verzamelpunt
Behoefte aan iemand met een communicatieachtergrond, vooral ook met kennis/ervaring gebruik
beeldmateriaal

In kaart brengen schoolschaak
Er wordt op heel veel scholen schaakles gegeven. We hebben slechts voor een deel in beeld om
welke scholen het gaat en om hoeveel kinderen, namelijk de scholen die aan de
schoolschaaktoernooien meedoen. Ook dat weten we nog niet exact, maar we hebben nu via de
regionale bonden de vraag uitgezet naar contactgegevens van de lokale organisatoren. Er zijn
echter ook scholen die helemaal niet aan schoolschaaktoernooien meedoen, maar waar wel
geschaakt wordt. We willen zoveel mogelijk scholen leren kennen, onder meer om een aanbod te
kunnen doen om de kinderen lid te maken van de online jeugdschaakclub van de KNSB. Behoefte
aan iemand die deze gegevens boven tafel krijgt.

Clubschaak
Wat zou er ontwikkeld moeten worden om clubs te versterken? Die vraag blijft nu liggen door
tijdgebrek. Het aantal clubleden, m.n. bij de volwassenen, blijft langzaam teruglopen.
Inventariseren welke behoefte er ligt, om vervolgens ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Ook
van belang is het bieden van ondersteuning bij het opzetten of uitbreiden van jeugdafdelingen of
jeugdclubs (zie ook Aansluiting schoolschaak – clubschaak).

Rating
Maandelijkse KNSB ratinglijsten via de schaakkalender zitten nu in de testfase. M.n. vanuit de
jeugdrating is er wel veel vraag naar (m.n. om te gebruiken bij indelingen bij GP-toernooien).
Verder is de jeugdrating een mooie trekker voor kinderen om lid te worden van de KNSB.
Tegelijkertijd is het met name vanuit jeugd dat kalender en ratingrapportages maar matig worden
gedaan. We vragen het al een aantal jaar aan de regionale jeugdleiders (het komt regelmatig
terug op de agenda van hun vergadering), maar het komt er niet van. Blijkbaar is er iets wat hen
weerhoudt. Behoefte:
- Inventariseren drempels doorgeven jeugdtoernooien voor kalender en rapportage, vervolgens
tools ontwikkelen om deze drempels te verlagen
- Regionale jeugdleiders en toernooi-organisatoren overreden om toernooien aan te melden en
te rapporteren
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