Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 15 juni 2019

19/20503

23 mei 2019

Geachte leden van de Bondsraad,
Bijgevoegd treft u de stukken aan voor de Bondsraadvergadering van 15 juni aanstaande.
De locatie van de vergadering is:
NDC Den Hommel - aanvang 10.30 uur.
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
tel. 030-2759988
www.ndcdenhommel.nl
Na afloop van de vergadering is er een informeel snelschaaktoernooi!
Bereikbaarheid NDC Den Hommel
• Met openbaar vervoer vanaf Utrecht CS:
- Tram richting Nieuwegein of IJsselstein. Halte 24 Oktoberplein Zuid (10 minuten lopen).
- Bus: lijn 4 richting De Wetering of lijn 5 richting Cartesiusweg, halte Den Hommel
• Met eigen vervoer
Parkeren kan gratis voor de deur
Vertrouwend op uw aanwezigheid,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur

bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 15 juni 2019 in NDC Den Hommel in Utrecht
aanvang 10.30 uur
19/20503

1. Opening (10.30)
2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)
3. De laatste ontwikkelingen in de schaakwereld (10.35 – 10.50)
4. Concept notulen Bondsraad 8 december 2018 (10.50 – 11.00)
- Concept notulen Bondsraad 8 december 2018 (19/20504)
- Opvolging actiepunten 8 december 2018 (19/20485)
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 10 juni 2019 via
mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.
5. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden bestuur (11.00 – 11.05)
- Voorstel herbenoeming leden Algemeen Bestuur (19/20484)
6. Ter besluitvorming: Jaarrekening 2018 (11.05 – 11.40)
- Jaarbericht 2018 (19/10064)
- Verslag FAC (19/10048)
7. Ter besluitvorming: Wijzigingen competitiereglement (11.40 – 11.50)
e
- Aanpassing competitiereglement voor 2 jaar pilot (19/20459)
8. Ter bespreking: Contributie-inning door KNSB (11.50 – 12.15)
Notitie ter bespreking wordt nagezonden
9. Lunch (12.15 – 13.00)
10. Ter bespreking: Verdienmodel KNSB lange termijn (13.00 – 14.15)
- Notitie Impuls aan activiteiten en projecten (19/20511)
11. Stukken ter info (14.15 – 14.25)
- Rapportage aan Bondsraad (19/20512)
- Rapportage Kerncijfers KNSB (19/20509)
- Notitie Nieuw tuchtreglement ISR Seksuele Intimidatie (19/20506)
- ISR Reglement Seksuele Intimidatie 2019
- NOC*NSF Infographic Seksuele Intimidatie
- Rapport ledenenquête
- Presentatie ledenenquête
12. Rondvraag (14.25 – 14.30)
13. Sluiting (14.30)

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

19-20504

Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 8 december
2018 in het Utrechts Stedelijk Gymnasium, aanvang 13.15 uur.

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
Bond

Stemmental
ongeacht aantal
aanwezigen

Afgevaardigden

FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB
LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers. Leden (PL)

2x4=8
2x4=8
2x4=8
2 x 7 = 14
2 x 7 = 14
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x3=6
2 x 6 = 12
2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8

S. Visser, B. van der Zwaag
F. van Amerongen, R.P. Kroezen
E. Blom
D. Hoogland
H.T. Wagenaar, H.G.K. van Lingen
R.W.J. Pijlman, E.M.M. Roosendaal
J. de Boer, J.J.A. Poland
R.P.M. van Leijden, E.H. Fraikin
A.E. Dekker, J.P. Drenth
A. Ayala, P. de Weerd
P. Greefhorst
A.M.P.D. Bruijns, H.J. Renders
afwezig
afgemeld
J.K. de Boer
afwezig
afgemeld
R.A.J.A. Olthof
H.R. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
M.H.K. van Amerongen, voorzitter
F.J.M. Lommers, secretaris
E. Mijnheer
I. Paulet
J.P.A. Wissink

Bondsbureau
(.RþDQ
D.U.C. Tjiam
T. Können, notulist

Ereleden/leden van verdienste
A.A. Schuering

Afwezig m.k.
A. Baas
M. Bosman
A.B.C.H. Vermue
Afvaardiging CSVN
Afvaardiging NSVG

Toehoorders
J.P. de Vries (voorzitter FAC)
M. Degeling
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Afspraken en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering zijn door omlijning gemarkeerd.
1. Opening
Om 13.18 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen post
Bericht van verhindering is ontvangen van de bonden CSVN en NBC; van de heer A.B.C.H. Vermue
(ZSB); van het lid van verdienste dhr. M. Bosman en van penningmeester dhr. A. Baas (ziekte).
De voorzitter houdt een korte presentatie over schaakzaken die de afgelopen tijd in het nieuws zijn
geweest. Op 13 oktober werd Schiermonnikoog het eerste schaakeiland ter wereld. Vanaf 8 december
is het schoolschaakprogramma van de KNSB een van de doelen van de Impact Foundation van bondssponsor Deloitte. Werknemers van het adviesbedrijf kunnen nu een deel van hun betaalde werkuren
inzetten om de bond te helpen jeugdschaaktrainers te vinden en op te leiden. Het gaat om ongeveer 20
mensen, verspreid over 15 kantoren. De voorzitter is er trots op dat de KNSB nu in een rijtje met grote
partners zoals het Rode Kruis staat.
Mevr. Paulet meldt het van start gaan op 12 oktober van de Online Jeugdschaakclub voor kinderen
van 6-12 jaar op Chesskid, de jeugdwebsite van Chess.com. Tijdens de introductieperiode krijgen
nieuwe scholierenleden en jeugdleden t/m 12 jaar bij clubs gratis een account voor één jaar. Het doel
is de binding van de kinderen met het schaken te versterken door ze de mogelijkheid te geven in een
veilige omgeving op de computer tegen elkaar te spelen. Er zijn nu 702 leden, de ambitie is om er over
drie tot vier jaar 15.000 te hebben. Mede dankzij die ambitie is het ook gelukt, zo voegt dhr. Lommers
onder applaus toe, om van het NOC*NSF-programma voor de grootste online sportclubs een subsidie
van ¼voor dit project binnen te halen.
Dhr. Greefhorst (ZSB) vraagt of de Online Jeugdschaakclub en Chessity niet in elkaars vaarwater komen te zitten en dhr. Dekker (HSB) merkt op dat ook Chessity steeds meer aan toernooien doet. De
voorzitter en Lommers LQGLWYHUVODJZRUGWGHDDQGXLGLQJµGKU¶RIµPHYU¶QDGHeerste keer weggelaten) antwoorden dat er wel enige overlap is, maar dat de bond voor beide heeft gekozen omdat Chessity zich heeft bewezen met training en Chesskid.com met toernooien. Het kan voorkomen dat ouders
hun kind nu voor twee websites moeten inscKULMYHQPDDUKHWJDDWRPNOHLQHEHGUDJHQ ¼SHUMDDU
voor Chessity). Dat bevreemdt Greefhorst: aan een jeugdlidmaatschap van de KNSB is toch altijd een
Chessity-account gekoppeld? De voorzitter antwoordt dat de wet AVG dat onmogelijk heeft gemaakt:
Chessity mag de identiteit van de kinderen niet meer doorgeven. Mede daarom is het idee van de Online Jeugdschaakclub bedacht.
3. Concept notulen Bondsraad 2 juni 2018
- Concept notulen Bondsraad 2 juni 2018
Dhr. Tjiam merkt op dat de notulen de indruk wekken dat dhr. F. van Amerongen tussen pagina 5 en 6
is overgestapt van de NOSBO naar de NHSB. Hij is en blijft uiteraard lid van de NOSBO. Met deze
wijziging worden de notulen vastgesteld.
- Opvolging actiepunten 2 juni 2018
Dhr. De Weerd (RSB) YUDDJWQDDUDDQOHLGLQJYDQGHWHNVWELMDFWLHSXQW ZRUNVKRSµ:LHGRHWZDW¶ 
wat er nu precies gaat gebeuren. De voorzitter zegt dat het bestuur de pilot van de SOS-samenwerking
(SBO-OSBO-SGS) als ervaringsmateriaal wil gebruiken voor het maken van afspraken over de taakverdeling tussen de regionale bonden en de KNSB. Pas als de pilot is afgelopen komt het onderwerp
dus op de agenda voor de bondsraad. De Weerd vindt het een bezwaar dat andere bonden in de tussentijd geen inbreng hebben. Daarop stelt de voorzitter voor om voor die inbreng nu een commissie te
vormen van bondsraadleden uit andere regionale bonden. De Weerd, Dekker (HSB), dhr. De Boer
(NHSB) en dhr. Renders (NBSB) stellen zich daarvoor beschikbaar. Op Dekkers vraag of er nu wel of
niet een workshop komt antwoordt de voorzitter dat dat van de ervaringen zal afhangen.
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4. Ter besluitvorming: Herbenoeming commissies
- Voordracht herbenoemingen commissies
Bij alle voorgestelde herbenoemingen gaat het om de laatste wettelijk toegestane termijn. Dekker
(HSB) vindt het geen goede zaak dat zo veel ervaren personen aan het eind van die termijn tegelijkertijd afscheid nemen en oppert daarom een gefaseerd aftreden tijdens de komende vier jaar. De voorzitter vindt dat µJHHQ raar YRRUVWHO¶ en zegt toe dat het bestuur het zal overwegen. De vergadering betuigt
met een applaus haar instemming met de herbenoemingen.
5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2019
In de agenda stond ELMGLWSXQWDEXVLHYHOLMNµ¶YHUPHOGLQSODDWVYDQ
- Begroting & jaarplan 2019
Op pagina 16 van dit document staat een tikfout: de tabel Baten KHHIWWZHHNRORPPHQPHWµ%¶
erboven. Bij de rechter moet dat P2018 zijn, zoals in de andere tabellen erboven en eronder.
In afwezigheid van dhr. Baas geeft Tjiam een korte toelichting. De begroting sluit met een tekort van
RQJHYHHU¼YRRUDOYDQZHJHGHH[WUDWLMGHOLMNHXLWJDYHQvoor schoolschaak en voor communicatie. Het verlies kan worden gedekt dankzij het feit dat de prognose voor 2018 veel gunstiger is dan
YHUZDFKWHHQSRVLWLHIVDOGRYDQ¼LQSODDWVYDQHHQYHUOLHVYDQ¼
- Advies FAC
- Voorstel instemming begroting & jaarplan 2019 incl. toelichting
Dhr. De Vries geeft als voorzitter een toelichting op het advies van de FAC. De FAC ziet geen problemen met het doorgaan op de ingeslagen weg met veel ambitie op het gebied van jeugdschaak. Wel
moeten er vanaf 2020 nieuwe middelen gevonden worden om te voorkomen dat er een tekort van rond
¼SHUMDDURQWVWDDW+HWEHVWXXUZLOGLHPLGGHOHQLQ9 gaan zoeken en is volgens hem bereid
ook bezuinigingen op de huisvesting en het bondsblad te overwegen. De Vries waarschuwt de vergadering voor een al te vrijblijvende houding tegenover de ambities: wie ze deelt moet in principe ook
bereid zijn ze in 2020 en later te steunen, anders kan hij beter nu zijn bezwaren kenbaar maken. Dat
vinden de voorzitter, dhr. Pijlman (SGA), Renders (NBSB) en De Weerd (RSB) te zwartwit gesteld:
ook later is er volgens hen nog genoeg gelegenheid om naar bevind van zaken bij te sturen. De Vries
legt daarop uit dat hij een situatie als in 2011 wil voorkomen, toen de bondsraad door een voorgestelde
contributieverhoging van 10 % voor het blok werd gezet: er was geen tijd meer om alternatieven te
bedenken. Gebruik de tijd die er nu wel is actief om later niet achter de feiten aan te lopen, is zijn
boodschap. Daarin kan iedereen zich vinden.
Dekker (HSB) prijst de woorden van De Vries over het vormgeven van de ambities en noemt het een
goede zaak dat ook bezuinigingen op de huisvesting en het bondsblad worden overwogen. Hij roept op
tot het zoeken van meer sponsors, ook voor kleine onderdelen. Hij vindt het belangrijk een goed beeld
neer te zetten om sponsors mee te krijgen en vraagt of het bondsbureau ook in de peiling heeft hoe de
regionale bonden de ambities vertalen. De voorzitter vindt het wat dat betreft vooral belangrijk dat de
discussie over de samenwerkende bonden snel op gang komt, omdat het financiële plaatje afhangt van
GHµZLHGRHWZDW¶-kwestie.
Greefhorst (ZSB) vindt dat de bondsraad, nu De Vries heeft gewaarschuwd voor mogelijk financieel
zwaar weer, in de volgende vergadering moet kunnen beslissen over het doorzetten van het jeugdbeleid. De voorzitter zegt dat toe en wijst erop dat de brainstorm aan het eind van deze vergadering kan
bijdragen aan de besluitvorming. De Vries (FAC) stelt voor bij de achterban te peilen hoe die over
bezuinigingen op het bondsblad en het pand denkt.
Dhr. Poland (NHSB) stelt voor de subsidie van NOC*NSF voor de Online Jeugdschaakclub ook voor
het schoolschaak is te gebruiken, maar Tjiam antwoordt dat dat niet is toegestaan. De voorzitter vult
aan dat de bond wel hoopt iets te verdienen aan de individuele scholierenOHGHQGLH¼SHUMDDUEHWalen.
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Greefhorst (ZSB) vraagt zich af of alle activiteiten die voor het jeugdschaak worden ontplooid met een
gezonde financiële positie te verenigen zijn. Tjiam meldt dat de bond stopt met Chess Tutor nu de
Online Jeugdschaakclub er is, maar dat alle andere activiteiten blijven bestaan. Op Greefhorsts vraag
of die activiteiten het bondsbureau niet te veel tijd kosten, antwoordt Tjiam dat dat wordt opgevangen
door met taken te schuiven.
De vergadering stemt met een applaus met de begroting in.
6. Stukken ter info
- Rapportage aan Bondsraad
- Toelichting bezetting competitie 2017-2018 en 2018-2019 + bijlage
- Data BO en BR 2019
Over deze stukken zijn er geen opmerkingen.
7. Ter bespreking: Resultaten ledenenquête, gevolgd door brainstorm
- Korte presentatie resultaten + gelegenheid toelichtende vragen
Voor de presentatie begint meldt dhr. Roosendaal (SGA) dat bij een kleine rondvraag op zijn club
bleek dat zes van de zeven leden de enquêtemail hadden weggegooid, inclusief hijzelf, omdat ze vanwege het onbekende afzendadres en dito naam niet op de link wilden klikken. Hij vermoedt dat de
manier van mailen de respons negatief beïnvloed heeft. Tjiam legt uit dat pas na het verzenden bleek
dat het schaakbond-mailadres niet als afzender was vermeld, maar dat dat in een tweede mailing is
rechtgezet.
Daarna doet dhr. .RþDQYHUVODJYDQKHWOHGHQWHYUHGHQKHLGVRQGHU]RHNGDWKLMYRRUGH.16%KHHIW
gedaan. De mail is naar 14.040 personen gestuurd en 19,5 % van hen vulde de enquête in, een hoge
respons. Schaakclubs krijgen van de leden gemiddeld het cijfer 8,0, waarbij de gezelligheid nog iets
vaker dan de competitie zelf als het belangrijkst wordt aangewezen. De KNSB krijgt een 7,0 en wordt
over het algemeen als ondersteunend, vriendelijk en professioneel gezien. De informatie op de website
wordt als duidelijk beoordeeld, maar er zijn klachten over de vindbaarheid en structuur ± vandaar dat
het cijfer voor de site niet hoger dan 6,2 is. Voor het idee om het papieren Schaakmagazine te vervangen door een digitale versie plus nieuwsbrief bleken ongeveer evenveel voor- als tegenstanders te zijn.
De nieuwsbrief zou volgens de leden vooral LQIRUPDWLHRYHUDDQNRPHQGHWRHUQRRLHQHQµDOJHPHHQ
QLHXZV¶PRHWHQEHYDWWHQDe gegevens van het onderzoek komen nog in uitgebreide vorm op website.
De powerpoint wordt met de stukken voor de volgende bondsraad meegestuurd.
.RþDQ krijgt een applaus voor zijn onderzoek en de voorzitter complimenteert hem met de mooie manier waarop hij erop is afgestudeerd.
Naar aanleiding van het lage cijfer voor de website vraagt dhr. Van Lingen (SGS) zich af of het wel zo
handig is om twee sites te hebben. Tjiam geeft toe dat veel van de respondenten vroegen waarom er
twee sites zijn, maar legt uit dat het voorbeeld van andere sportbonden is gevolgd: een bondssite en
een site voor alle geïnteresseerden, die niet per se lid zijn. Hij erkent dat schaken.nl er tot nu toe bijna
alleen voor de wedstrijdschakers is en zegt dat het de bedoeling is de niet-leden beter te gaan bedienen.
Roosendaal (SGA) noemt het falen van de zoekfunctie op de sitHVµYULMH[WUHHP¶YDQEXLWHQDI]RHNHQ
met google werkt volgens hem beter. Hij zou de zoekfunctie en de menustructuur graag verbeterd zien.
Tjiam meldt dat het bondsbureau in gesprek is met iemand die daarvoor zou kunnen zorgen.
- %UDLQVWRUPRYHUWKHPD¶V LQDSDUWHJURHSHQYDQ-10 personen)
De voorzitter verdeelt de aanwezigen over de groepen door al tellend (herhaald 1 t/m 5) de rijen langs
te lopen. Aan elke groep wordt een bestuurslid toegewezen (zie onder).
-

Terugkoppeling resultaten brainstorm
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Lommers meldt namens de groep Communicatie dat internet uiteraard belangrijk is, maar dat daarbij
de link met de beleving in de echte wereld steeds moet worden gelegd. De groep denkt aan het gebruik
van social media en influencers. Schakers zoals bijvoorbeeld mevr. Paulet en haar partner zou gevraagd kunnen worden wekelijks een filmpje op YouTube te zetten: een soort Dagschaak nieuwe stijl.
De groep Schoolschaak heeft zich samen met mevr. Paulet beziggehouden met het tekort aan trainers
dat door de toenemende belangstelling is ontstaan. Er zijn er 2500 nodig. De groep stelt voor om ook
buiten de clubschakers te zoeken, met name onder leerkrachten en studenten. Leerkrachten zijn vaak
bang dat lesgeven in schaken moeilijk is. De KNSB kan hen laten zien hoe laagdrempelig hulpmiddelen als Chessity en de Stappenmethode het in feite maken. Docenten die als begeleider meegaan naar
schoolschaaktoernooien kunnen worden benaderd. Studenten kunnen misschien overgehaald worden
om les te geven door ze iets te laten verdienen: als het bedrag vergelijkbaar is met wat ze als vakkenvuller krijgen is schaken algauw leuker.
De groep Versterken clubschaak vindt bij monde van dhr. Wissink dat de ledenstatistieken een optimistische vertekening laten zien: het aantal leden blijft wel ongeveer gelijk, maar het bestand vergrijst.
De indruk is dat het aantal actieve leden een fractie is van het totaal. De groep stelt voor een verzameling succesverhalen over Nederlandse schaakclubs aan te leggen, gerangschikt per thema: µ+RHLQWeresseer je niet-FOXEVFKDNHUV¶µ+RH]RUJMHYRRUPHHUDFWLYLWHLWHQELQQHQGHFOXE¶HQ]9HUHQLJLQJHQ
kunnen die dan als voorbeeld gebruiken. Andere punten die naar voren kwamen zijn: plaatselijke subsidies kunnen vaak voor schaakactiviteiten worden gebruikt; vergroot het aanbod voor schaken overdag; kadervorming is belangrijk (zie groep Schoolschaak); sociale vaardigheden en communicatie
verdienen meer aandacht; laat de bond de clubs adviseren hoe ze hun ideeën kunnen realiseren.
Mijnheer benadrukt namens de groep Versterken clubschaak lange termijn: aantrekken en behouden
jeugd het belang van het leveren van kwaliteit: goede lessen, voldoende trainers. Verder is veel spelen
belangrijk, dus meedoen aan de regionale competitie en aan toernooien. Geef de jeugd ook taken, zoals lesgeven, en betrek de ouders bij de activiteiten. Grote en kleine clubs kunnen samenwerken zodat
jeugd die bij een kleine club te weinig tegenstand heeft kan doorstromen.
Tjiam vertelt dat de groep Financiën: toekomst Schaakmagazine het belangrijk vindt om op het totaal
van de communicatie te letten. Als er een nieuwsbrief komt, blijft een goede website nog steeds belangrijk. Als het papieren Schaakmagazine verdwijnt zou er toch iets tastbaars moeten blijven bestaan,
bijvoorbeeld een jaarboek. Een deel van de groep vindt dat de mogelijkheid om Schaakmagazine op
papier te ontvangen moet blijven bestaan.
- Samenvatting (voorzitter)
Dit blijft vanwege tijdgebrek heel kort. De voorzitter wijst erop dat bij meerdere groepen het kijken
buiten de gemeenschap van clubschakers terugkomt. Het bestuur gaat de suggesties onderzoeken.
8. Rondvraag
Dekker (HSB) vindt 15 juni 2019 een onmogelijke datum voor de volgende Bondsraad. Tjiam herhaalt
wat daarover bij het Vergaderschema is gezegd: de feestdagen vallen laat en vóór Hemelvaart vergaderen is vanwege het traject van de jaarrekening nog minder praktisch. Bij tellen van handen blijkt de
datum voor vier raadsleden een ernstig probleem te zijn. De datum blijft voorlopig staan.
Dhr. Kroezen (NOSBO) herinnert eraan dat de jeugdcompetitie in het laatste weekend van de zomervakantie is begonnen en vraagt om dat voortaan te vermijden, waarmee de voorzitter instemt. Ook
vindt hij het ongelukkig dat het dichtstbijzijnde kwalificatietoernooi voor het NK voor de NOSBOjeugd in Arnhem was en vraagt de toernooien beter over het land te spreiden. Tjiam legt uit dat de
situatie ontstond doordat Meppel zich in een laat stadium terugtrok, terwijl Arnhem zich eerder bereid
had verklaard een toernooi te organiseren. Volgend jaar zal de spreiding normaal gesproken weer beter
zijn. De voorzitter merkt op dat een regionale bRQGLQ]R¶QJHYDORRNNDQDDQELHGHQGHRUJDQLVDWLH
over te nemen.
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Poland (NHSB) vertelt dat het Tata Steel Chess Tournament op 16 januari Alkmaar aandoet. Daaromheen organiseert de NHSB in samenwerking met en gesubsidieerd door Alkmaar Sport vier clinics
door de stad heen om de bewoners te laten kennismaken met het schaken. Verder is er een groot
schoolschaaktoernooi en een toernooi voor alle inwoners, beide gesponsord door Tata. De voorzitter
herinnert eraan dat de KNSB met Tata een sponsorovereenkomst heeft voor 2018-2019, met het IJmondgebied en de speelsteden van het grootmeestertoernooi (deze keer Alkmaar en Leiden) als focus.
9. Sluiting
Om 15.33 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Besluiten Bondsraadvergadering 8 december 2018
x
x

De Bondsraad stemt in met de herbenoemingen van leden van commissies
De Bondsraad stemt in met de begroting 2019
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 8 december 2018
Opvoerdatum

nr.

09-12-2017

Actie

Actuele status

Deadline

80

Actiehouder
BB

:RUNVKRSµ:LHGRHW ZDW¶ .16%UHJLRQDOHERQGHQ
clubs) voor Themadag 2018

08-12-2018

02-06-2018

88

BB

02-06-2018
02-06-2018
02-06-2018
08-12-2018

89
90
91
92

BB
BB
BB
AB

Afgerond
Afgerond
Afgerond

08-12-2018
08-12-2018
08-12-2018
15-06-2019

08-12-2018
08-12-2018

93
94

BB
AB

08-12-2018

95

BB

08-12-2018

96

AB

08-12-2018

97

BB

Scheidsrechterscommissie vragen alternatieve tekst
art. 18.6 competitiereglement
Privacybescherming jeugd bij KNSB toernooien
Agenda projecteren op scherm
Aanpassing presentatie agenda en stukken BR
Instellen commissie taakverdeling regionale bonden KNSB
Gefaseerd aftreden leden commissies onderzoeken
Financiële consequenties jeugdbeleid in BR 15 juni
2019 bespreken
Powerpoint ledenonderzoek meesturen met stukken
BR 15 juni 2019
Suggesties BR n.a.v. brainstorm ledenenquête onderzoeken
Jeugdclubcompetitie pas na start schooljaar in elke
regio laten starten

Aangepast. Zie
nieuw actiepunt
92.
Afgerond

Legenda:
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

8

08-12-2018

08-12-2019
15-06-2019
15-06-2019
15-06-2019
15-06-2019
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(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Opvolging actiepunten vergadering Bondsraad 8 december 2018
Bondsbureau
23 mei 2019
19/20485

Uit de Bondsraad van 8 december 2018 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 92 Instellen commissie taakverdeling regionale bonden - KNSB
Het idee is om een commissie in te stellen die meekijkt en inbreng heeft bij de afspraken die de
SOS-bonden met de KNSB gaan maken over de taakverdeling. De commissie bestaat uit BR-leden
van andere bonden. De heren De Weerd (RSB), Dekker (HSB), De Boer (NHSB) en Renders (NBSB)
hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld.
De belangrijkste stap die nu voorligt is het verzoek van de SOS-bonden aan de KNSB om de
overname door de KNSB van de contributie-inning van verenigingen over te nemen. Het bestuur
heeft ervoor gekozen om een bespreekstuk voor de contributie-inning plenair in de BR van 15
juni in te brengen (zie agendapunt 8). Bij deze bespreking zullen met de gehele BR
vervolgstappen worden afgesproken.
Actiepunt 93: Gefaseerd aftreden leden commissies onderzoeken
Deadline daarvoor is gesteld op de BR van 7 december 2019. Op dit moment nog geen actie.
Actiepunt 94: Financiële consequenties jeugdbeleid in BR 15 juni 2019 bespreken
Dit punt wordt meegenomen bij agendapunt 10 (Verdienmodel KNSB lange termijn)
Actiepunt 95: Powerpoint ledenonderzoek meesturen met stukken BR 15 juni 2019
De powerpoint en het rapport zelf zijn meegestuurd.
Actiepunt 96: Suggesties BR n.a.v. brainstorm ledenenquête onderzoeken
Veel van de punten die in de brainstorm zijn genoemd, zijn terug te vinden in de notitie Impuls
aan activiteiten en projecten bij agendapunt 10 van de vergadering van 15 juni 2019.
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Agendapunt 3

(Plaatsvervangende leden) bondsraad
Algemeen Bestuur
Herbenoeming leden Algemeen Bestuur
Ter besluitvorming
23 mei 2019
19/20484

Herbenoeming leden Algemeen Bestuur

In het voorjaar van 2019 loopt de eerste termijn van drie leden van het Algemeen Bestuur af. Het gaat
om mevrouw Van Amerongen (voorzitter) en de heren Baas en Lommers. Alle drie stellen zij
beschikbaar voor een tweede termijn.

Voorstel:
1. Mevrouw M. van Amerongen te herbenoemen als voorzitter voor een tweede termijn van drie jaar
(maximaal drie termijnen);
2. De heren A. Baas en F. Lommers te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar
(maximaal drie termijnen).
Opmerking: Omdat hun zittingstermijnen gelijk lopen en zij samen het Dagelijks Bestuur vormen (dhr.
Lommers is secretaris, dhr. Baas is penningmeester), achten zij het wenselijk om differentiatie aan te
brengen in de duur van hun bestuurslidmaatschap. Zij zullen te zijner tijd onderling hun tijdstip van
aftreden afstemmen.

19-10048
Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, voorjaar 2019
Op 4 april 2019 heeft de FAC overleg gehad over de jaarrekening 2018 met de
directeur (Dharma Tjiam) van het bondsbureau (de penningmeester was verhinderd).
In dit verslag treft u de bevindingen van de FAC over de inhoud van de jaarrekening,
en andere relevante onderwerpen.
1. Communicatie
De communicatie met betrekking tot het jaarverslag is goed en tijdig verlopen. De
FAC heeft op al haar vragen naar tevredenheid antwoord gehad. De FAC heeft ten
tijde van het schrijven van dit verslag geen inzage gehad in de managementletter.
2. Financiële positie KNSB
Door het grote overschot op de jaarrekening is de financiële positie van de KNSB
nog altijd kerngezond. Zowel qua kasgeld (liquiditeit) als qua vermogen (solvabiliteit)
zijn de buffers ruimschoots op peil.
3. Kader
Het herhaaldelijk lager uitvallend aantal trainingen begint te wringen. Financieel geeft
dit al jaren een positieve bijdrage, maar voor de continuïteit van het schaken is dit
een punt van aandacht.
4. Toekomstige financiën KNSB
De toekomstige financiële positie van de KNSB is nauw verweven met de ambitie
van de KNSB. Hierbij gaat het met name om de ambitie met betrekking tot het
schoolschaken.
De FAC heeft nog geen concreet inzicht in de financiële consequenties, omdat
binnen de KNSB nog enkele discussies lopen m.b.t. de ambities en bijbehorende
kostenplaatjes. Toegezegd is dat op de komende bondsraad inzichtelijk wordt
gemaakt wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de ambities, en op welke manieren hier
financieel invulling aan kan worden gegeven. Het is aan de bondsraad om aan te
geven wat de wenselijke keuzes en richtingen zijn.

5. Conclusie
De FAC is van mening dat de jaarrekening 2018 een getrouw beeld geeft van de
financiële situatie van de KNSB. De FAC adviseert de bondsraad derhalve de
jaarrekening goed te keuren, en décharge te verlenen aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
Tilburg, 4 april 2019
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
A. v.d. Heide
K. Koper
H. Oosterhout
J.A. Poland.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
status
cc
dd
nr

De leden van de Bondsraad
Scheidsrechterscommissie
aanpassing competitie reglement voor tweede jaar pilot
Besluitvorming
D. Tjiam
23 mei 2019
19/20459

Gevraagd besluit
Met ervaringen van het eerste jaar van de pilot uitbreiding KNSB competitie heeft de
scheidsrechterscommissie een aantal aanpassingen op het competitie reglement voorbereid.
De Bondsraad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
Inleiding
Op de bondsraad van 17 juni 2017 is besloten tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden
van de regionale- en de KNSB-competitie voor een proefperiode van 2 jaar met ingang van het
seizoen 2018-2019.
Tijdens het eerste seizoen kwamen een aantal knelpunten naar boven die we voor het tweede
seizoen van de pilot aan willen pakken.
Toelichting op de wijzigingen (volledige tekst artikelen in de bijlage)
Artikel 5:
De teams die dit seizoen in de vierde klasse en lager zijn uitgekomen hebben ook recht
op deelname.
Artikel 6.1: Tekstuele aanpassing is noodzakelijk vanwege de andere formulering van artikel 5.
Artikel 8:
Het afgelopen seizoen hebben we veel vragen gekregen waarom de vierde klasse en
lager niet aan de FIDE gerapporteerd worden. Dat kunnen we natuurlijk wel doen, maar
dan moet de DGT 2000 niet meer toegelaten worden. Het zou kunnen dat verenigingen
daar moeite mee hebben.
Een snelle enquête onder de teams uit de betreffende klassen had het volgende
resultaat:
Aantal teams: 206
Niet gereageerd: 25
Teams zonder goedgekeurde klokken: 6. Van deze 6 teams hebben vier aangegeven
volgend seizoen genoeg goedgekeurde klokken te hebben.
Artikel 10.1 Duidelijkere formulering.
Artikel 11.1a De datum van 1 juli aangepast naar 1 juni. Daarmee wordt de aanmelddatum
gelijkgesteld aan de 'zonder gevolgen terugtrek datum'. De indeling van het lopende
seizoen werd ernstig vertraagd omdat een vereniging pas op 1 juli doorgaf dat ze niet
meer mee wilden doen.
Artikel 11.2: De slotzin is aangepast. Voor vervanging moest overmacht aangetoond worden. Dat is
een lastig begrip waarover dit seizoen ook de Commissie van Beroep uitspraak heeft
gedaan. In het voorstel mogen twee spelers vervangen worden als een team dat wil.
Vooral in de nieuwe lagere klassen komt het regelmatig voor dat een opgestelde speler
bedankt als lid.
Artikel 29: Dit is een gevolg van de mogelijke aanpassing van artikel 8.
Artikel 37: Behoeft geen toelichting
Bijlage bij Artikel 29:
Zie wijziging artikel 8 en de toevoeging van in 2017 goedgekeurde klokken.

Voor de volledigheid het resterende tijdpad van de pilot.
Tijdpad
2019-2020
Tweede jaar nieuwe competitie
oktober 2019
Peiling onder verenigingen
december 2019
Evaluatie en besluit BR over experiment.
2020-2021
Doorgaan met bestaand gescheiden competities, of weer terug naar 4 klassen
KNSB en promotie-degradatie regeling vanuit promotieklasse regionale
bondscompetities zoals we die op dit moment kennen.

In de Bondsraad van juni 2018 zijn de volgende criteria vastgesteld:
De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet in 2019-2020 tenminste gelijk zijn
aan wat de verwachte totale deelname zou zijn indien er geen pilot zou zijn geweest.
In oktober 2019 wordt een peiling gehouden onder alle verenigingen. Daarbij wordt hen
gevraagd welke competitieopzet hun voorkeur heeft.

Bijlage bij aanpassing competitie reglement
Artikel 5 huidig
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden 30 tientallen en 120 achttallen
van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten. Verder worden uit vrije inschrijving
achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten in de nieuw te vormen
vierde klasse en lager. Vrije inschrijving geschiedt door het team met de beoogde spelers
door te geven.
Artikel 5 nieuw
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden alle teams die het voorgaande
seizoen voor in Nederland gevestigde verenigingen uitkwamen, toegelaten. Verder
worden uit vrije inschrijving achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen
toegelaten in de uitbreiding van de vierde klasse en lager. Vrije inschrijving geschiedt
door het team met de gemiddelde rating van de beoogde spelers door te geven.
Artikel 6
6.1. huidig De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien
tientallen, te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in groepen van tien achttallen, te weten
vier 2e klassegroepen (A, B, C en D), acht 3e klassegroepen (A, B, C, D, E, F, G en
H). De 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De 5e en lagere
klassegroepen worden gevuld met acht achttallen. Bij voorkeur worden er minimaal
acht groepen in de vierde klasse gevormd. De bezetting van de overige klassen is
afhankelijk van de aanmelding.
6.1. Nieuw Een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B) worden
ingedeeld in drie groepen van tien tientallen. Vier 2e klassegroepen (A,B,C en D) en
acht 3e klassegroepen (A, B, C, D, E, F, G en H) worden ingedeeld in groepen van
tien achttallen. Ook de 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De
overige klassegroepen bestaan, zo mogelijk, uit acht achttallen.

Artikel 8 huidig
De KNSB zal de resultaten van de in de derde klasse en hoger gespeelde partijen
doorsturen naar de FIDE voor ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn ten
tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die geldig
zijn ten tijde van de partij.
Artikel 8 nieuw
De KNSB zal de resultaten van alle gespeelde partijen doorsturen naar de FIDE voor
ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn ten
tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die geldig
zijn ten tijde van de partij.
Artikel 10
10.1. Huidig De kampioen krijgt de titel Clubkampioen van Nederland ....' (onder
toevoeging van het betrokken competitieseizoen).
10.1. Nieuw De kampioen van de Meesterklasse krijgt de titel Clubkampioen van
Nederland ....' (onder toevoeging van het betrokken competitieseizoen).

Artikel 11
11.1. a. Huidig Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in
het vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juli aan de
competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken. Indien een
vereniging een team terugtrekt op of na 1 juli voorafgaand aan het
competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum van
GHERHWH¼-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het maximum van
GHERHWH¼-.
11.1. a. Nieuw Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in
het vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juni aan
de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken. Indien
een vereniging een team terugtrekt op of na 1 juni voorafgaand aan het
competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum van
GHERHWH¼-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het maximum van
GHERHWH¼-.
11.2. Huidig a.1
De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger
zijn verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn verplicht
voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens betreffende
hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De opstellingen der teams
dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de eerste ronde aan het
Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen
voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee maal te
spelen.
c. Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler met
de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met het
in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een door de
Algemene Vergadering vast te stellen boete. Indien naar het genoegen van de
competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende opstelling
maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in een lager
team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de derde ronde.
11.2. Nieuw a.1
De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger
zijn verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn verplicht
voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens betreffende
hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De opstellingen der teams
dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de eerste ronde aan het
Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen
voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee maal te
spelen.

c.

Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler met
de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met het
in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een door de
Algemene Vergadering vast te stellen boete. In de ingediende opstelling mogen
maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in een lager
team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de derde ronde.
Artikel 29 (nieuw is doorgestreept weg)
De wedstrijdleider stelt aan het begin van de wedstrijd vast waar de klokken geplaatst
moeten worden. Hoewel de klok in principe aan de rechterzijde van de zwartspeler zou
moeten staan, moet hij zo worden geplaatst dat hij steeds gemakkelijk zichtbaar is voor
de wedstrijdleider.
Indien gespeeld wordt met een digitale klok dient deze goedgekeurd te zijn door de
wereldschaakbond FIDE. Voor de vierde klasse en lager geldt deze beperking niet.
De wedstrijdleider kondigt het tijdstip aan waarop de wedstrijd begint en noteert dit.

Artikel 37 huidig
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2018-2019 van toepassing.
Artikel 37 nieuw
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2019-2020 van toepassing.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 15 juni 2019.
Dit competitiereglement kan alleen gewijzigd worden door de Bondsraad op voorstel van het bestuur of de
Bondsraad zelf.

Bijlage
Artikel 29

Goedgekeurde digitale klokken: DGT 3000, DGT XL, DGT 2010, Silver
Timer, Sistemco, CE Clock en KK9908 Clock. In de vierde klasse en
lager is de DGT 2000 ook toegestaan.
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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
HHQWHNRUWYDQRQJHYHHU¼
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. 5LVLFRDQDO\VHPHWPRJHOLMNHVFHQDULR¶VYRRURDOHGHQDDQWDOOHQFRQWULEXWLH-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: 0HGHGDQN]LMKHWVWHUNSRVLWLHYHUHVXOWDDWRYHU ¼ 
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

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
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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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Algemeen
OLA
De KNSB ledenadministratie blijft in ontwikkeling. In juni 2019 komen de nieuwste aanpassingen live te
staan. De belangrijkste zijn:
x Voor toernooi organisaties die toegang tot OLA hebben, kunnen volledige deelnemerslijsten geplaatst
worden vanuit een excel bestand. Als het KNSB relatienummer bekend is, kan daarmee volstaan
worden, anders moeten de naam en geboortedatum ook ingevoerd worden.
x

Bovenstaande mogelijkheid komt ook beschikbaar voor scholierenleden.

x

Voor toernooi organisaties komt een export mogelijkheid van een deelnemerslijst die geschikt is voor
Swissmaster.

x

OLA gaat het bondsbureau meer ondersteuning geven voor het verwerken van de vele nieuwe
ChessKids account. Door deze ondersteuning blijft het verwerken (en factureren) van de duizenden
ChessKids accounts uitvoerbaar door het Bondsbureau.

x

Voor verenigingen wordt een veld gecreëerd voor de Collectieve Materiaalverzekering. Verenigingen
kunnen de totale gewenste verzekerde waarde in dit veld aanpassen.

Websites
Sinds15 maart is Rolf Slotboom op projectbasis aan de slag met de verbetering van de websites van de
KNSB. Tot zijn opdracht behoort de herpositionering van beide websites, zodat beide een duidelijk eigen
identiteit krijgen (schaakbond.nl voor de georganiseerde schaker, schaken.nl voor de niet-gebonden
schakers). Verder dient hij de websites veel gebruiksvriendelijker te maken. Het project loopt tot medio
september.
Deloitte
Medewerkers van Deloitte mogen via de Deloitte Impact Foundation jaarlijks 30 uur aan
schoolschaaklessen besteden (vrijwilligerswerk). De KNSB investeert in hun opleiding en begeleidt hen
ELMGHOHVVHQ2SDSULOKHEEHQGHHHUVWHPHGHZHUNHUVHHQµWUDLQGHWUDLQHU¶ELMHHQNRPVWYDQ$QQH
Haast gevolgd. Het was een leuke, zeer inspirerende bijeenkomst. Inmiddels zijn de eerste medewerkers
van Deloitte als school- of buurtschaaktrainer aan de slag. Daaronder 2 medewerkers die Mustapha El
Jarmouni gaan helpen in Amsterdam-Oost en 1 medewerker die bij buurtschaak Haarlem gaat lesgeven.
3 mensen gaan in Rotterdam en omgeving aan de slag. In juni volgt een tweede bijeenkomst.
NOC*NSF
x TeamNL: NOC*NSF heeft bericht in 2019 geen budget te hebben voor de KNSB voor aansluiting bij
TeamNL. Wij kunnen wel met alle TeamNL activiteiten meedoen.
x Op 20 mei is André Bolhuis afgetreden als voorzitter van NOC*NSF. De nieuwe voorzitter is mevr.
Anneke van Zanen ± Nieberg. Mevrouw Van Zanen was eerder (tot en met 2016) penningmeester
van NOC*NSF en was voor haar benoeming als voorzitter van NOC*NSF bestuursvoorzitter van
accountants- en advieskantoor Baker Tilly.
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BTW vrijstelling
In verband met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van november 2017 kunnen denksporten
niet meer onder de BTW-vrijstelling voor sport vallen. Sindsdien zijn de denksporten en NOC*NSF in
bespreking met de verantwoordelijke ministeries, Financiën en (in mindere mate) VWS. Eind januari 2019
hebben NOC*NSF en de denksportbonden een notitie gestuurd naar het ministerie van Financiën met
argumentatie waarom de denksporten onder de culturele vrijstelling van de BTW moeten vallen.
Aanvankelijk zou het ministerie eind maart duidelijkheid geven of het meegaat in onze argumentatie (die
termijn was nl. genoemd aan de Tweede Kamer). Begin april heeft het ministerie gemeld meer tijd nodig
te hebben om tot een standpunt te komen. Aan de Tweede Kamer is gemeld dat het ministerie aan het
eind van het tweede kwartaal met een standpunt verwacht te komen. Totdat hier duidelijkheid over is,
blijft de oude situatie, dus met de BTW-vrijstelling voor sport, van kracht.
Simon de Schaker
Binnenkort verschijnt deel 2 van Simon de Schaker, met een voorwoord van Judit Polgar. De KNSB heeft
een contract met FC Klap, de uitgeverij. In ruil voor publiciteit voor het boek krijgt de KNSB een
percentage van de opbrengst.

Schoolschaak
Online Jeugdschaakclub op Chesskid
Half mei telt de club 2.536 leden, verdeeld over 72 verenigingen en 138 scholen. Elke dag komen er
nieuwe bij. De meesten komen momenteel uit de aanmeldingen van de scholen die de fysieke finales in
juni gaan spelen. Zij zien de online club als een mooi oefenplatform.
Inmiddels hebben 520 van de 2536 kinderen hun login ook daadwerkelijk gebruikt. Dat is 20,5%, een
verdubbeling ten opzichte van vorig maand.
Toernooien
Er wordt inmiddels gespeeld voor het NK voor scholieren (individueel) in de Pion-, Loper-, Paard-, Toren-,
Dame- en Koningsklasse op de zondagmiddagen steeds om 16.00 uur met ca. 50 deelnemers.
Ook is het eerste internationale toernooi een feit. De 7-jarige Freek Thijssen uit Son en Breugel gaat
e
Nederland vertegenwoordigen op de 1 Chesskid Games op 1 juni. Hij heeft daarvoor 401
snelschaakpartijen gespeeld en 741 puzzels trachten op te lossen in 30 dagen.
Bij het NK Viertallen op de vrijdagmiddag (16.00 uur) zijn na 4 toernooien twee finalisten bekend: Best
e
Moves en SV Voerendaal. Er volgt nog een 3 kwalificatie en een finale (21 juni).
Aanbod verenigingen en regionale bonden
Voor de verenigingen loopt er nog steeds het eenmalige aanbod om een jaar lang gratis voor al hun
jeugdleden t/m 12 jaar een account aan te vragen. Deze actie is nog eenmaal verlengd tot de voorraad
strekt tot en met 31 mei 2019.
De regionale jeugdleiders zijn gevraagd dit extra onder de aandacht bij hun verenigingen te brengen. Zij
zijn tevens gevraagd te helpen lijsten met lokale organisatoren voor het schoolschaak aan te leveren. Via
ola krijgen zij vervolgens toegang tot de scholen in hun regio.
Moderators
Bob Jacobs is als eerste moderator voor de online jeugdclub aangetrokken. Hij gaat een pilot project met
Chesskid op een school in Eindhoven draaien (De Achtbaan). Deze school is onderdeel van een groep
van 36 scholen (SKPO) in en rond Eindhoven.
Innovatiebudget NOC*NSF
'H.16%KHHIWYDQ12& 16)¼ subsidie uit het Innovatiebudget gekregen voor een versnelling
van de online jeugdschaakclub. Daarmee is onder meer marketingbureau Techonomy ingehuurd.
Techonomy gaat de schaakbond helpen op korte termijn voor een grote groei te zorgen onder de
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basisschool jeugd. Zij gaan zich zowel op de scholen richten die al schaken, als de scholen die nog
helemaal niet schaken. Hun aanpak op hoofdlijnen:
1. Checken bij de kinderen zelf, hoe leuk vinden ze schaken en de activiteiten op de online club;
2. Vaststellen van de belangrijkste influencers: schooldirecteuren, leerkrachten, schaaktrainers en
ouders;
3. Via de kinderen hun trainers, ouders en leerkrachten beïnvloeden om hieraan mee te doen;
4. Inzet van onze rolmodellen, zoals Nick Schilder of Tex de Wit;
5. Opzetten van een originele campagne die op social media veelvuldig gedeeld gaat worden;
Voorbeeld: Campagne van 120 tegen 11 van Opel/Feyenoord.
6. Gebruik de juiste social media per doelgroep. Facebook voor de volwassenen en Snapchat,
Instagram en vooral You Tube voor de kinderen;
7. Maak gebruik van evenementen zoals de Avondvierdaagse (550.000 kinderen, 5.000 scholen)

Samenwerking Chessity en de Online Jeugdschaakclub Nederland
De KNSB en Chessity zijn in gesprek over een hernieuwde samenwerkingsvorm na het loskoppelen in
2018 van het KNSB-scholierenlidmaatschap en het opstarten van de Online Jeugdschaakclub.
Nederland. De leerpiramide zal ter sprake komen: Beginnerslessen op scholen, clubs leiden op tot
gevorderd niveau, freelancers en grote clubs pakken ook hogere niveau. Het idee is dat:
- Chessity leidt kinderen één a twee jaar op de scholen op met als strategie leerkrachten moeten dit
zelf kunnen doen zonder veel eigen schaakkennis. Schaakclubs moeten het vervolgens van de
Chessity scholen kunnen overnemen;
We moet afspraken maken met Chessity hoe zij met de clubs in contact komen en via versa.
-

KNSB: Opgeleide trainers kiezen hun lesmethode in samenspraak met de scholen:
Stappenmethode, Chessity, Schaken op de Basisschool of 864schaak
Nodig is beschrijving in de opleidingen hoe je Chessity gebruikt en inzet. Er is al start hierin gemaakt.

Betreft de Chessity en de Online Jeugdschaakclub.
Insteek is op de Online Jeugdschaakclub kun je dagelijks tegen leeftijdsgenoten schaken en aan leuke
toernooien deelnemen, via Chessity leer je gamend schaken.
De intentie is dat er een prijsafspraak komt voor een combipakket met toegang tot beiden. Wat kost de
Online Jeugdschaakclub als de school al Chessity heeft gekocht en tevens wat kost Chessity als de
school al lid is van de Online Jeugdschaakclub? Als er een prijsafspraak is kun je ook eenvoudiger
schoolgegevens uitwisselen en afspraken over gezamenlijke werving maken.
6WHGHQSURJUDPPD¶VVFKRROVFKDDN
Ontwikkelingen rond de stedenprojecten:
x +HWSURMHFWLQ8WUHFKWORRSWELMQDRS]¶Qeind. 8 van de 9 projecten hebben hun gelden afgerekend.
Op 22 juni wordt het project feestelijk afgesloten met de projectleiders die hun project komen
presenteren tijdens het NK 345 in het Leidsche Rijn College.
x

In Amsterdam Noord In Amsterdam Noord is SV De Volewijckers gestart met een jeugdafdeling. Zij
zullen ook een rol gaan spelen bij het inrichten van het netwerk voor schoolschaak in Noord samen
met het jeugdclubje dat er al was onder leiding van Martin de Koning.
Op 17 maart hebben ze het eerste scholentoernooi voor Amsterdam Noord gehad. Ook zijn er een
paar kennismakingslessen op een paar scholen in Noord verzorgd in de aanloop naar het Deloitte NK
Schaken.
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x

Schoolschaakproject IJmond: Met financiële ondersteuning van Tata Steel wordt dit schooljaar op 12
basisscholen in Beverwijk, Castricum en Heemskerk schaakles gegeven. Op de scholen zijn lokale
schaaktrainers aan de slag die de betreffende scholen zelf hebben benaderd. Bedoeling is dat de
schoolschaaklessen het volgend schooljaar worden voortgezet, en dat er ook verschillende fysieke
schoolschaaktoernooien worden georganiseerd.

Breedteschaak
2SPDDUWLVGHYHUHQLJLQJVSULMVYDQ¼XLWJHUHLNWDDQ69(UDVPXVLQ5RWWHUGDPYDQZHJHKXQ
enorme ledengroei over het afgelopen jaar. Zij kregen zowel bij de jeugd als bij de volwassenen er een
hoop leden bij. De prijs werd door KNSB Ambassadeur Jan Stomphorst uitreikt.
In het Brabantse Best is een nieuwe jeugdvereniging Best Moves opgericht met de aanmelding van
eerste 11 jeugdleden. Initiatiefnemer Dolf Meijer is geen onbekende op dit gebied. Hij richtte eerder JSC
De Pionnetjes in Schiedam op.
Leuk te vermelden is dat ze direct heel actief zijn op de nieuwe Online Jeugdschaakclub. Hun team
plaatste zich zelfs als eerste voor de teamfinale (21 juni). Ook is Dolf direct heel actief met lesgeven op
scholen in en om Eindhoven en betrokken bij de organisatie van het scholentoernooi (meer dan 200
deelnemers). Dat belooft wat voor de toekomst!
Er is verder nog ondersteuning verleend aan het jubilerende Chaturanga in Amsterdam. Chaturanga
heeft haar 40-jarig jubileum aangegrepen om te laten zien wat ze als club allemaal doen en om nieuwe
leden te werven. Op 18 mei hadden ze een grootste open dag met simultaans, groot schaakspel en
allerlei feestelijkheden in samenwerking met de eveneens jubilerende SGA (50 jaar).

Jeugdevenementen
De KNSB-Jeugdclubcompetitie 2019 zal in Rotterdam gaan plaatsvinden. Locatie is het Podium aan de
Maas. Ook het NK E-teams (t/m 10 jaar) verhuisd mee. Op 14 september is de eerste speelronde.
De HSB neemt voor 2020 de organisatie van het kwalificatietoernooi AB en C meisjes van de RSB over
en zal dit in delft organiseren. Zij hebben met de RSB afgesproken dit roulerend te gaan doen en mogelijk
ook de ZSB mee te nemen in het schema.
In Eindhoven in de TUe vonden op 8-10 maart nog de laatste kwalificaties plaat voor NK ABC. Niet alleen
waren er 12 liveborden en een toernooicoach, de organisatie van de NBSB, had ook een TU medewerker
gevraagd een lezing te verzorgen over wiskunde en schaken.
Het NK E in Waalwijk (19-20 april) verliep weer prima. Ansh Jakhari (Spijkenisse) en Luna Huang
(Eindhoven) wonnen de groepen. Tommy Grooten (Eindhoven) en Gachatur Kazarjan
(Helmond) speelden daarna nog 5 barrage wedstrijden om de tweede uitzendplek bij de jeugd. Gachatur
e
won de 5 partij na 4 remises. Voor volgend jaar is het idee na 2 partijen al direct om een beslissende
partij te spelen (zgn. armageddon) om de spelers niet verder onnodig uit te putten.
NJSK Assen (28 april ± 4 mei), laatste van drie edities in Assen.
Na een week lang schaken in Hotel van der Valk Assen zijn de nieuwe jeugdkampioenen van Nederland
bekend:
Jeugd A (t/m 20 jaar): Liam Vrolijk (Rotterdam)
Meisjes A (t/m 20 jaar): Feline Waardenburg (Coevorden)
Jeugd B (t/m 16 jaar): Jonas Hilwerda (Groningen)
Meisjes B (t/m 16 jaar): Cato de Zoeten (Voorschoten)
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Jeugd C: Khoi Pham (Amsterdam)
Meisjes C: Wendy Huang (Eindhoven)
De organisatie is bedankt met een compilatie van kunstenares Pia Sprong. De gemeente Assen en de
directie van de Van der Valk Assen kregen een houten schaakbord en de gemeente ook een online
schoolschaakpakket (30 accounts) voor een school naar eigen keuze.

Kadervorming
Lopende cursussen
x Schaaktrainer 1 Rotterdam ± 7 deelnemers, nog tot 13 mei
x Indelingsdeskundige 2 Tilburg ± 10 deelnemers, nog tot 17 mei
x Schaaktrainer 1 Zundert ± 9 deelnemers, nog tot 22 mei
x Schaaktrainer 1 Nijmegen ± 14 deelnemers, nog tot 5 juni
x Schaaktrainer 1 Amsterdam ± 15 deelnemers, nog tot 12 juni
Cursussen die aan het afronden zijn:
x Schaaktrainer 1 Leiden ± 13 deelnemers (17 april, uitslagen nog niet bekend)
x Scheidsrechter 1 Zoetermeer ± 30 deelnemers (27 maart, iedereen certificaat)
x Scheidsrechter 1 Amstelveen ± 18 deelnemers (11 maart, iedereen certificaat)
x Chesstrainer 1 Amstelveen ± 14 deelnemers (8 maart, praktijk examens nog bezig)
x Schaaktrainer 2 Meppel ± 7 deelnemers (6 maart, 5 geslaagden tijdens NJSK)
x Schaaktrainer 1 Arnhem ± 16 deelnemers (1 februari, 15 geslaagden)
x Herexamen scheidsrechter 2 en indelingsdeskundige 2 ± 1 deelnemer (18 mei, geslaagd) ± helaas
veel afzeggingen waardoor er maar 1 deelnemer overbleef.
Op de website hebben we nu gecommuniceerd dat we een cursus op locatie organiseren als er minimaal
5 zekere deelnemers zijn. Dat betekent dat een club of persoon eerst in zijn/haar omgeving andere
geïnteresseerden dient te vinden. Met 5 deelnemers is er voldoende zekerheid dat we het minimum van 8
deelnemers halen. Daardoor gaat er niet onnodig tijd verloren aan cursussen die wegens gebrek aan
deelname dienen te worden geannuleerd.
Deze nieuwe werkwijze bevalt goed. Er zijn al twee clubs die zich gemeld hebben voor een cursus in het
najaar van 2019.
Andere ontwikkelingen kadervorming
x Op 4 maart heeft een overleg plaatsgevonden met een aantal trainersdocenten. Het was een goed
RYHUOHJZDDULQGHYLVLHZHUGJHGHHOGGDWGHKXLGLJHRSOHLGLQJVVWUXFWXXUWHEHSHUNWLV7HYHHOµRQH
VL]HILWVDOO¶WHUZLMOGHYHUVFKLOOHQGHDFKWHUJURQGYDQPHQVHQ OHHIWLMGZHOJHHQGLGDFWLVche
achtergrond of schaakkennis, ambities met training geven) vraagt om differentiatie. Verder is er tot nu
toe alleen de Themadag als bijscholingsmoment. Afgesproken is dat de trainersdocenten met ingang
van voorjaar 2019 losse workshops gaan aanbieden aan clubs. Het aanbod van de workshops komt
op de site van de KNSB te staan.
x ,QQRYHPEHU]LMQZHEHJRQQHQ3$%2¶VWHEHQDGHUHQRPWHNLMNHQRIZHYRRU3$%2¶VHHQ
programma kunnen ontwikkelen voor schaakonderwijs en de betekenis ervan voor kinderen en
scholen. Er is al een concreet resultaat: Op de PABO in Nijmegen start op 15 maart een masterclass,
waarvoor 25 studenten zich hebben opgegeven. Niels v.d. Mark verzorgde de masterclass.

Topschaak
Anish Giri
x

Met 2787 staat Anish op de FIDE-ratinglijst van mei op plaats 4 in de wereld.
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x

Het toernooi- en trainingsprogramma van Anish voor 2019 is gepland. Omdat Anish meespeelt in
zowel de FIDE-cyclus als ook in de Grand Chess Tour is het een overvol jaar. Het doel in 2019 is
plaatsing voor het Kandidatentoernooi 2020 en een zo hoog mogelijke plaats op de wereldranglijst..
Hoofdcoach in 2019 zal Vladimir Chuchelov zijn.

x

Gespeelde toernooien 2019:
-

Wijk aan Zee. Anish eindigde op de tweede plaats tijdens het Tata Steel Chess Tournament een
half punt achter winnaar Magnus Carlsen, maar een vol punt voor op een drietal achtervolgers.

-

Van 31 maart-11 april speelde Anish mee in het toernooi van Shamkir. Zijn eindresultaat was
slecht: met 3 nederlagen en 6 remises eindigde hij onderaan. Het toernooi werd overtuigend
gewonnen door Magnus Carlsen met 7 uit 9.

-

Vrijwel aansluitend ging het wel goed in Shenzhen (China) waar Anish een dubbelrondige
zeskamp winnend afsloot met een score van 6,5 uit 10.

-

Op het moment van schrijven moet het eerste FIDE Grand Prix (Moskou) nog van start gaan.

EK-individueel
Van 17-30 maart werd in Skopje (Macedonië) het EK-individueel gehouden. Namens Nederland nemen
deel: Jorden en Lucas van Foreest, Robby Kevlishvili, Max Warmerdam en Siem van Dael. De laatste
deed het op dit niveau redelijk en scoorde 4,5 uit 11. De andere vier spelers scoorden 6,5 punt, waarbij
Lucas en Max daar gezien hun tegenstand heel tevreden over konden zijn, en het voor Jorden een matig
resultaat was. Europees Kampioen werd de Rus Vladislav Artemiev.

EK-Landenteams
Het EK-Landenteams wordt van 23 oktober tot en met 3 november gehouden in Batumi (Georgië). Vorig
jaar is een licht gewijzigde selectieprocedure vastgesteld door het bestuur (mede op advies van Loek van
Wely). Een van de wijzigingen betrof de ratinglijsten die meetelden voor selectie (nu gerelateerd aan de
begindatum van het evenement). Voor het EK-landenteams betekent dit dat de ratinglijsten van februari
tot en met juli mee zullen tellen. Selectie van de teams vindt plaats nadat de Nederlandse
kampioenschappen zijn gespeeld.

NOC*NSF en dam- en bridgebond
NOC*NSF stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de denksporten op het gebied van training en
coaching. Daarbij is al afgesproken dat we het zogenaamde reviewgesprek met NOC*NSF (terugblik en
vooruitblik op gebied van topsport en talentontwikkeling) samen houden met de bridge- en dambond.
Op 7 mei hebben we een tweede masterclass voor trainers en coaches van de denksportbonden
georganiseerd op Papendal. Er waren in totaal 20 trainers en coaches van de drie bonden. In de ochtend
is er gewerkt aan het uitwerken van de competenties voor denksporttalenten. In de middag waren er twee
experts voor interactieve sessies over het brein en voeding.
Informeel heeft NOC*NSF ons al laten weten dat zij financiering van jaarlijks twee masterclasses voor
denksportcoaches mogelijk zullen maken.
Een ander initiatief waar we samen aan gaan werken is een zogenaamde Denksport Innovatie Agenda.
Onderzoeksvragen zullen worden geformuleerd waarbij we verbinding zullen zoeken met de
maatschappij (denksporters moeten uren achter elkaar geconcentreerd kunnen denken ± dat doen veel
werknemers in Nederland natuurlijk ook).

6

Talentontwikkeling
Papendal programma
Een aantal trainingen heeft al plaatsgevonden. Het viertal Robby Kevlishvili, Casper Schoppen, Liam
Vrolijk en Lucas van Foreest trainde in april met Adrian Mikhalchishin. In mei werd er getraind onder
leiding van Yuri Yakovich.
Jorden van Foreest heeft een vol toernooiprogramma. Daarnaast trainde hij in april (samen met Rasmus
Svane) met Vladimir Chuchelov. Begin mei werd Jorden door de Duitse schaakbond uitgenodigd voor
een training met Rustam Kasimdzhanov (als tegenprestatie voor onze uitnodigingen aan Svane).

EJK-landenteams en training
Van 6-10 juli nemen Liam Vrolijk, Casper Schoppen, Robby Kevlishvili en Siem van Dael deel aan een
trainingskamp met de Duitse topjeugd (op uitnodiging van de Duitse schaakbond). Vervolgens nemen
deze jongens aangevuld met Lucas van Foreest deel aan het EK-landenteams voor jeugdteams in
Pardubice (Tsjechië, 10-18 juli). Sipke Ernst is hun begeleider.

Bijeenkomst NJK Assen
Op 2 mei is tijdens het NJK in Assen een informatiebijeenkomst gehouden over het
talentontwikkelingsbeleid van de KNSB. Aan de orde kwamen het systeem van talentstatussen,
trainingen en uitzendingen. De bijeenkomst werd goed bezocht (25 ouders), er werd aandachtig
geluisterd en goede vragen gesteld. Naast Jeroen Bosch was ook Zhaoqin Peng aanwezig om vragen te
beantwoorden.

Internationale uitzendingen
Direct na het NJK in Assen is een overzicht met alle rechthebbenden op een internationale uitzending
gedeeld met de Technische Commissie. Tevens zijn drie aanvragen voor een uitzending besproken met
de TC en alle drie toegekend.
Een overzicht van alle individuele internationale jeugdkampioenschappen dit jaar:
x

EJK, Bratislava (Slowakije), 1-11 augustus 2019

x

WK-Kadetten, Weifang (China), 20 augustus-2 september 2019

x

WK-Jeugd, Mumbai (India), 1-13 oktober 2019

x

WK Junioren, New Delhi (India), 14-26 oktober 2019

Op 9 mei is aan 22 kinderen een uitnodiging voor een of twee uitzendingen verzonden. De deadline voor
inschrijving voor het EJK staat op 1 juni, en dat betekent dat er in vergelijking met andere jaren weinig
(bedenk)tijd is. Het NK-D eindigt op 31 mei ± drie kinderen kunnen zich vanuit Rijswijk nog plaatsen voor
een uitzending.
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Competitie
KNSB competitie
LSG IntelliMagic is voor de tweede keer in de historie (en op rij) kampioen van de Meesterklasse
geworden. Het verlies in de laatste ronde was voor het kampioenschap onbelangrijk.
Na het eerste jaar van de pilot uitbreiding competitie is gebleken dat verschillende teams moeite hebben
om opgestelde spelers daadwerkelijk mee te laten spelen. Na de pilot moeten er misschien lagere eisen
aan de verplichtingen gesteld worden voor de laagste teams.

KNSB Beker
De vier bekerfinalisten spelen op Hemelvaartsdag 30 mei de finale bij het jubilerende Philidor Leiden (100
jaar). De teams zijn Charlois Europoort, Groninger Combinatie, Kennemer Combinatie en Zuid Limburg.

Toernooien
Wijk aan Zee
Van 11-27 januari werd in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Tournament gehouden. Anish Giri wist zich
net als vorig jaar te mengen in de strijd om de eerste plaats. Uiteindelijk eindigde hij een half punt achter
e
Magnus Carlsen op de ongedeelde 2 plaats. Jorden van Foreest eindigde weliswaar onderaan, maar
maakte op dit niveau toch een redelijk debuut en won maar liefst 3 partijen.
Vladislav Kovalev was met een indrukwekkende 10 uit 13 de overtuigende winnaar van de Challengers
JURHS/XFDVYDQ)RUHHVWGHHGKHWPHWXLWKHHOUHGHOLMNHQ(UZLQO¶$PL werd met 7,5 uit 13 de beste
Nederlander in deze groep.
Eindstand: Masters
1. Carlsen

9

2. Giri

8,5

3. Nepomniachtchi, Ding, Anand

7,5

6. Vidit

7

7. Radjabov, Shankland, Rapport

6,5

10. Duda

5,5

10. Fedoseev, Mamedyarov

5

14. Van Foreest, Kramnik

4,5

Groningen
Het schaakfestival in Groningen (22-30 december) werd gewonnen door Ottomar Ladva en Liam Vrolijk
met beide 7 uit 9. Op een halfje achterstand eindigden Casper Schoppen en Sergey Tiviakov. Schoppen
scoorde hiermee een GM norm.
Lucas van Foreest verloor nipt in een match tegen Ivan Sokolov (1,5-2,5).

Batavia toernooi
e

De 11 editie van het Batavia toernooi is gewonnen door Arthur Pijpers. Rick Lahaye, Jasel Lopez en
Felix Meissner scoorden alle drie een IM norm.
8

Deloitte NK Schaken
Van 1 t/m 7 juli wordt het NK in Amsterdam gespeeld. Alles, inclusief livestreamcommentaar is te volgen
via de website www.schaken.nl/nk-schaken.

Open NK schaken
Het Open NK schaken in Dieren wordt deze zomer zonder hoofdsponsor georganiseerd. Wel is besloten
het toernooi op niveau te houden. Op de deelnemerslijst staan (16-5-2019) inmiddels negen
grootmeesters en 12 internationaal meesters.

Internationaal
ECU vergadering
Herman Hamers was aanwezig op een ECU vergadering op 23 maart in Skopje (Macedonië).
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Inleiding
Voor u ligt de eerste aparte rapportage met cijfers over de ontwikkeling van het aantal leden, het aantal clubs
(en het aantal clubs met jeugdafdeling/jeugdclubs), schoolschaak en online schaak. Deze cijfers geven een
goed beeld hoe het er met het georganiseerde schaak voor staat. Verder geven ze een indicatie van de
vorderingen bij de speerpunten verankeren (schoolschaak), versterken (clubschaak) en verbinden (online
schaak) uit het meerjarenbeleid 2018-2021.
Enkele opmerkingen:
x De rapportage zal 1x per jaar verschijnen. Voor de meeste cijfers geldt dat een frequentie van 1x per
jaar het beste beeld geeft.
x Peildatum is telkens 1 april van het betreffende jaar.
x Het aantal clubs en het aantal jeugdclubs/clubs met een jeugdafdeling kan per jaar wat fluctueren. Dat
komt door de keuze om een ondergrens van 5 leden te hanteren, en bij jeugd ook de aanwezigheid van
een jeugdleider. Het is daarom beter om naar de meerjarige trend te kijken dan per jaar te vergelijken.
x Enkele cijfers zijn op dit moment nog een globale schatting. Dat gaat m.n. over het aantal kinderen dat
schoolschaakles krijgt en het aantal scholen/buurten waar geschaakt wordt. Streven is om in de
komende jaren een betrouwbaarder beeld te krijgen.

Ontwikkeling ledenaantal
Verenigingsleden onderverdeeld naar leeftijd
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Het gaat hier om het aantal hoofdleden. Dubbelleden zijn niet meegeteld.
Bij de volwassen leden is er sinds 2015 sprake van een lichte daling, bij de jeugd van een lichte stijging.

Leden bijzondere bonden

Het gaat hier om het aantal hoofdleden. Dubbelleden zijn niet meegeteld. Sinds 2015 is het ledenaantal bij
alle bijzondere bonden gedaald.
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Scholierenleden

Het gaat hier om het aantal hoofdleden. Dubbelleden zijn niet meegeteld.
Zoals al in het jaarverslag 2017 en 2018 is gemeld, is de automatische koppeling tussen Chessity en het
scholierenlidmaatschap komen te vervallen. Dit vanwege de nieuwe privacywetgeving, die vereist dat
personen expliciet toestemming moeten verlenen voor het doorgeven van hun persoonlijke gegevens.
Chessity is eind 2017 gestopt met de automatische doorgifte van de gegevens van kinderen. Dat betekent dat
de KNSB vanaf eind 2018 geen Chessity scholierenleden meer heeft. De scholierenleden van 1 april 2019
zijn kinderen uit verschillende schoolschaakprojecten (die kunnen overigens ook les krijgen met Chessity),
van de 3-4-5 toernooien en individuele aanmeldingen.

Ratingleden, leden online en persoonlijke leden

Bij de online leden zijn ook de dubbelleden geteld.
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Het aantal online leden zal in 2020 teruggaan naar nul omdat de KNSB geen Playchess accounts meer
verkoopt na de overgang naar Chess.com. Het aantal ratingleden en persoonlijke leden schommelt door de
jaren heen.

Leden online jeugdschaakclub
Op 12 oktober 2018 is de Online Jeugdschaakclub Nederland opgericht. Per 1 april 2019 telt de club 2.200
leden, verdeeld over 65 verenigingen en 100 scholen.

Leden club KNSB en club KNSB jeugd op Chess.com
De KNSB is medio 2018 voor de online schaakactiviteiten (internet toernooien, voorronden NK voortgezet
onderwijs) overgestapt naar Chess.com. Daarvoor heeft de KNSB een club KNSB en een club KNSB jeugd
opgericht. Leden van deze twee online clubs zijn geen officiële online leden van de KNSB, omdat zij geen
betaald account via de KNSB hebben gekregen. 1 Per 1 april 2019 telt de club KNSB 844 leden en de club
KNSB jeugd 398 leden.

Ontwikkeling schaakclubs
Ontwikkeling aantal (jeugd)clubs

Een club wordt geteld als er minimaal 5 betalende leden zijn. Een jeugdclub of een schaakclub met een
jeugdafdeling wordt geteld bij minimaal 5 betalende jeugdleden en een jeugdleider vermeld in OLA. Begin
2019 is de clubs zonder jeugdleider in OLA gevraagd deze alsnog op te voeren, dat had een significante
stijging van het aantal jeugdclubs tot gevolg. Het aantal clubs daalt jaarlijks licht. Met enige regelmaat
verdwijnen kleine clubs door opheffing of door fusie.
Er zijn in OLA overigens 63 clubs met een jeugdleider en met minder dan 5 jeugdleden. De helft van deze
clubs heeft 0 jeugdleden. Streven is om het komend jaar na te gaan of deze clubs ondersteuning kunnen
gebruiken.

1

De KNSB ontvangt overigens wel een percentage van elk betaald account bij Chess.com dat via de landing page van
Chess.com op de KNSB site is genomen.
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Verdeling clubs naar ledenaantallen

Het aantal clubs is in 3 categorieën ongeveer stabiel: de groep met 26-50 leden en de grote clubs (76-100
leden en >100 leden). Het aantal kleine clubs (t/m 25 leden) en het aantal clubs met 51-75 leden daalt.

Ontwikkeling schoolschaak
Aantal deelnemers voorronden NK BO teams

Voorronden BO algemeen
(viertallen)
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Voorronden BO algemeen (viertallen)
Jaar (2019 = seizoen 2018-2019)
Scholen (teams)
Deelnemers

2015
2249
8996

2016
2154
8616

2017
2291
9164

2018
2313
9252

Met uitzondering van een dip in 2016 stijgt het aantal teams (en daarmee ook het aantal deelnemers) aan de
lokale schoolschaaktoernooien voor teams.
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2019
2376
9504

Streven voor volgend jaar is om ook het aantal lokale toernooien in beeld te hebben. De regionale bonden is
gevraagd deze cijfers uit hun regio in te sturen.

Aantal deelnemers lokale 3-4-5 toernooien

Kwalificaties BO 345
1000
800
600

Scholen (teams)

400

Deelnemers

200
0
2015

2016

2017

2018

2019

Het aantal scholen en het aantal kinderen dat deelneemt aan de 3-4-5 toernooien (toernooien voor kinderen
uit de groepen 3, 4 en 5) stijgt, maar de groei neemt de laatste jaren af. Dat heeft er vooral mee te maken dat
het aantal lokale 3-4-5 toernooien (zie onder) niet stijgt. Dat is een uitdaging voor de komende jaren.

Aantal lokale 3-4-5 toernooien
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In 2019 zijn twee extra voorronden op regionaal niveau gehouden t.o.v. 2018. Maar omdat twee
organisatoren uit 2018 geen apart toernooi hebben georganiseerd, is het aantal toernooien gelijk gebleven.
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Aantal kinderen dat schaakles krijgt op school/BSO/buurt
Hiervoor gebruiken als indicator het aantal verkochte Nederlandstalige stappenboekjes voor beginners
(Opstapjes 1-2, stap 1).
Cor van Wijgerden heeft een opgave gedaan van het totaal verkochte Nederlandstalige werkboekjes voor
beginners in 2018. Op basis daarvan hebben we een schatting gemaakt van het aantal kinderen dat op
school/BSO /buurt les krijgt met de stappenmethode. Dat ligt op ongeveer 8.000. Het totaal aantal verkochte
Nederlandstalige werkboekjes voor beginners ligt hoger. Er worden namelijk ook boekjes gebruikt bij clubs
en in België, en er worden ook individueel boekjes aangeschaft.

We zijn nog in gesprek met Chessity of zij informatie kunnen verstrekken over het aantal actieve Chessity
accounts in Nederland.

$DQWDOVFKROHQ%62¶VEXXUWORFDWLHVZDDUVFKDakles wordt gegeven
Het aantal scholen in OLA per 1 april 2019 is 617. Dat is nog lang niet alles. De schatting is dat er landelijk
op FDVFKROHQVFKDDNOHVZRUGWJHJHYHQ,QGHORRSYDQZRUGHQGHVFKROHQ%62¶VHQ
buurtlocaties bijgewerkt, zodat we deze komende jaren beter kunnen volgen.
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Nieuw tuchtreglement ISR preventie SI
Op 1 april 2019 is een nieuw tuchtreglement Seksuele Intimidatie in werking getreden. De KNSB heeft
de tuchtrechtspraak op dit gebied onder gebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De
reglementen van het ISR en de daarbij aangesloten sportorganisaties worden centraal vastgesteld
door het bestuur van het ISR. De statuten van de KNSB voldoen volledig aan de eisen die dit nieuwe
reglement stelt, en het nieuwe reglement hoeft dan ook niet vastgesteld te worden door de
Bondsraad, en is daarom ter kennisgeving bijgevoegd.
Belangrijkste wijzingen
De belangrijkste wijziging in dit reglement is dat -overeenkomstig de in de Algemene Vergadering van
NOC*NSF vastgelegde Blauwdruk- de meldplicht is ingevoerd. De meldplicht is terug te vinden in
artikel 3 van dit reglement. Dit betekent dat vanaf de inwerkingtreding van het reglement ieder lid dat
een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van een overtreding van het reglement SI, hiervan
melding moet doen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is op haar beurt
verplicht hiervan melding te doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.
Daarnaast is op grond van het nieuwe reglement de aanklager bevoegd om, ook zonder melding van
het slachtoffer zelf, onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en de zaak eventueel aanhangig te
maken bij de tuchtcommissie van het ISR.

TUCHTREGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 25 maart
2019 en treedt in werking op 1 april 2019, met in achtneming van de overgangsbepaling
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Overgangsbepaling
Toelichting
Voor de invoering van de aanklager in de sport en de invoering van de onderzoekscommissie is een
statutenwijziging van de sportorganisatie noodzakelijk. De statutenwijziging dient overeenkomstig de
statutaire regels van de sportorganisatie aan de algemene ledenvergadering of ledenraad plaats te vinden.
Dit betekent dat de statutenwijziging dient te worden voorgelegd en na goedkeuring van de algemene
vergadering of ledenraad dienen de daartoe bevoegde personen of persoon de statutenwijziging bij
notariële akte te laten vastleggen. Na het passeren van de akte is de statutenwijziging een feit. De
statutenwijziging neemt dus een zekere tijd in beslag.
Overgangsbepaling:
Op grond van het bestuursbesluit, d.d. 11 juni 2016 genomen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak, treedt het Reglement Seksuele Intimidatie ʹ voor zover in deze overgangsbepalingen
voor bepaalde onderdelen of in bepaalde gevallen niet een vroeger of later tijdstip is aangegeven - in
werking op het moment dat: de sportorganisatie de statuten heeft aangepast en heeft laten vastleggen
bij notariële akte, zodanig dat de statuten voldoen aan de eisen die het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak stelt en onder meer statutair is geregeld dat de aanklager een orgaan is van de
sportbond.
Tot dit moment treedt dit reglement niet in werking en is het Reglement Seksuele intimidatie, vastgesteld
op 18 december 2014 en in werking getreden op 1 januari 2015, van toepassing. Het secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak houdt een lijst met bonden bij die aan voornoemde statutenwijziging hebben
voldaan.
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Artikel 1 Ȃ Begripsbepalingen

In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder:
1.
Aangifte: De aangifte wordt in dit reglement gezien als een verzoek om tuchtrechtelijke vervolging.
Hieronder valt zowel de oorspronkelijke of de eventueel nadien gewijzigde aangifte.
2.
Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon (hoe ook bij de sportbond aangeduid) die:
a. niet lid is van een sportbond, dan wel
b. lid is zonder stemrecht
Een aangeslotene moet zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak en, of aan de
geschillenbeslechting van het Instituut Sportrechtspraak. Wordt in het reglement gesproken over
leden, dan vallen daar de aangeslotenen ook onder.
3.
Aanklager: de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.
4.
Begeleider: degene die een sporter begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is. Onder
het begrip begeleiden vallen in ieder geval het trainen, coachen en/of verzorgen. Onder
sportbeoefening is in de definitie begrepen zowel de sportactiviteiten als alle activiteiten die een
(in)directe relatie met die sportbeoefening hebben, dit alles in de ruimste zin van het woord.
5.
Beklaagde: is een lid en/of een aangeslotene van de sportbond, zijnde een natuurlijk persoon,
tegen wie:
a. door een bondsbestuur een ordemaatregel is genomen,
b. die in staat van beschuldiging is gesteld door de aanklager,
c. naar wie een onderzoek door de aanklager of onderzoekscommissie is ingesteld,
d. tegen wie aangifte is gedaan bij de tuchtcommissie,
e. die beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie of tegen wie van
een uitspraak van de tuchtcommissie beroep is ingesteld.
6.
Bondsbestuur: het bestuur van de desbetreffende sportbond of sportorganisatie. Dit is ook het
geval indien het bestuur bij die sportorganisatie anders wordt genoemd.
7.
Bondsvergadering: de algemene vergadering of ledenraad van de desbetreffende sportorganisatie.
Dit is ook het geval indien de algemene vergadering bij die sportorganisatie anders wordt
genoemd.
8.
Commissie: de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.
9.
Commissie van beroep: de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder
begrepen de kamer seksuele intimidatie van die commissie en haar kamervoorzitter.
10. Functionaris: een persoon die voor zijn beroep of als vrijwilliger voor langere of kortere termijn
een bepaalde functie vervult binnen een sportvereniging of een sportbond. Dit zijn onder meer
doch niet uitsluitend, bestuurders en werknemers.
11. Instituut Sportrechtspraak: het Instituut Sportrechtspraak van de Stichting Instituut
Sportrechtspraak.
12. Kamer seksuele intimidatie: de kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie of van de
commissie van beroep.
13. Kamervoorzitter: de voorzitter van kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie of van de
kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep.
14. Lid: een lid van de desbetreffende sportbond en indien en voor zover met het Instituut
Sportrechtspraak overeengekomen:
a. de afdelingsverenigingen van de sportbond en hun leden of
b. bij een federatie zijn lid-organisaties en hun leden, dan wel
c. een aangeslotene van een sportbond.
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15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

Melding: het op de hoogte stellen van een situatie bij bijvoorbeeld het bestuur van een sportbond
of sportvereniging en, of het op de hoogte stellen van de aanklager van het Instituut
Sportrechtspraak van een mogelijke overtreding van dit reglement.
Onderzoekscommissie: een of meerdere onderzoekers (maximaal 3) van het Instituut
Sportrechtspraak.
Overtreding: strafbare gedragingen en, of een overtreding van de gedragsregels zoals genoemd in
dit Tuchtreglement seksuele intimidatie.
Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de beklaagde.
Registratiesysteem seksuele intimidatie: het door NOC*NSF beheerde systeem waarin daarvoor in
aanmerking komende uitspraken van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep die
betrekking hebben op een vastgestelde overtreding ter zake van seksuele intimidatie in relatie tot
sportbeoefening binnen het verband van de sportbond, worden opgenomen.
Registratiekamer van NOC*NSF: de kamer die bij NOC*NSF belast is met het beheer van het
registratiesysteem seksuele intimidatie.
Seksuele intimidatie: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een
seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon
wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende,
vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Schikkingsvoorstel: het voorstel tot schikking van de aanklager aan beklaagde, nadat de beklaagde
in staat van beschuldiging is gesteld.
Sportvereniging: een vereniging of club die lid is van, of aangesloten is bij de sportbond. Onder het
begrip sportvereniging vallen in deze statuten ook andere rechtspersonen, die lid zijn van, of zijn
aangesloten bij de sportbond.
Sepot: besluit van de aanklager om de beklaagde niet verder tuchtrechtelijk te vervolgen.
Sportbond: de sportorganisatie van het lid die het Instituut Sportrechtspraak krachtens
overeenkomst heeft opgedragen in zijn organisatie tuchtrecht te spreken, ten behoeve van zichzelf
en zijn leden, alsmede ʹ indien en voor zover met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen
a. ten behoeve van zijn lidsportorganisaties en/of
b. ten behoeve van zijn afdelingsverenigingen en/of
c. ten behoeve van zijn aangeslotenen, hoe ook bij de sportbond aangeduid.
Tuchtcommissie: de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen de
kamer seksuele intimidatie van die commissie en haar kamervoorzitter.
Vooronderzoek: het onderzoek dat door de aanklager of door een of meer onderzoekers
plaatsvindt na een melding of aangifte, voordat de aanklager de beklaagde eventueel in staat van
beschuldiging stelt.
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A. Algemene bepalingen
Artikel 2 Ȃ Tuchtreglement seksuele intimidatie
1.

2.

3.
4.

5.

Op feiten die zijn gepleegd voor de inwerkingtreding van het Tuchtreglement seksuele intimidatie,
geldt dat het reglement dat geldt op de datum van aangifte casu quo de aanklager de beklaagde in
staat van beschuldiging heeft gesteld, ook gelding heeft voor deze oudere feiten.
Wanneer in de statuten of reglementen van een sportbond wordt verwezen naar de
toepasselijkheid van een of meer bepalingen van een Tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak, wordt in gevallen van seksuele intimidatie dit Tuchtreglement seksuele
intimidatie bedoeld.
De meest recente versie van het Tuchtreglement seksuele intimidatie is gepubliceerd op de
website van het Instituut Sportrechtspraak: www.instituutsportrechtspraak.nl.
Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de datum in het
poststempel van een postbezorgdienst op de envelop, of wanneer het stuk wordt overhandigd, de
datum van overhandiging die moet blijken uit een verstrekt ontvangstbewijs.
Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede begrepen
de al dan niet elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief kan worden vastgesteld.

Artikel 3 Ȃ Meldingen, Meldverantwoordelijkheid en meldplicht
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Op ieder lid, dat een redelijk vermoeden heeft dat sprake is van een overtreding van dit reglement,
rust een verantwoordelijkheid hiervan melding te doen bij het bestuur van de sportvereniging,
tenzij dit in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van het desbetreffende lid verwacht
mag worden.
Ieder bestuurslid of andere functionaris, dan wel begeleider van de sportbond of sportvereniging,
die kennis krijgt van (een vermoeden van) een overtreding van dit reglement is verplicht dit te
melden bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak tenzij hij of zij zelf de seksuele
intimidatie heeft ondergaan en, of een functie als vertrouwens(contact)persoon bij de bond of als
vertrouwenscontactpersoon bij de sportvereniging bekleedt. Het gaat om ieder incident of situatie
waarvan voornoemde personen op de hoogte is gesteld, getuige is geweest of kennis van heeft en
waarvan hij redelijkerwijs had moeten weten dat het om seksuele intimidatie gaat en er niet van
had kunnen uitgaan dat een ander de melding zou doen.
De aanklager stelt het bestuur van de sportbond op de hoogte van een melding of aangifte, tenzij
zwaarwegende omstandigheden zich hiertegen verzetten.
Ieder bestuurslid of andere functionaris, dan wel begeleider is verplicht het bestuur van de
sportbond schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen van een strafrechtelijke veroordeling van
een misdrijf zoals bedoeld onder artikel 5 lid 2.
De behandeling van een melding betreffende de vermoedelijke overtreding van dit reglement
geschiedt schriftelijk, elektronisch dan wel mondeling bij de aanklager van het Instituut
Sportrechtspraak.
Een melding kan anoniem worden gedaan bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak,
tenzij de melder valt onder de meldplicht, zoals bedoeld onder lid 2 van dit artikel.
De melding bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de melder, tenzij de melding anoniem is gedaan;
b. de dagtekening;
c. de naam van de betrokken persoon/personen;
6
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d. een omschrijving van de gedraging(en), plaats, tijdstip, enz.;
e. een voldoende nauwkeurige aanduiding van de identiteitsgegevens van degene die het
betreft; en
f. een onderbouwing van de stelling dat de gedraging in strijd zou zijn met dit reglement.

Artikel 4 Ȃ Aangifte
1.

2.
3.

4.

De aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel strafbaar handelen of nalaten, een
lid in staat van beschuldiging te stellen door een schikkingsvoorstel te doen, ter behandeling voor
te leggen aan de tuchtcommissie dan wel een vooronderzoek onder zijn verantwoordelijkheid uit
te (laten) voeren.
De behandeling van een aangifte van seksuele intimidatie geschiedt met inachtneming van de
bepalingen van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak.
Het Algemeen Tuchtreglement, het Tuchtreglement dopingzaken en het Tuchtreglement
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak zijn niet van toepassing op een aangifte met
betrekking tot seksuele intimidatie.
Wanneer behalve aangifte van seksuele intimidatie ook aangifte wordt gedaan van een andere
overtreding, wordt de aangifte van seksuele intimidatie behandeld door de kamer seksuele
intimidatie met inachtneming van dit Tuchtreglement seksuele intimidatie. De aangifte van de
andere overtreding wordt met inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement respectievelijk van
het Tuchtreglement dopingzaken, respectievelijk het Tuchtreglement matchfixing, behandeld door
een andere kamer van het Instituut Sportrechtspraak.

B. Overtredingen met betrekking tot seksuele intimidatie
Artikel 5 Ȃ Overtreding, strafbare gedragingen
1.

2.

3.

4.

Seksuele intimidatie is, elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een
seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon
wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende,
vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Onder seksuele intimidatie zijn mede doch niet uitsluitend begrepen de in de artikelen 239 tot en
met 250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) en artikel 254 van het Wetboek van strafrecht
strafbaar gestelde feiten.
Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor eenieder die lid is van een
sportbond. Voor leden die tevens bestuurder, functionaris zijn binnen en, of begeleider zijn bij,
een sportbond of sportvereniging, gelden naast de algemene regels met betrekking tot seksuele
intimidatie tevens de in artikel 6 opgenomen gedragsregels.
De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie die
heeft plaatsgevonden:
i. in het verband van de sportbond en, of
ii. wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten een
sportaccommodatie ten opzichte van degene die seksuele intimidatie toepast in
een in de sport ontstane (machts)relatie verkeert en, of
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iii. buiten de sportbeoefening en, of buiten het verband van de sportbond, waarbij
een risico bestaat voor de orde en, of veiligheid van een of meer leden van de
sportbond.

Artikel 6 Ȃ Overtreding van de gedragsregels seksuele intimidatie, begeleiders
1.

2.

3.

4.
5.

6.

De sportbond hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie de in dit artikel vermelde
gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de zin van dit
Tuchtreglement seksuele intimidatie en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk worden
bestraft.
ĞŶďĞƐƚƵƵƌĚĞƌŽĨ;ĂŶĚĞƌĞͿĨƵŶĐƚŝŽŶĂƌŝƐŬĂŶŽŶĚĞƌŚĞƚďĞŐƌŝƉ͚ďĞŐĞůĞŝĚĞƌ͛ǀĂůůĞŶ͘ŝƚŝƐŚĞƚŐĞǀĂů
indien de bestuurder of (andere) functionaris zich in een machtsongelijke positie tot degene die de
seksuele intimidatie ondergaat of heeft ondergaan verhoudt of -kan- verhouden en op wie uit
hoofde van hun functie in redelijkheid verwacht mag worden dat zij zich aan de gedragsregels,
zoals in dit artikel gesteld, houdt.
Met betrekking tot begeleiders in de sport binnen de sportbond gelden de volgende gedragsregels:
Hij moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt te
verkeren. In het kader van deze norm wordt, doch niet uitsluitend, als een overtreding beschouwd:
i. het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie
van een klaarblijkelijke vorm van seksuele intimidatie waarvan de begeleider
getuige is of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld;
ii. het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van anderen
daartoe;
iii. het door begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of erotisch
geladen sfeer (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving)
of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren;
iv. het door begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de sporter waarbij de
aandacht is gericht op de geslachtskenmerken;
v. het door begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele
verlangens of fantasieën van een minderjarige sporter;
vi. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident
dat valt onder seksuele intimidatie;
vii. het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleider staken rondom en tijdens een
sportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van seksuele
intimidatie, die met het juist uitvoeren van de begeleider staken hadden kunnen
worden voorkomen.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie tegenover
de sporter.
De begeleider realiseert zich dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht niet alleen
betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de sporter in een voordeligere positie
komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook een verminderde zelfregie kan
betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende kunnen
maken van eigen keuzen en het onvoldoende kunnen beschikken over eigen kracht om zelf
oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid.
De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur van de
sportbond, of de sportvereniging waarvoor hij actief is. De begeleider komt de afspraken die
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7.

8.

9.

10.
11.

dienaangaande met het bestuur zijn gemaakt na. De begeleider draagt er zorg voor dat normen
van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor
het gezamenlijk gestelde doel. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden, reizen en
andere (sport)activiteiten gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, behandelruimte of de hotelkamer.
In het kader van deze normen wordt als een overtreding beschouwd:
i. het door de begeleider uitoefenen van dwang of op enigerlei wijze gebruik maken
van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke
oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of
over te halen, of die te dulden;
ii. het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige sporter met wie de
begeleider op basis van kenmerken zoals leeftijdsverschil, status, positie,
sportrelatie (bijv. coach-sporter, fysiotherapeut-sporter) in een (machtsongelijke)
relatie staat;
iii. het zich onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of het
naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als
privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, hotelkamers, kampeertenten
en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen
gedragen als ware hij alleen en ongezien;
iv. het door de begeleider verrichten van sporttechnische fysieke handelingen m.b.t.
de sporter die niet tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of op dat moment
niet geboden zijn;
v. het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider alleen thuis of
een andere afgezonderde plaats uitnodigen van een sporter, waarmee de
begeleider een (machtsongelijke) relatie heeft, wanneer deze ontmoeting vanuit
de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in
een clubgebouw of een publieke gelegenheid;
vi. het als begeleider contact leggen, bijvoorbeeld via sociale netwerksites,
ĐŚĂƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ƐŽĨĂƉƉƐ͕ŵĞƚĞĞŶŬŝŶĚŵĞƚĚĞŝŶƚĞŶƚŝĞŽŵĚĂƚŬŝŶĚƚĞ
ontmoeten met mogelijk het doel om seksuele intimidatie te plegen of
kinderpornografische afbeeldingen te produceren (grooming). het door de
begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een sporter van andere
sporters en/of begeleider s of het systematisch realiseren van een één-op-één
relatie tussen begeleider en sporter, zonder dat daar sporttechnische redenen
voor zijn en/of zonder dat dit in overeenstemming is met kaderafspraken ter zake.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en sporter die de leeftijd van zestien
jaren niet heeft bereikt, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
misbruik.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatiemiddelen
dan ook.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren,
zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en
borsten. In het kader van deze norm wordt, doch niet uitsluitend, als een overtreding beschouwd:
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12.

13.

14.

15.

i. de sporter tegen diens wens naar zich toe trekken voor aanhalen, omarmen of
kussen;
ii. zich tegen de sporter aandrukken;
iii. billen, borsten, of andere erogene zones aanraken onder het mom van functionele
instructie;
iv. het negeren van wensen van de sporter om (ergens) niet te worden aangeraakt,
ook al betreft dit een sporttechnisch juiste wijze van aanraken;
v. het aanraken van de sporter of fysieke handelingen verrichten die niet binnen de
taakstelling van de begeleider vallen.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook. In het kader van deze norm wordt, doch niet uitsluitend, als een
overtreding beschouwd:
i. grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen;
ii. grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven;
iii. (dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzing naar iemands seksuele leven of
geaardheid;
iv. niet-functionele vragen over het seksleven van de sporter;
v. ontboezemingen over eigen seksleven of seksuele verlangens;
vi. het versturen van pornografisch materiaal, waaronder ook dierenporno begrepen.
De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen
schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. In het kader van deze
norm wordt als een overtreding beschouwd:
i. het nalaten van het doen van melding zoals bedoeld in artikel 3.
ii. het ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een sporter of andere begeleider
om melding te doen of een klacht in te dienen.
iii. het beïnvloeden van degene die de seksuele intimidatie heeft ondergaan of het
beïnvloeden van getuige(n) kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of
geweten ten overstaan van de onderzoekscommissie, de aanklager of de
tuchtcommissie of commissie van beroep een verklaring af te leggen te
beïnvloeden, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat een
verklaring zou worden afgelegd.
iv. het niet meewerken aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte
en, of de beschuldige door de aanklager in staat van beschuldiging is gesteld m.b.t.
seksuele intimidatie bij een commissie is en waartoe hij door die commissie is
opgeroepen, dan wel aan het vooronderzoek dat die commissie laat verrichten
voorafgaande aan de behandeling van de aangifte door de commissie.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
i. het aanbieden of geven van (im)materiële vergoedingen aan de sporter met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen van erotische of seksuele aard;
ii. het accepteren van erotische of seksuele tegenprestaties van de sporter als
vergoeding voor het uitoefenen van de begeleider staak.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter
worden nageleefd. Wanneer hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels
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16.
17.

zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In het kader van deze norm wordt als een
overtreding beschouwd:
i. het nalaten personen op hun gedrag aan te spreken die zich schuldig maken aan
een vorm van seksuele intimidatie;
ii. het nalaten andere begeleiders op hun gedrag aan te spreken wanneer deze in het
bijzijn van de begeleider of nadat de begeleider het ter ore komt, niet of
onvoldoende ingrijpen of hebben ingegrepen bij een incident m.b.t. seksuele
intimidatie.
iii. Het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze
gedragscode met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van
de sportomgeving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend
gedrag bedreigen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding
beschouwd: het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze
niet in deze gedragscode met name als verbod staan genoemd, toch de sociale
veiligheid van de sportomgeving in termen van seksuele intimidatie of
grensoverschrijdend gedrag bedreigen.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij professioneel handelt en dat hij zich
bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij handelt overeenkomstig de geldende
standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de begeleider al dan niet een vergoeding
voor zijn begeleiding ontvangt.

Artikel 7 Ȃ Overtreding van de gedragsregels seksuele intimidatie, leden onderling niet
zijnde begeleiders

1. ŝƚĂƌƚŝŬĞůŝƐǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŝŶĚŝĞŶŐĞĞŶƐƉƌĂŬĞŝƐǀĂŶĞĞŶ͚ďĞŐĞůĞŝĚĞƌ͛ŵĂĂƌƐƉƌĂŬĞŝƐǀĂŶ
gedragingen tussen leden, sporters onderling.
2. Leden, sporters onderling dragen bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig
voelt, dit betekent onder meer dat het lid, sporter:
a. Andere sporters bejegent met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid
wordt aangetast;
b. Tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect zal omgaan met andere sporters;
c. Zich onthoudt van iedere vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover
andere leden, sporters.
3.
Met betrekking tot leden, sporters onderling in de sport en binnen de sportbond gelden naast het
verbod op seksuele intimidatie onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende verboden:
a. het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie van een
klaarblijkelijke vorm van seksuele intimidatie;
b. het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van anderen daartoe;
c. het scheppen van een seksueel of erotisch geladen sfeer (door woord, gedrag, vertoning
filmbeelden, aankleding omgeving) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren;
d. het niet-functionele wijze bekijken van de sporter waarbij de aandacht is gericht op de
geslachtskenmerken;
e. het ingaan als meerderjarige op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasieën van
een minderjarige sporter, of het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarig lid;
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f. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident dat valt
onder seksuele intimidatie;
g. het zich onnodig bevinden in of het naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere
leden, sporters worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten,
hotelkamers, kampeertenten en soortgelijke ruimtes;
h. het op zodanige wijze aanraken van het lid, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het
doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
i. Het uiten van grove seksueel getinte opmerkingen;
j. Het geven of in het vooruitzicht stellen van (im)materiele vergoedingen met de kennelijke
bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen;
k. het ontmoedigen of beletten van een lid om melding te doen of een klacht in te dienen.
l. het beïnvloeden van degene die de seksuele intimidatie heeft ondergaan of het beïnvloeden
van getuige(n) kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van
de onderzoekscommissie, de aanklager of de tuchtcommissie of commissie van beroep een
verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat
een verklaring zou worden afgelegd.
m. het niet meewerken aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte met
betrekking tot seksuele intimidatie bij een commissie is en waartoe hij door die commissie is
opgeroepen, dan wel aan het vooronderzoek dat die commissie laat verrichten voorafgaande
aan de behandeling van de aangifte door de commissie.
4. De gedragsregels betreffen nadrukkelijk geen limitatieve opsomming. In die gevallen waarin de
gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het lid, sporter in de
geest hiervan te handelen.

Artikel 8 Ȃ Overtreding
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Wanneer een lid een bepaling van dit Tuchtreglement overtreedt, is er sprake van een overtreding
van dit Tuchtreglement seksuele intimidatie.
Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar behoren
nakomen van in de statuten of in een reglement opgenomen verplichtingen, alsmede het
gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij het
begaan van een overtreding.
Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid
van de beklaagde.
Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de opvattingen in de
Nederlandse maatschappij met betrekking tot seksuele intimidatie en de gewoonten of gebruiken
bij de desbetreffende sportbond ten tijde van de overtreding.
Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer de aanklager of kamer seksuele intimidatie op
grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden van mening is dat de feiten die ten grondslag
liggen aan de overtreding van het reglement, ertoe leiden dat voldoende aannemelijk is dat de
beklaagde de overtreding heeft begaan.
Overtredingen kunnen door de kamer seksuele intimidatie ook worden bestraft wanneer dezelfde
gedraging ter beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan worden
voorgelegd of voorgelegd is geweest.
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7.

De kamer seksuele intimidatie en de aanklager kunnen rekening houden met de mogelijkheid dat
bij de leeftijd van 18 tot 23 jaar weliswaar sprake is van een volwassene, maar dat sprake kan zijn
van een andere, dus ook lagere, ontwikkelingsleeftijd, hetgeen een behandeling of afdoening
rechtvaardigt als ware sprake van een niet-volwassene.

C. Bepalingen met betrekking tot taken en bevoegdheden
Artikel 9 Ȃ Aanklager, taken en bevoegdheden
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

De aanklager komt die rechten en bevoegdheden toe, die in dit Tuchtreglement seksuele
intimidatie zijn vastgelegd en ziet toe op de naleving van dit Tuchtreglement.
De aanklager is bevoegd, zonder dat een melding of aangifte is gedaan, bij een redelijk vermoeden
van een overtreding door beklaagde, zelf onderzoek te verrichten of een onderzoekscommissie het
onderzoek te laten verrichten, conform artikel 10 van dit reglement. De aanklager is hiertoe ook
bevoegd naar aanleiding van (anonieme) melding(en) seksuele intimidatie betreffende en naar
aanleiding van aangifte.
De aanklager gaat na of andere personen of instanties van de melding, het onderzoek of de
aangifte op de hoogte gebracht dienen te worden en informeert deze personen of instanties.
De aanklager kan hangende het vooronderzoek een verzoek bij het bondsbestuur neerleggen tot
het opleggen van een ordemaatregel.
De aanklager is bevoegd:
a.
de beklaagde in staat van beschuldiging te stellen en een schikkingsvoorstel te doen;
b.
indien de zaak zich niet voor een schikkingsvoorstel leent, dit naar het oordeel van de
aanklager, de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.
c.
de zaak gemotiveerd te seponeren.
d.
de zaak over te dragen aan het Openbaar Ministerie.
De aanklager informeert het bondsbestuur over een in lid 5 genomen besluit tenzij zwaarwegende
omstandigheden -dit ter beoordeling van de aanklager-, zich hiertegen verzetten.
De aanklager treedt bij een schriftelijke en, of mondelinge behandeling van een zaak op.

Artikel 10 Ȃ Onderzoekscommissie, taken en bevoegdheden
1.

2.

3.
4.

De onderzoekscommissie kan op last van, en onder verantwoordelijkheid van de aanklager een
vooronderzoek instellen naar:
a. de juistheid van een vermoeden en
b. naar de feiten en/of omstandigheden van de zaak. Dit naar aanleiding van eigen
bevindingen van de aanklager, een melding of aangifte.
De aanklager benoemt een of meer onderzoekscommissies bestaande uit een en maximaal drie
onderzoekers, die het onderzoek verrichten. Zijn meer onderzoekers betrokken, dan zijn beide
seksen in de commissie vertegenwoordigd.
De onderzoekscommissie heeft tot taak de bevindingen, de melding en, of de aangifte te
onderzoeken op juistheid, waarheidsgehalte, gegrondheid en verwijtbaarheid.
De onderzoekscommissie hoort in verband met het onderzoek partijen, alsmede personen die over
de gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren.
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

Tenzij de aanklager voor het onderzoek instructies heeft gegeven, stelt de onderzoekscommissie
haar werkwijze vast. De onderzoekscommissie doet van die werkwijze mededeling aan de
aanklager en aan degenen die zij hoort.
De onderzoekscommissie wordt in het onderzoek bijgestaan door een juridisch secretaris die van
een verhoor een schriftelijk verslag maakt. Het verslag wordt door de gehoorde ondertekend.
Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan in het verslag melding
gemaakt met opgave van reden(en).
Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoekscommissie voor de aanklager een rapport
op. De aanklager bepaalt of het rapport aan partijen ter hand wordt gesteld.
De onderzoekscommissie betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk zorgvuldigheid
ten aanzien van de bekende feiten en omstandigheden in relatie tot de mededelingen die hierover
ten behoeve van het onderzoek aan derden moeten worden gedaan, waarbij telkens die derden
niet meer deelgenoot worden gemaakt van feiten en omstandigheden dan op dat moment ten
behoeve van het onderzoek noodzakelijk is. De onderzoeker(s) kan/kunnen nadien niet als getuige
worden gehoord. Wel kan de kamer seksuele intimidatie ertoe besluiten nadere vragen te stellen
aan de onderzoekscommissie.
De onderzoekscommissie kan in het kader van het onderzoek degene die melding of aangifte heeft
gedaan, de beklaagde en diens raadsman, getuigen en/of deskundigen mondeling dan wel
schriftelijk horen, alsmede leden van besturen, commissies, andere leden van de sportbond,
alsmede andere personen die over de feiten en omstandigheden kunnen verklaren.

Artikel 11 Ȃ Tuchtcommissie, taken en bevoegdheden
1.

2.
3.

De tuchtcommissie kan de volgende zaken in behandeling nemen:
a.
op verzoek van een rechtstreeks belanghebbende, dit ter beoordeling van de
tuchtcommissie, een door de aanklager geseponeerde zaak;
b.
op verzoek van een rechtstreeks belanghebbende, dit ter beoordeling van de
tuchtcommissie, een afgewezen schikkingsvoorstel;
c.
een door de aanklager bij de tuchtcommissie aangebrachte zaak;
d.
een verzoek van degene die aangifte heeft gedaan de zaak te behandelen, indien de
aanklager meent dat hij niet bevoegd is de aangifte in behandeling te nemen, of degene die
aangifte heeft gedaan niet ontvankelijk heeft verklaard.
Tegen het besluit van de tuchtcommissie dat geen sprake is van een rechtstreeks belanghebbende,
staat geen verweer of beroep open.
De tuchtcommissie kan ieder lid, orgaan of commissie van de sportbond verplichten door de
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden.

Artikel 12 Ȃ Commissie van beroep, taken en bevoegdheden
1.

2.

De commissie van beroep behandelt het beroep dat tegen een uitspraak van de tuchtcommissie is
ingesteld door hetzij de beklaagde hetzij door de aanklager, tenzij deze mogelijkheid in dit
reglement is uitgesloten
De commissie van beroep kan ieder lid, orgaan of commissie van de sportbond verplichten door de
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden.
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D. Ordemaatregel
Artikel 13 Ȃ Ordemaatregel bondsbestuur
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Al dan niet op verzoek van de aanklager kan het bondsbestuur ter voorkoming van herhaling, om
de rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, een bestuurlijke ordemaatregel nemen door
aan de degene die van seksuele intimidatie wordt verdacht met onmiddellijke ingang een tijdelijke
beperking van de bewegingsvrijheid op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling of
onveiligheid moet worden gevreesd. Het bondsbestuur kan ook een andere ordemaatregel treffen,
indien en voor zover de ordemaatregel nodig is om de orde en, of veiligheid binnen de vereniging
te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig
te zijn om het doel (de orde en, of veiligheid te waarborgen dan wel te herstellen) te bereiken.
De ordemaatregel van het bondsbestuur is geen tuchtrechtelijke straf maar een bestuurlijke
maatregel om de orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen.
De ordemaatregel kan ook door het bondsbestuur worden genomen wanneer nog geen aangifte
van seksuele intimidatie is gedaan en/of de aangifte nog niet tot een uitspraak van de aanklager
dan wel een commissie heeft geleid.
Het bondsbestuur brengt het secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak op de hoogte van de
genomen ordemaatregel.
Van een door het bondsbestuur genomen ordemaatregel staat volgens dit Tuchtreglement
seksuele intimidatie geen beroep open. Het is aan het bondsbestuur om te beoordelen of de
ordemaatregel redelijkerwijs in stand kan blijven.
De door het bondsbestuur genomen ordemaatregel blijft in stand totdat de aanklager een
schikking heeft getroffen, of de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan.
Is de aanklager niet bevoegd, de zaak niet ontvankelijk, dan is het aan het bondsbestuur te
beoordelen of de ordemaatregel redelijkerwijs in stand kan blijven.

E. Het aanhangig maken en bevoegdheid tot behandelen
Artikel 14 Ȃ Aanhangig maken van een zaak
1.

2.

3.

4.

De aanklager kan naar aanleiding van een schriftelijke, elektronische of mondelinge (anonieme)
melding betreffende strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in dit reglement onderzoek
(doen) instellen.
De aanklager kan naar aanleiding van eigen bevinding(en) en wanneer sprake is van een naar zijn
oordeel (mogelijk) strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in dit reglement nader onderzoek
(doen) instellen en, of de beklaagde in staat van beschuldiging stellen en de zaak als aangifte
behandelen.
Een overtreding kan voorts aanhangig worden gemaakt bij de aanklager door een aangifte van een
lid van de sportbond dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele
intimidatie.
Betreft de seksuele intimidatie een lid jonger dan zestien jaar, dan kan ook de wettelijk
vertegenwoordiger aangifte doen. Wanneer degene die aangifte heeft gedaan, onder curatele
staat of een mentor diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd
met instemming van het lid aangifte te doen.
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5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Naast het lid kan degene die zelf een overtreding van dit reglement heeft geconstateerd dan wel
een orgaan of commissie van de sportbond die kennis hebben van een mogelijke overtreding van
het reglement, aangifte doen van seksuele intimidatie. Degene die de seksuele intimidatie
(mogelijk) heeft ondergaan wordt van de aangifte op de hoogte gesteld, tenzij zwaarwegende
redenen zich hiertegen verzetten. Als uitgangspunt geldt het streven naar een veilige
sport(beoefening).
De aangifte bevat een opgave van de naam en zo mogelijk de adresgegevens van degene tegen
wie de aangifte zich richt alsmede een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van feiten en
omstandigheden voor zover mogelijk met de datum (data) waarop of de periode waarbinnen de
seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden. Wanneer geen adresgegevens kunnen worden
verstrekt, dient degene die aangifte doet de beklaagde zodanig te identificeren dat voor de
aanklager duidelijk is tegen wie de aangifte zich richt.
De aanklager beoordeelt of en op welke wijze met inachtneming van het reglement de aangifte in
behandeling wordt genomen en hanteert het opportuniteitsbeginsel.
Wanneer ter zake van de seksuele intimidatie mediation plaatsvindt of heeft plaatsgevonden die
heeft geleid tot de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, kan van de seksuele
intimidatie geen aangifte meer worden gedaan.
Een aangifte is rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de
overtreding lid was van de sportbond. Wanneer de beklaagde ten tijde van de behandeling van de
aangifte geen lid meer is van de sportbond wordt de aangifte behandeld en geschiedt de
behandeling van de zaak op grond van dit Tuchtreglement seksuele intimidatie, als ware de
beklaagde nog immer lid van de betreffende sportbond, in welk geval aan degene die aangifte
doet en degene tegen wie de aangifte zich richt alle rechten en verplichtingen op grond van dit
Tuchtreglement toekomen.
Nadat de aangifte is gedaan, onderzoekt de aanklager of hij bevoegd is de aangifte te behandelen
en of de indiener ontvankelijk is.
Een anonieme aangifte wordt niet in behandeling genomen. De aanklager behandelt een
anonieme aangifte als een anonieme melding.
De omschrijving van de overtreding in de aangifte vormt de grondslag voor de behandeling van
een zaak door de aanklager, de tuchtcommissie en door de commissie van beroep.
Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit schriftelijk en
gemotiveerd geschiedt. De aanklager is in dat geval bevoegd degene die aangifte heeft gedaan
hierover te horen. De juridisch secretaris doet van het intrekken van de aangifte schriftelijk
mededeling aan de beklaagde waarna de aanklager beoordeelt of het zinvol is de zaak in het kader
van een veilige sport(beoefening) voort te zetten.
Het doen van een valse melding of valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan
worden bestraft. De juridisch secretaris doet van een valse aangifte, aangifte bij de
tuchtcommissie. De behandeling van die zaak vindt niet plaats door de kamer seksuele intimidatie,
maar met inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement door een andere kamer van de
tuchtcommissie. Wanneer degene tegen wie aangifte is gedaan door de valse aangifte in zijn eer,
goede naam en/of reputatie is geschaad, levert dit bij de behandeling van die valse aangifte een
strafverzwarende omstandigheid op.
Wanneer de aangifte door een lid wordt gedaan, kan het bondsbestuur of de aanklager, de
tuchtcommissie of de commissie van beroep verzoeken degene die aangifte doet geheel of
gedeeltelijk in de kosten van de procedure te veroordelen wanneer de aangifte niet dan wel tot
een gedeeltelijke veroordeling van de beklaagde leidt.
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Artikel 15 Ȃ Bevoegdheid aangifte te behandelen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na ontvangst van de aangifte onderzoekt de aanklager of hij bevoegd is de aangifte te behandelen
en of de indienende partij ontvankelijk is. Wanneer de aanklager meent dat hij niet bevoegd is de
aangifte in behandeling te nemen, of dat de indienende partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan
degene die aangifte heeft gedaan hiertegen beroep instellen bij de tuchtcommissie. Van de
uitspraak van de tuchtcommissie staat geen beroep open.
De aanklager is bevoegd maar niet gehouden bij de tuchtzaak betrokken partijen vooraf te horen.
Hij kan de behandeling over de bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van de indienende partij
schriftelijk afdoen.
Wanneer de betreffende aanklager oordeelt dat geen sprake is van bevoegdheid tot het doen van
aangifte, of dat de indienende partij kennelijk niet-ontvankelijk is, doet hij gemotiveerd uitspraak
en deelt de ambtelijk secretaris die uitspraak aan de indienende partij en aan de andere bij die
zaak betrokken partijen schriftelijk mee.
Wanneer de aanklager zich onbevoegd of de indienende partij niet-ontvankelijk heeft verklaard,
wordt de aangifte niet door de aanklager in behandeling genomen, tenzij de indienende partij
binnen veertien dagen na verzending van de in lid 3 bedoelde mededeling van de ambtelijk
secretaris alsnog de tuchtcommissie schriftelijk verzoekt zijn aangifte in behandeling te nemen.
Na een schriftelijk verzoek, om zijn aangifte in behandeling te nemen, beoordeelt de
tuchtcommissie of de aanklager bevoegd is en/of de indienende partij ontvankelijk is. De kamer
van de commissie is bij die beoordeling niet gebonden aan de uitspraak van de aanklager en kan
de uitspraak zowel bevestigen als vernietigen. De commissie is bevoegd maar niet gehouden tot
een mondelinge behandeling. Wanneer de betreffende kamer van de commissie oordeelt dat de
aanklager niet bevoegd is en/of de indienende partij niet-ontvankelijk is in zijn aangifte doet de
kamer ter zake schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen inhoudelijke behandeling van
de zaak plaats. Wanneer de aanklager wel bevoegd is en de indienende partij wel ontvankelijk
wordt de zaak door een andere aanklager in behandeling genomen.
In de uitspraak van de kamer van de betreffende commissie wordt tevens bepaald welke partij in
de kosten van de in dit artikel bedoelde behandeling wordt veroordeeld. In de uitspraak van de
aanklager wordt eveneens bepaald welke partij in de kosten van de behandeling wordt
veroordeeld.

F. Vooronderzoek, schikkingsvoorstel en sepot
Artikel 16 Ȃ Vooronderzoek
1.

2.
3.
4.

De aanklager kan voordat hij de beklaagde al dan niet in staat van beschuldiging stelt, een
vooronderzoek instellen.
Het vooronderzoek kan de aanklager zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een
onderzoekscommissie.
De aanklager maakt via een brief of aanzegging duidelijk dat jegens de beklaagde een vermoeden
bestaat van een overtreding, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich hiertegen verzetten.
Beklaagde heeft het recht zich tegen het in de brief of aanzegging genoemde vermoeden te
verweren binnen een door de aanklager in voornoemde brief of aanzegging gestelde termijn.
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5.

6.

In het kader van het vooronderzoek kan ieder lid worden verzocht mondeling of schriftelijk,
afhankelijk van het gestelde in de brief of aanzegging van de aanklager, volledige en juiste
informatie te verschaffen, binnen de door de aanklager aangegeven termijn.
Indien de aanklager een onderzoekscommissie heeft aangewezen voor de uitvoering van het
vooronderzoek, komt aan deze persoon of komen aan deze personen dezelfde bevoegdheden, als
genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel toe, als aan de aanklager.

Artikel 17 Ȃ Schikkingsvoorstel
1.

2.
3.

4.

De aanklager kan, na de beklaagde in staat van beschuldiging te hebben gesteld, de beklaagde een
schikkingsvoorstel doen. De aanklager stelt een redelijke termijn in het schikkingsvoorstel
waarbinnen de beklaagde op het voorstel kan reageren. Deze termijn valt in ieder geval binnen
een termijn van drie weken.
Indien de aanklager binnen de in het vorige lid gestelde termijn geen bericht heeft ontvangen van
beklaagde wordt aangenomen dat de beklaagde het schikkingsvoorstel heeft afgewezen.
Accepteert de beklaagde tijdig het schikkingsvoorstel, dan wordt de sanctie of maatregel opgelegd.
Een dergelijke sanctie of maatregel is bindend en wordt geacht te zijn opgelegd door de
tuchtcommissie. Het betreft op dat moment een onherroepelijke sanctie of maatregel opgelegd
door de tuchtcommissie.
Bij het schikkingsvoorstel kan de aanklager rekening houden met de situatie die na het beëindigen
van de straf tussen partijen kan ontstaan. De aanklager kan, wanneer dit ten tijde van de
strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de beklaagde zich tegenover degene die
aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de straf moet gedragen of welke beperkingen
gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten. Hiervan kan in de schikking
mededeling worden gedaan.

Artikel 18 Ȃ Sepot
1.

2.
3.
4.

De aanklager kan een zaak gemotiveerd seponeren. Tegen het sepot kan een rechtstreeks
belanghebbende, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, binnen zeven dagen na kennisname
van het sepot, in beroep bij de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie kan het sepot handhaven, daarmee eindigt de behandeling van de zaak. Tegen
de handhaving van een sepot is geen beroep mogelijk.
De tuchtcommissie kan de sepotbeslissing verwerpen en de zaak teruggeven aan de aanklager die
vervolgens een schikkingsvoorstel zal doen of de zaak direct aanbrengt bij de tuchtcommissie.
Het bondsbestuur, de beklaagde, degene die aangifte heeft gedaan en eventueel andere personen
of instanties, dit naar het oordeel van de aanklager, worden van het sepot op de hoogte gebracht.

G. Beklaagde
Artikel 19 Ȃ De beklaagde
1.

Via een brief of aanzegging kan de aanklager de beklaagde in kennis stellen van het feit dat jegens
de beklaagde een vermoeden bestaat van een overtreding en een vooronderzoek is of wordt
ingesteld.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Al dan niet na vooronderzoek, stelt de aanklager via een brief of aanzegging de beklaagde in staat
van beschuldiging.
Indien de aanklager de beklaagde in staat van beschuldiging heeft gesteld en de beklaagde het
schikkingsvoorstel heeft verworpen, dan wel het schikkingsvoorstel wordt geacht te zijn
verworpen, dan wel de aanklager heeft besloten de zaak direct voor te leggen aan de
tuchtcommissie, kan de beklaagde tegen de aangifte verweer voeren. Het verweerschrift moet vier
weken na ontvangst van de aangifte aan beklaagde, door het Instituut Sportrechtspraak zijn
ontvangen. Het verweerschrift wordt toegezonden per aangetekende brief. De beklaagde kan ook
binnen die vier weken schriftelijk aan het Instituut Sportrechtspraak mededelen dat hij verweer wil
voeren, mits het verweerschrift zelf, waarin inhoudelijk op de aangifte wordt ingegaan, uiterlijk
vier weken na de verzending van de voornoemde brief door het Instituut Sportrechtspraak is
ontvangen. De kamer seksuele intimidatie kan na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de
beklaagde in zeer bijzondere gevallen de termijn verlengen.
Wanneer de beklaagde in het buitenland woonachtig is geldt niet een termijn van vier weken maar
van zes weken.
Wanneer de beklaagde geen verweer voert, kan de aanklager daaraan die conclusies verbinden die
zij juist oordeelt.
De beklaagde is gehouden naar waarheid te verklaren. De aanklager kan te allen tijde van de
beklaagde verlangen dat hij op gestelde vragen zelf antwoordt en voor die beantwoording niet
naar een ander, waaronder zijn raadsman, verwijst.
De beklaagde kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan
legt de raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht over van de beklaagde.
Tijdens een mondelinge behandeling kan de beklaagde een raadsman, die geen advocaat is,
mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en
verplichtingen als voor de beklaagde.
Op verzoek van de beklaagde kan de correspondentie in de tuchtzaak aan de raadsman worden
toegezonden. Tenzij de correspondentie aan de raadsman wordt toegezonden, wordt het door de
beklaagde zelf opgegeven woonadres voor juist gehouden of anders het door de beklaagde aan
zijn sportbond opgegeven woonadres.

H. Behandeling tuchtcommissie
Artikel 20 Ȃ Behandeling
1.
2.

3.
4.
5.

Een zaak wordt door de aanklager bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt.
Brengt de aanklager de zaak aan bij de tuchtcommissie, dan zendt de kamer seksuele intimidatie
de aangifte en bijbehorende documenten zo spoedig mogelijk na ontvangst per aangetekende
brief en per gewone post aan de beklaagde. Tevens wordt een bijsluiter bijgevoegd waarin de
tuchtprocedure bij het Instituut Sportrechtspraak wordt beschreven.
De aanklager brengt het bondsbestuur op de hoogte van het aanhangig maken van de zaak.
De aangifte van seksuele intimidatie wordt, nadat de (eventueel verlengde) termijn van het
verweerschrift is verstreken, tijdens een mondelinge behandeling behandeld.
De kamer seksuele intimidatie stelt de datum, uur en plaats van de mondelinge behandeling vast
en deelt dit ten minste tien dagen vóór de dag van de zitting schriftelijk mee aan de aanklager en
partijen.
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6.
7.
8.
9.

De kamer seksuele intimidatie roept ook andere personen op, waarvan de kamer de verschijning
gewenst acht. De oproep geschiedt per gewone post en per aangetekende brief.
De behandeling vindt niet in het openbaar plaats.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep streven er naar de behandeling van een zaak in
eerste aanleg en in beroep binnen zes maanden te doen plaatsvinden.
De aanklager dient bij de behandeling van de zaak aanwezig te zijn.

Artikel 21 Ȃ Zitting
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

De mondelinge behandeling vindt plaats tijdens een zitting. De kamer seksuele intimidatie bepaalt
wie tot de zitting toegang heeft.
Wanneer de beklaagde niet ter zitting is verschenen, gaat de kamer seksuele intimidatie na of de
beklaagde behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent
de kamer seksuele intimidatie om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst is, dan
stelt hij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. De aanklager en partijen worden
hiervan door de juridisch secretaris schriftelijk in kennis gesteld.
Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan de kamer seksuele
intimidatie besluiten de zitting uit te stellen, dan wel de zaak voor zover mogelijk te behandelen en
voor de niet verschenen getuige of deskundige op een andere datum voort te zetten.
De kamer seksuele intimidatie kan een ieder wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder
bijwonen van de zitting ontzeggen.
De kamer seksuele intimidatie kan bepalen dat degene die aangifte heeft gedaan afzonderlijk
wordt gehoord van degene tegen wie de aangifte is gericht. Wanneer partijen afzonderlijk van
elkaar worden gehoord in aanwezigheid van de aanklager kunnen ook de raadslieden van partijen
bij dat verhoor aanwezig zijn. De kamervoorzitter doet van een verhoor dat afzonderlijk heeft
plaatsgevonden verslag aan de andere partij.
De leden van de kamer seksuele intimidatie stellen de aanklager, de beklaagde en andere te horen
personen zo nodig vragen. De aanklager en beklaagde kunnen ieder de kamervoorzitter verzoeken
aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het
oordeel van de kamervoorzitter niet ter zake dienend zijn. De kamervoorzitter kan bepalen dat
vragen alleen via hem mogen worden gesteld.
De juridisch secretaris maakt van de mondelinge behandeling een relevante, zakelijke
samenvatting die door de kamervoorzitter en de juridisch secretaris worden ondertekend.
Wanneer geen juridisch secretaris ter zitting aanwezig is, treedt één van de overige leden van de
kamer als secretaris op die alsdan in de rechten en bevoegdheden van de juridisch secretaris
treedt.

Artikel 22 Ȃ Getuigen en deskundigen
1.

De kamer seksuele intimidatie is bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen.
De kamer seksuele intimidatie doet hiervan alsmede van hun namen en van hun deskundigheid
mededeling aan partijen.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

De aanklager en de beklaagde kunnen zelf voor een zitting ten hoogste vijf getuigen of
deskundigen oproepen en doen hiervan onder opgave van hun namen en adressen uiterlijk zeven
dagen voor de zitting schriftelijk mededeling aan de kamer seksuele intimidatie, die hiervan
mededeling doet aan de andere partij. Van de deskundige wordt bovendien opgave gedaan van
zijn deskundigheid. Met schriftelijke toestemming van de kamervoorzitter kunnen partijen ieder
meer dan vijf getuigen of deskundigen oproepen.
Leden van de sportbond, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te
verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. Ook anderen dan leden kunnen als getuige of
deskundige worden opgeroepen.
Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting of tijdens het vooronderzoek
worden gehoord. Wanneer een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan
zijn, kan de kamer de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige of deskundige een
schriftelijk antwoord verlangen.
Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te antwoorden naar
wat de wetenschap hen leert. De kamervoorzitter kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting
van hun verklaring te ondertekenen.
Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van dit
reglement kan worden bestraft. Wanneer het een lid van de sportbond betreft, brengt de
aanklager de zaak voor de tuchtcommissie. De behandeling van die zaak geschiedt niet door de
kamer seksuele intimidatie, maar door een andere kamer van de tuchtcommissie met
inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement.
Het onder druk zetten of bedreigen van getuigen of deskundigen levert een overtreding op van dit
reglement. Wanneer het een lid van de sportbond betreft, brengt de aanklager de zaak voor de
tuchtcommissie. De behandeling van die zaak geschiedt niet door de kamer seksuele intimidatie,
maar door een andere kamer van de tuchtcommissie met inachtneming van het Algemeen
Tuchtreglement.

I. Straffen
Artikel 23 Ȃ Op te leggen straffen
1.

2.

Als straf kunnen worden opgelegd:
a.
een berisping;
b.
het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportbond zulks voor de
door de aanklager of de kamer seksuele intimidatie bepaalde duur;
c.
het verbod om één of meer aan leden van de sportbond toegekende rechten uit te oefenen
voor een zulks voor de door de aanklager of de kamer seksuele intimidatie bepaalde duur;
d.
het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportbond zulks voor de door
de aanklager of de kamer seksuele intimidatie bepaalde duur;
e.
de schorsing zulks voor de door de aanklager of de kamer seksuele intimidatie bepaalde
duur;
f.
het royement (ontzetting) als lid van de sportbond.
Een in verband met van seksuele intimidatie op te leggen straf is tevens gericht op het voorkomen
van herhaling en het herstel van de veiligheid.
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Een berisping, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere straf worden
opgelegd.
Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde straffen geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een straf wordt
aan een termijn van ten hoogste twee jaren gebonden.
Bij het opleggen van een straf kan de aanklager of de kamer seksuele intimidatie rekening houden
met de situatie die na het beëindigen van de straf tussen partijen kan ontstaan. De aanklager of
kamer kan, wanneer dit ten tijde van de strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de
beklaagde zich tegenover degene die aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de straf moet
gedragen of welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten.
Hiervan kan in de uitspraak mededeling worden gedaan.
Degene die aangifte heeft gedaan kan ook na het opleggen van de straf, maar voor het beëindigen
van de straf, de kamer seksuele intimidatie verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen.
Wanneer de beklaagde binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een
overtreding in verband met seksuele intimidatie begaat, kan de aanklager in het schikkingsvoorstel
of de kamer seksuele intimidatie beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een
onvoorwaardelijke straf om te zetten en daarnaast een straf op te leggen voor de nieuwe
overtreding.
Maakt een overtreding, waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde in de
sportbond dan kan de aanklager of de kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie, zodra
aangifte is gedaan en voordat verweer is gevoerd of een mondelinge behandeling heeft
plaatsgevonden, aan de beklaagde een voorlopige straf opleggen. De termijn van verweer blijft
dan van toepassing.
Bij het opleggen van een straf en bij het bepalen van de strafmaat kan rekening worden gehouden
met een strafrechtelijke veroordeling en/of met het resultaat van een andere wijze waarop de
seksuele intimidatie aan de orde is gesteld.
Indien beklaagde royement is opgelegd, kan de betrokken sportbond niet eerder dan 12 jaar na
oplegging van het royement, een eventueel nieuw verzoek tot toelating van de beklaagde tot het
lidmaatschap van de sportbond in behandeling nemen. Het is ter beoordeling van de sportbond
het verzoek tot toelating te accepteren dan wel te weigeren en daarmee het royement te laten
voortduren.

Artikel 24 Ȃ Straffen
1.

2.

3.
4.

De berisping houdt een officiële veroordeling in van bepaald met name genoemd gedrag van de
beklaagde.
Het verbod om één of meer rechten uit te oefenen van de sportbond is gericht op het beperken
van de bewegingsvrijheid van de beklaagde, geldend voor bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, omgang
met bepaalde personen, groepen of teams, inzage van bepaalde dossiers, aanwezigheid bij
bepaalde wedstrijden, trainingen of vergaderingen, zulks voor de door de kamer seksuele
intimidatie bepaalde duur.
Het verbod om deel te nemen aan activiteiten van de sportbond wordt als straf opgelegd voor een
bepaalde duur en/of voor bepaalde activiteiten.
Het verbod om bij de sportbond één of meer functies uit te oefenen wordt alleen als straf
opgelegd, wanneer de overtreding in de uitoefening van een bepaalde functie is begaan. Bedoelde
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5.

6.

7.

ontzegging kan op die functie, maar ook op door de kamer seksuele intimidatie te bepalen andere
functies in de sportbond betrekking hebben.
Een schorsing wordt als straf opgelegd wanneer de overtreding zo ernstig is dat niet met een
lichtere straf kan worden volstaan en een royement een te zware straf is, dit naar het oordeel van
de kamer seksuele intimidatie. Gedurende de schorsing kan de beklaagde geen functie en
lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch deelnemen aan activiteiten van de sportbond en blijven
de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In
overleg met de beklaagde kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het
woord uitvoert ten behoeve van de vereniging worden opgelegd.
Het royement wordt uitgesproken wanneer de seksuele intimidatie, waarvan aangifte is gedaan,
zo ernstig is dat er sprake is van een in ernstige mate in strijd handelen met de statuten,
reglementen of besluiten van de sportbond. Wanneer de kamer seksuele intimidatie van de
tuchtcommissie het royement uitspreekt, kan de beklaagde van die uitspraak in beroep gaan bij
kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is de beklaagde geschorst.
Wanneer een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt
hiervan in de uitspraak mededeling gedaan.

J. Uitspraak
Artikel 25 Ȃ Uitspraak
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Een uitspraak van de kamer seksuele intimidatie komt tot stand door een met gewone
meerderheid genomen besluit. De leden van de kamer hebben ieder één stem. De juridisch
secretaris woont het beraad in de raadkamer bij, maar neemt niet deel aan de stemming.
Wanneer de kamer seksuele intimidatie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding
niet is begaan, spreekt de kamer seksuele intimidatie de beklaagde vrij.
Wanneer de kamer seksuele intimidatie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding
is begaan, deelt zij aan de beklaagde mee welke straf voor de overtreding wordt opgelegd.
Wanneer de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand
kan blijven, bevestigt zij die uitspraak.
Wanneer de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet in
stand kan blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt de commissie van beroep of de beklaagde
wordt vrijgesproken, dan wel ter zake van welke overtreding welke straf aan de beklaagde wordt
opgelegd.
Bij het bepalen van de straf en de strafmaat worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken
dezelfde maatstaven aangelegd.
De kamer seksuele intimidatie doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo spoedig
mogelijk uitspraak en in ieder geval niet later dan vier weken nadat de mondelinge behandeling is
gesloten.
De kamer seksuele intimidatie doet altijd schriftelijk uitspraak en motiveert haar uitspraak op een
wijze die in relatie tot de overtreding passend is te achten. De kamer seksuele intimidatie kan ook
een mondelinge uitspraak doen en deze nadien op schrift stellen.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Een uitspraak wordt ondertekend door de kamervoorzitter en door de juridisch secretaris. De
kamervoorzitter en de juridisch secretaris kunnen de uitspraak elektronisch ondertekenen mits
kort nadien een door hen handmatig ondertekende uitspraak wordt verstrekt.
Wanneer de feiten of omstandigheden van de behandelde zaak hiertoe aanleiding geven, kan de
commissie aan het bondsbestuur aanbevelingen doen, die gericht zijn op het veranderen van een
situatie of het nemen van preventieve maatregelen.
De kosten van de behandeling van de aangifte ter zake van seksuele intimidatie komen ten laste
van de sportbond, tenzij de aanklager, tuchtcommissie of de commissie van beroep aanleiding ziet
om de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de aangever of de beklaagde te brengen.
Wanneer er sprake is van een valse aangifte brengt de aanklager of de betreffende commissie de
kosten van het behandelen van de tuchtzaak ten laste van degene die de valse aangifte heeft
gedaan. Wordt een lid van de sportbond in de kosten van de tuchtzaak veroordeeld dan is het lid
gehouden die kosten aan de bond te voldoen.
De kosten betreffen de kosten van de huur van de zittingsruimte en de kosten van bijstand van het
ambtelijk en/of juridisch secretariaat, alsmede de in redelijkheid gemaakte kosten van getuigen en
deskundigen. Wanneer met betrekking tot de kosten een uitspraak is gedaan, is degene die in de
kosten is veroordeeld gehouden deze aan zijn sportbond te voldoen.
Wanneer een uitspraak betrekking heeft op een onbevoegdheid of een niet-ontvankelijkheid,
geschiedt de kostenveroordeling op de wijze zoals is bepaald in lid 11.
De ambtelijk secretaris zendt haar uitspraak per aangetekende brief. Op verzoek van een partij
zendt de ambtelijk secretaris de uitspraak voordien per e-mail.
Wanneer een uitspraak een kennelijke vergissing bevat kan het bondsbestuur of de beklaagde de
commissie schriftelijk verzoeken de uitspraak op het betreffende onderdeel te herstellen. De
commissie kan ook zelf een kennelijke vergissing achteraf herstellen.
In beide gevallen stelt de commissie de andere partij - of wanneer de commissie zelf wenst te
herstellen - het bondsbestuur en de beklaagde in de gelegenheid schriftelijk te reageren met
inachtneming van de termijnen. De commissie bepaalt of een mondelinge behandeling plaatsvindt.
De hersteluitspraak van de commissie geschiedt schriftelijk. Van de hersteluitspraak van de
commissie staat geen beroep open.
Tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep anders heeft bepaald wordt een uitspraak
door het Instituut Sportrechtspraak gepubliceerd. Wanneer de uitspraak wordt gepubliceerd
wordt de uitspraak geanonimiseerd, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep in de
uitspraak heeft beslist dat met een andere wijze van vermelding kan worden volstaan.
Elke uitspraak wordt opgenomen in de databank van het Instituut Sportrechtspraak en wordt
daarin bewaard voor de in het Reglement persoonsregistratie vermelde termijn.

K. Beroep en ten uitvoerlegging
Artikel 26 Ȃ Beroep
1.

De aanklager, degene die aangifte heeft gedaan, en de beklaagde kunnen van een uitspraak van de
tuchtcommissie beroep instellen bij de commissie van beroep. Het beroep kan alleen worden
ingediend door de aanklager, degene die aangifte heeft gedaan en/ of door de beklaagde zelf of
door de raadsman of wettelijk vertegenwoordiger van degene die aangifte heeft gedaan of de
beklaagde. Wanneer degene die aangifte doet of de beklaagde, onder curatele staat of een mentor
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2.

3.
4.

5.

diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd met instemming
van de beklaagde beroep in te stellen.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier weken na de datum van
ontvangst van de uitspraak van de tuchtcommissie, die geacht wordt twee dagen na de datum van
verzending te zijn gelegen, tenzij de beklaagde overtuigend aannemelijk kan maken dat hij niet
eerder van de uitspraak van de tuchtcommissie heeft kunnen kennisnemen. Wanneer de uitspraak
voordien per e-mail is toegezonden vangt de beroepstermijn aan vanaf de datum waarop de
uitspraak per aangetekende brief is toegezonden.
Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld. Het beroepschrift wordt per aangetekende
brief of elektronisch per e-mail toegezonden aan de commissie van beroep.
Wanneer het beroep niet namens een in lid 1 bedoeld persoon is ingesteld, deelt de commissie
van beroep dit aan de aanklager, degene die aangifte heeft gedaan of de beklaagde mee en stelt
hij degene die aangifte heeft gedaan of beklaagde binnen een nieuw te stellen termijn in de
gelegenheid alsnog zelf beroep in te stellen.
Wanneer het beroepschrift wordt ingediend bij de sportbond, wordt het beroepschrift
doorgezonden aan de commissie van beroep en geldt als datum van ontvangst de datum waarop
de sportbond het beroepschrift heeft ontvangen.

Artikel 27 Ȃ Tenuitvoerlegging
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Het bondsbestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen.
De beklaagde, andere leden en organen van de sportbond zijn verplicht hun medewerking aan de
tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het daarmede in gebreke blijven levert een
overtreding op die wordt behandeld door een andere kamer van de tuchtcommissie.
De tenuitvoerlegging van een door de aanklager of een commissie opgelegde straf vangt aan op de
datum waarop deze tot een schikking komt of uitspraak doet, tenzij in de schikking of uitspraak
anders is bepaald.
Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de
beklaagde kan de kamervoorzitter van de kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep
de tenuitvoerlegging van een straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het verzoek
tot het opschorten van de straf kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een
beroepschrift, maar niet eerder.
De kamervoorzitter doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke uitspraak de commissie van
beroep niet bindt bij het eindoordeel.
Met uitzondering van de berisping, kan het bondsbestuur in bijzondere gevallen nadat ten minste
twee derden van een straf is ondergaan na een schriftelijk verzoek van de beklaagde het restant
kwijtschelden. Het bondsbestuur kan aan het kwijtschelden van bedoeld restant voorwaarden
verbinden, nadat het bondsbestuur over de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden de
kamer seksuele intimidatie heeft gehoord die de zaak het laatst in behandeling heeft gehad.

Artikel 28 Ȃ Herziening

1. Het bondsbestuur kan de tenuitvoerlegging van een straf opschorten wanneer ten aanzien van de
schikking of opgelegde straf nieuwe feiten of omstandigheden blijken, die - waren deze tijdens de
behandeling van de zaak door de commissie bekend geweest - met een grote mate van zekerheid
tot een vrijspraak of een veel lichtere straf zouden hebben geleid. Een dergelijk verzoek tot
herziening moet schriftelijk door de beklaagde zijn gedaan met een uitvoerige motivering van die
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feiten en omstandigheden. Het bondsbestuur kan het verzoek alleen in behandeling nemen, indien
op dat moment geen mogelijkheid van beroep openstaat.
2. Wanneer het bondsbestuur het verzoek tot herziening inwilligt en de tenuitvoerlegging opschort,
stelt het bondsbestuur het verzoek aan de aanklager ter hand, die het verzoek als ware het een
aangifte behandelt. De aanklager behandelt de zaak dan opnieuw, van welke uitspraak beroep kan
worden ingesteld.
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L. Registratie
Artikel 29 Ȃ Registratie straf seksuele intimidatie
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Behalve bij een berisping leidt een tuchtrechtelijke veroordeling tot registratie van de beklaagde,
zijn persoonsgegevens en de gegevens van de tuchtzaak in het Registratiesysteem seksuele
intimidatie van NOC*NSF conform het Protocol registratiesysteem in de sport van NOC*NSF. Die
registratie is geen straf in de zin van dit artikel. Tegen de registratie kan bij het Instituut
Sportrechtspraak geen beroep worden ingesteld. Onder tuchtrechtelijke veroordeling is mede
begrepen een schikking met de aanklager.
De in lid 1 bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de beklaagde de leeftijd van zestien jaar
nog niet heeft bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling in welk geval ook
veroordeelden jonger dan 16 jaar worden opgenomen in het registratiesysteem.
De ambtelijk secretaris zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan de registratiekamer van
NOC*NSF. Tevens stelt de ambtelijk secretaris binnen vijf werkdagen nadat hij de tuchtrechtelijke
uitspraak aan de registratiekamer van NOC*NSF heeft toegezonden de beklaagde en zijn
sportbond hiervan schriftelijk per gewone post en bij aangetekende brief op de hoogte. Van een
registratie naar aanleiding van een uitspraak van de tuchtcommissie of van de commissie van
beroep staat voor de beklaagde geen mogelijkheid van beroep open.
Wanneer ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een lid een onvoorwaardelijke
straf is opgelegd, is het lid gehouden de strafrechtelijke uitspraak aan het bondsbestuur van zijn
sportbond ter hand te stellen. In dat geval maar ook wanneer het bondsbestuur uit andere hoofde
over een bedoelde uitspraak van de strafrechter beschikt, zendt het bondsbestuur die uitspraak
per omgaande aan de aanklager.
De aanklager behandelt de zaak zoals bedoeld onder lid 4 met inachtneming van de bepalingen
van dit Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming
van het reglement dat geldt op de datum van ontvangst van de uitspraak. De aanklager beoordeelt
of de door de strafrechter opgelegde straf is opgelegd in het kader van seksuele intimidatie en
beslist of de zaak zich voor een schikking met de aanklager leent, of voor een verkorte
tuchtrechtelijke behandeling door de tuchtcommissie in aanmerking kan komen. Bij een verkorte
behandeling, vindt geen mondelinge behandeling plaats en worden geen getuigen en, of
deskundigen gehoord. De ambtelijk secretaris zendt de uitspraak per gewone post en als
aangetekende brief aan de beklaagde en aan zijn sportbond.
De beklaagde en het bondsbestuur kunnen van deze uitspraak binnen vier weken na de datum van
ontvangst van de uitspraak van de tuchtcommissie in beroep gaan bij de commissie van beroep.
De kamer seksuele intimidatie van de commissie van beroep behandelt het beroep binnen vier
weken en doet zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk uitspraak, waarna de ambtelijk secretaris de
uitspraak per gewone post en als aangetekende brief toezendt aan de beklaagde en aan zijn
sportbond. Van de uitspraak van de commissie van beroep staat bij het Instituut Sportrechtspraak
geen beroep open.
Wanneer de tuchtcommissie of in beroep de commissie van beroep van oordeel is dat de door de
strafrechter opgelegde straf betrekking heeft op seksuele intimidatie en bedoelde commissie de
zaak tuchtrechtelijk heeft behandeld, zendt de ambtelijk secretaris de onherroepelijke
tuchtrechtelijke uitspraak per omgaand aan de registratiekamer van NOC*NSF.
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M. Overige tuchtrechtelijke bepalingen
Artikel 30 Ȃ Tuchtrecht
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Dit Tuchtreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak.
Dit Tuchtreglement is van toepassing op de sportbond, die in de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak dit Tuchtreglement op zijn leden van toepassing heeft verklaard, alsmede indien en voor zover met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen - op zijn
sportverenigingen of andere lidorganisaties en hun leden en/of op zijn afdelingen en hun leden.
De leden zijn tegenover het Instituut Sportrechtspraak tot hetzelfde gehouden als waartoe de
sportbond vanwege de in lid 2 bedoelde overeenkomst tegenover Instituut Sportrechtspraak zal
zijn gehouden op grond van de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut
Sportrechtspraak. Op grond hiervan is de sportbond bevoegd tot het opleggen van verplichtingen
aan in lid 2 bedoelde leden tegenover het Instituut Sportrechtspraak, waarbij - met toepassing van
artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - al hetgeen waartoe de sportbond tegenover het
Instituut Sportrechtspraak is gehouden ook geldt als verplichtingen die de leden van de sportbond
rechtstreeks tegenover het Instituut Sportrechtspraak hebben.
Voor de duur van de in lid 2 bedoelde overeenkomst geschiedt de tuchtrechtspraak inzake
seksuele intimidatie in de sportbond alleen op grond van dit Tuchtreglement seksuele intimidatie.
Op de leden is van toepassing het Tuchtreglement seksuele intimidatie, zoals vastgesteld door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. Ten tijde van de melding of aangifte zijn van
toepassing de bepalingen van het Tuchtreglement seksuele intimidatie zoals die op die datum
gelden. Dit is anders indien deze bepalingen kennelijk onevenredig uitwerking heeft op de rechten
en plichten van gedaagde. Wanneer tijdens de aangifte bepalingen van het Tuchtreglement
seksuele intimidatie door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden gewijzigd, zijn om
redenen van proceseconomie en omwille van te betrachten uniformiteit die gewijzigde bepalingen
op de behandeling van de zaak van toepassing, tenzij naar het oordeel van de aanklager of de
kamer seksuele intimidatie de beklaagde daardoor aantoonbaar wordt geschaad, in welk geval de
desbetreffende oorspronkelijke bepalingen van kracht blijven.
Waar in dit reglement wordt verwezen naar het Algemeen Tuchtreglement is ten aanzien van de in
dit reglement genoemde overtredingen het Algemeen Tuchtreglement van toepassing. Het in de
vorige zin bepaalde geldt met betrekking tot die overtredingen ook wanneer een sportbond de
toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement niet uitdrukkelijk met het Instituut
Sportrechtspraak is overeengekomen. De toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement
beperkt zich in dat geval louter tot het berechten van de in dit reglement genoemde
overtredingen.
De aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep fungeren als orgaan van de
sportbond en doen uitspraak in naam van en ten behoeve van de sportbond. Derhalve vindt het
bepaalde in de artikelen 8, 14 en 15 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alleen toepassing ten
aanzien van de desbetreffende sportbond en niet ten aanzien van het Instituut Sportrechtspraak.
Alleen de in dit Tuchtreglement genoemde aanklager, de kamer seksuele intimidatie waaronder
begrepen de tuchtcommissie en in beroep de commissie van beroep zijn bevoegd aan leden van de
sportbond straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat onverlet de bevoegdheid van een
bondsbestuur een ordemaatregel te nemen wanneer het bondsbestuur die bevoegdheid in
statuten of reglementen is verleend. Een door een bondsbestuur genomen ordemaatregel sluit
niet uit dat voor dezelfde feiten een tuchtrechtelijke veroordeling kan plaatsvinden.
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9.

10.
11.

Een op grond van dit reglement door de kamer seksuele intimidatie gedane uitspraak heeft slechts
betrekking op de desbetreffende sportbond en zijn leden en bindt alleen die sportbond en
partijen. Een opgelegde straf wordt alleen ten uitvoer gelegd binnen het verband van de
sportbond waarvan de beklaagde lid is en waarbinnen de overtreding is begaan, tenzij in de
uitspraak anders is beslist. De beklaagde kan in het Registratiesysteem seksuele intimidatie
voorkomen.
De in dit reglement aan een bondsbestuur toegekende bevoegdheden komen aan het
bondsbestuur toe waarvan de beklaagde lid is.
De leden, waaronder ook de beklaagde, zijn verplicht op eerste verzoek alle door de aanklager of
de kamer seksuele intimidatie voor de beoordeling of behandeling van een zaak benodigde
verzochte medewerking te verlenen en informatie te verstrekken.

Artikel 31 Ȃ Aanklagers
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt het aantal aanklagers dat verbonden is aan
het Instituut Sportrechtspraak.
De aanklagers zijn jurist met aantoonbare affiniteit met de sport.
Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak stelt een rooster van aftreden op.
De aanklagers worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak.
De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende
benoeming voor telkens een periode van drie jaren met een maximale zittingsduur van twaalf
jaren. Het bestuur kan een benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen
geschieden, waarna die benoeming kan worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode
van drie jaren met de vermelde mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor een
periode van drie jaren.
Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming. Zij zijn aanklager tot en met de dag
waarop de functie eindigt, tenzij zij op die datum bij de behandeling van een zaak zijn betrokken,
in welk geval zij aftreden op de datum waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan.
De aanklager wordt bijgestaan door een juridisch secretaris van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 32 Ȃ Onderzoekers
1.

2.
3.

Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt het aantal onderzoekers dat verbonden is
aan het Instituut Sportrechtspraak. Beide seksen zijn vertegenwoordigd.
Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak benoemt de onderzoekers op basis van hun
deskundigheid en ervaring.
De leden van de onderzoekscommissie mogen geen persoonlijk belang hebben bij de afhandeling
van de zaak.

Artikel 33 Ȃ Tuchtcommissie en commissie van beroep
1.
2.

De tuchtcommissie bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen
voorzitter, kamervoorzitters en overige leden. De tuchtcommissie bestaat uit kamers.
De commissie van beroep bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen
voorzitter, kamervoorzitters en overige leden. De commissie van beroep bestaat uit kamers.
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3.
4.
5.

6.

7.

De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd, geschorst en
ontslagen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
De algemeen voorzitter, de plaatsvervangend algemeen voorzitter, alsmede de kamervoorzitters
van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn jurist en worden in functie benoemd.
De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende
benoeming voor telkens een periode van drie jaren met een maximale zittingsduur van twaalf
jaren. Het bestuur kan een benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen
geschieden, waarna die benoeming kan worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode
van drie jaren met de vermelde mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor een
periode van drie jaren.
Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming in de tuchtcommissie of in de
commissie van beroep. Zij maken deel uit van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep
tot en met de dag waarop hun lidmaatschap van die commissie eindigt, tenzij zij op die datum bij
de behandeling van een zaak zijn betrokken, in welk geval zij aftreden op de datum waarop in die
zaak uitspraak wordt gedaan.
In afwijking van lid 6 kan het bestuur van een door het bestuur te bepalen aantal leden van de
eerste op grond van dit reglement gekozen tuchtcommissie en de commissie van beroep, de
zittingstermijn met maximaal drie jaar verlengen, om de kwaliteit van de tuchtrechtspraak te
waarborgen. Het bestuur wijst de tuchtcommissieleden aan die hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 34 Ȃ Onverenigbaarheden
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is niet verenigbaar met
het zijn van aanklager, het zijn van onderzoeker, het lidmaatschap van het bondsbestuur en van de
bondsvergadering van een sportbond.
Werknemers van de sportbond kunnen geen aanklager zijn.
Leden van het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede ambtelijk secretarissen,
juridisch secretarissen en de juridisch adviseur kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij
het Instituut zijn betrokken geen aanklager zijn en geen lid van de tuchtcommissie of van de
commissie van beroep zijn.
Een lid van de kamer seksuele intimidatie van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep
mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen wanneer het lid van de betreffende
commissie persoonlijk of uit hoofde van een functie bij die zaak betrokken is (geweest), dan wel
wanneer het lid van die kamer lid is (geweest) van de vereniging die bij de zaak betrokken is of
waarvan één van haar leden bij een zaak betrokken is.
Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, noch
na diens aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de commissie van beroep
betrokken zijn bij de behandeling van een zaak, waarover hij als lid van de tuchtcommissie heeft
geoordeeld.
Leden van de onderzoekscommissie maken geen deel uit van de kamer seksuele intimidatie die
met de behandeling is belast.
Wanneer een zaak ter beoordeling aan de algemeen voorzitter is voorgelegd of deze in een zaak
een - al dan niet voorlopige - beslissing heeft gegeven, maakt de algemeen voorzitter geen deel uit
van de kamer die de zaak behandelt.
Wanneer een lid van een kamer seksuele intimidatie voor of tijdens de behandeling van een zaak
meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het lid van die kamer zich om een andere
reden wenst te verschonen als lid van die kamer, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk met opgave
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van redenen mededeling aan de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van
de commissie van beroep, die alsdan een ander lid van de commissie aanwijst.

Artikel 35 Ȃ Algemeen voorzitter
1.

2.

3.

4.

5.

De tuchtcommissie kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de tuchtcommissie
en die daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie wordt bijgestaan
door een plaatsvervangend algemeen voorzitter.
De commissie van beroep kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de commissie
van beroep en die daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de commissie van beroep
wordt bijgestaan door een plaatsvervangend algemeen voorzitter.
De plaatsvervangend voorzitter heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de algemeen
voorzitter. Waar in dit reglement wordt gesproken over de algemeen voorzitter wordt daarmee
ook de plaatsvervangend algemeen voorzitter bedoeld.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep coördineren de
werkzaamheden van hun commissie, bepalen en wijzigen de samenstelling van de kamers van hun
commissie en bevorderen waar mogelijk de eenheid in de uitspraken van de kamers van hun
commissies.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep is
tevens belast met het nemen van beslissingen die hen in dit reglement zijn opgedragen.

Artikel 36 Ȃ Kamers seksuele intimidatie
1.

2.
3.

4.

De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer seksuele intimidatie die
een aangifte van seksuele intimidatie behandelt.
De kamer seksuele intimidatie handelt namens de commissie waarvan hij deel uitmaakt en spreekt
namens die commissie recht.
Een kamer seksuele intimidatie bestaat uit een kamervoorzitter en twee leden. De kamervoorzitter
is een jurist. De leden kunnen voorts een medische en/of een gedragswetenschappelijke
achtergrond hebben.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep bepalen voor hun
commissie de samenstelling van de kamer seksuele intimidatie.

Artikel 37 Ȃ Ambtelijk en juridisch secretariaat
1.

2.
3.

4.

Het Instituut Sportrechtspraak kent een ambtelijk en een juridisch secretariaat, waarvan de
ambtelijk secretarissen en de juridisch secretarissen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak worden benoemd.
Aan het hoofd van het ambtelijk secretariaat staat een ambtelijk secretaris, bijgestaan door een
plaatsvervangend ambtelijk secretaris.
Het Instituut Sportrechtspraak kent een juridisch secretariaat met juridisch secretarissen. De
ambtelijk secretaris verdeelt de zaken en houdt bij de verdeling rekening met de continuïteit,
kwaliteit, de belasting en specifieke kennis.
Het ambtelijk secretariaat verleent administratieve ondersteuning bij de behandeling van zaken
door de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

31
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (versie maart 2019)

5.

Het juridisch secretariaat verleent juridische ondersteuning bij de behandeling van zaken door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Artikel 38 Ȃ Uitsluiting aansprakelijkheid

Het Instituut Sportrechtspraak en de aan het Instituut Sportrechtspraak verbonden leden van het
bestuur, alsmede de leden van de registratiecommissie, de juridisch secretarissen, de ambtelijk
secretaris, de aanklager, de leden van de onderzoekscommissie en de juridisch adviseur zijn niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een uitspraak
voortvloeien.
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Seksuel
Misbrui

Wat te doen als b

Bij aanranding en verkrachting voer je n
verwijs je iemand direct door naar de po
Geweld.

Bij meldingen van lichtere vormen van f
benader je altijd de sportbond of Centru

Samenvatting

Voor alles is een eerste keer. Ook voor een tevredenheidsonderzoek onder de leden van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond, want dat is in het verleden nog niet eerder gehouden. Het doel
was om te achterhalen waarover leden tevreden of ontevreden zijn. Zo weten wij wat het behouden
waard is en waar verbeteringen nodig zijn.
Alle leden behalve de schoolschakers hebben een enquête ontvangen, in totaal 14.040 leden. De
respons was goed: de enquête is ingevuld door 2.732 leden. ĞǀƌĂŐĞŶŐŝŶŐĞŶŽǀĞƌǀŝũĨƚŚĞŵĂ͛Ɛ͗
activiteiten van de KNSB, communicatie, clubschaak, online schaak en algemeen.
De KNSB zelf scoort gemiddeld een 7, dus een voldoende. Er is weinig direct contact tussen
schaakbond en leden. De meeste leden houden zich bezig met het schaken zelf en alles wat hierbij
komt kijken en niet met onze activiteiten. De leden beschrijven de KNSB met drie woorden:
ondersteunend, vriendelijk en professioneel. De communicatie tussen bondsbureau en leden wordt
als goed beoordeeld. De leden zijn hierover tevreden.
De websites van de KNSB scoren gemiddeld een 6.2. Volgens veel leden is informatie slecht te
vinden. Ook zijn onze websites niet gebruiksvriendelijk genoeg. Een aantal leden weet niet welke
informatie op welke website staat.
De leden beoordelen schaakclubs met gemiddeld een 8. Dit is zeer positief. KNSB-leden die zijn
aangesloten bij een vereniging, zijn hierover dus tevreden. Gezelligheid en het competitie-element
worden als belangrijkste aspecten genoemd. Het valt op dat veel leden behoefte hebben aan
schaaklessen bij hun club.
Het was voor ons ook belangrijk om te weten wat de leden vinden van het idee om Schaakmagazine
digitaal te verspreiden, in combinatie met een digitale nieuwsbrief. Hierover blijken de meningen
verdeeld. De helft van de leden heeft wel behoefte aan een nieuwsbrief.
Iets meer dan de helft van de leden schaakt online. Dit stimuleert ons om onze online activiteiten uit
te breiden.
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2

1. Inleiding

1.1

Probleemstelling van onderzoek

Het is voor de eerste keer dat de KNSB een ledentevredenheidsonderzoek heeft gehouden. De
bedoeling was om te achterhalen waarover de leden tevreden dan wel ontevreden zijn. Door de
onderzoeksresultaten heeft de KNSB een beeld gekregen van hun mate van tevredenheid en hun
wensen en behoeften. Dit onderzoek kan in de toekomst worden herhaald, om inzicht te krijgen in
hoe de schaakbond zich in de ogen van de leden heeft verbeterd.

1.2

Doelgroep en aantal mensen

De leden van de KNSB vallen in vijf categorieën:
x
x
x
x
x

clubschakers;
internetleden;
persoonlijke leden;
ratingleden;
schoolschaakleden.

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit de eerste vier categorieën: clubschakers, internetleden,
persoonlijke leden en ratingleden. De enquête is gestuurd naar in totaal 14.040 mensen. Waar
verder wordt gesproken over ͚ĂůůĞůĞĚĞŶ͕͛ǁŽƌĚƚĚĞǌĞdoelgroep bedoeld.
De gegevens over de leden zijn gehaald uit de Online Leden Administratie (OLA). Als leden jonger dan
zestien, hebben de ouders de mail ontvangen. Het was dan de bedoeling dat de ouders de enquête
invulden. Dat konden ze samen met hun kind doen, maar ook alleen.
Schoolschaakleden zijn buiten de enquête gelaten, omdat zij niet persoonlijk maar via de scholen
bereikt moeten worden. Ook wordt aangenomen dat schoolschaakleden andere wensen en
behoeften hebben dan de rest van de leden.
De vragen in de enquête gaan over de werkzaamheden van het KNSB-bestuur en het bondsbureau.
Ook zijn er vragen gesteld over het functioneren en de activiteiten van schaakclubs. Het was tevens
mogelijk om wensen en behoeften aan te geven, die niet te maken hebben met de KNSB.

1.3

Onderzoeksvragen

De twee hoofdvragen van dit onderzoek zijn:
x
x

Hoe tevreden zijn de leden over de KNSB en wat moet de schaakbond doen om hun
tevredenheid te verhogen?
In hoeverre voldoet de KNSB aan de wensen en behoeften van de leden en waarop moet de
schaakbond inspelen om in de toekomst hieraan beter te voldoen?
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1.4

Deelvragen

In het onderzoek zijn ook deze deelvragen aan bod gekomen:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1.5

Hoe tevreden zijn de leden over de communicatie en informatieverstrekking van de KNSB?
Onder communicatie vallen de volgende onderwerpen: website, sociale media, telefonisch
en digitaal contact, bereikbaarheid voor contact, nieuwsbrief en Schaakmagazine.
Hoe tevreden zijn de leden over online schaken?
Hoe tevreden zijn de leden over het aanbod van de KNSB? Hieronder vallen competities,
evenementen en cursussen.
Hoe tevreden zijn de leden over hun schaakclub?
Hoe tevreden zijn de leden over de mogelijkheden om te schaken?
Wat zijn de wensen en behoeften van de leden?
Wat missen de leden?
Wat moet worden verbeterd volgens de leden?
Waarom schaken de leden?
Wat zijn de verbeterpunten voor de KNSB?

Omschrijving van opdracht

De bedoeling van de opdracht was om erachter te komen waarover leden wel en niet tevreden zijn.
Enerzijds is gezocht naar verbeterpunten. De KNSB kan dan gericht veranderingen doorvoeren om de
tevredenheid van leden te verhogen. Anderzijds was het de bedoeling om sterke punten boven water
te halen, zodat de KNSB weet wat moet worden behouden. De schaakbond wil met de enquête ook
meer te weten komen over de wensen en behoeften van leden.
1.5.1 Soorten vragen
In de enquête zijn verschillende soorten vragen gesteld:
x
x
x
x
x

Matrixvragen met als mogelijke antwoorden: zeer ontevreden, ontevreden, neutraal,
tevreden, zeer tevreden;
Meerkeuzevragen met als opties: A, B, C, D, anders;
selectievakjes: vragen om aan te vinken wat de leden het belangrijkst vinden en wat echt
verbeterd moet worden (meerdere antwoorden mogelijk);
cijferbeoordeling: om de KNSB of schaakclubs te beoordelen;
open vragen: bedoeld voor op- of aanmerkingen per onderwerp.

1.5.2 Responspercentage
De enquête is naar 14.040 leden verzonden. Dit aantal is hoog, waardoor het responspercentage laag
kan zijn en toch nog betrouwbaar. Het doel was om een responspercentage van 20% te halen, dus
dat minstens 2.800 mensen de enquête invulden. Het percentage komt voort uit een
steekproefcalculator. Om dit te realiseren zijn er prijzen verloot onder alle deelnemers: twee
legoschaakspellen, zes platinum accounts bij chess.com en acht Chess Ultra games.
In totaal 2.732 leden (19,5%) hebben de enquête ingevuld. Met een betrouwbaarheidsniveau van
95% is de foutenmarge 1,7%. Dit houdt in dat 95% van alle leden hetzelfde antwoord zou invullen,
met een afwijking van maximaal 1,7% lager of 1,7% hoger. Een voorbeeld ter verduidelijking: 32,7%
geeft aan behoefte te hebben aan schaken overdag. Dan kan met 95% zekerheid worden gezegd dat
tussen de 31,0% (32,7-1,7) en 34,4% (32,7+1,7) van de 14.040 leden behoefte heeft aan schaken
overdag.
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1.5.3 Duur van enquête
Het uitgangspunt was dat het invullen van de enquête maximaal 15 minuten mocht duren, want
anders zouden heel wat mensen al vooraf afhaken. Dat is in de praktijk gelukt. Sommigen hebben er
een paar minuten langer over gedaan, maar veel mensen ook korter.
1.5.4 Planning van onderzoek
Het onderzoek ging in augustus 2018 van start. De van tevoren gemaakte planning van de
werkzaamheden is in het schema te zien. Deze planning is met een maand uitgelopen in verband met
problemen met het programma Enalyzer. Het eindrapport is begin januari 2019 afgerond.

1.6

Presentatie van resultaten

In de rest van dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de enquête beschreven en kort
toegelicht. Ook is gezocht naar factoren die invloed uitoefenen op een punt. Neem bijvoorbeeld de
score van gemiddeld een 6.2 voor de websites. Hierbij is gekeken of leeftijd een rol speelt. Misschien
geeft iedereen jonger dan 25 jaar wel een lager cijfer dan de leden die ouder zijn.
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2. Resultaten

2.1

Werkzaamheden van KNSB

Dit thema gaat over de werkzaamheden en communicatie van de KNSB. De resultaten maken
duidelijk waarover de leden tevreden zijn en wat voor verbetering vatbaar is. Ook komt aan de orde
hoe groot de bekendheid is met de verschillende werkzaamheden van de KNSB.
2.1.1 Bekendheid met en tevredenheid over KNSB-activiteiten
De leden zijn in het algemeen bekend met de werkzaamheden van de schaakbond. Het valt op dat
maar 50% weet dat de KNSB een online schaakclub heeft bij chess.com. Een kwart is er niet van op
de hoogte dat de KNSB clubs, schoolschaak en toernooiorganisaties ondersteunt. Dit percentage is
best hoog, omdat deze taken van enorm belang zijn voor alle leden.
De leden zijn positief over de aandacht die de KNSB besteedt aan de volgende beleidsterreinen:
clubschaak, topschaak, talentontwikkeling, jeugd- en schoolschaak, internetschaak, opleidingen en
competitie. Over de aandacht voor clubschaak en internetschaak is 9% ontevreden. Over clubschaak
zijn 147 opmerkingen gemaakt. Er wordt 46 keer opgemerkt dat de KNSB actiever naar de clubs toe
moet zijn en hen meer moet ondersteunen. Vooral kleinere clubs zullen deze verbetering willen,
omdat zij nieuwe leden nodig hebben om te blijven bestaan.
Bijna alle leden zijn positief of neutraal over de volgende werkzaamheden: organiseren van
competitie en KNSB-beker, uitvoeren van ratingberekeningen en bijhouden van de cursusagenda en
toernooikalender.

Het aantal schaakclubs is van groot belang. Als een vereniging stopt, moeten de leden naar een
andere club verhuizen en dat betekent meestal een grotere reisafstand. Het risico is dat zij er
uiteindelijk mee ophouden. Dit kan ertoe leiden dat steeds meer clubs noodgedwongen het bijltje
erbij neerleggen.
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Een hulppakket aan alle clubs met onder de tien leden kan hiervoor een oplossing zijn. Ook komt een
lid met een interessante suggestie. Volgens hem is het een goed idee om een basisontwerp te maken
voor een website, die gericht is op het werven en behouden van leden. Vervolgens krijgen alle clubs
gratis een eigen website met hetzelfde format.
2.1.2 Tevredenheid over KNSB-websites
De websites schaakbond.nl en schaken.nl scoren gemiddeld een 6.2. Hier is ruimte voor verbetering,
omdat alle leden informatie van de twee sites halen.
De sites worden relatief vaak bekeken: 4% brengt dagelijks een bezoek, 26% wekelijks en 32%
maandelijks. In totaal bezoekt 62% van de leden minstens eenmaal per maand een van beide sites,
terwijl 16,5% de sites nooit bezoekt. Naar verwachting gaan leden de websites nog vaker bezoeken,
als deze worden verbeterd.
Verder valt erg op dat 73% van de leden informatie opzoeken over de rating, 65% over de KNSBcompetitie en 47% over toernooien en kampioenschappen. Deze onderwerpen staan allemaal op
schaken.nl. Het is dus zeer belangrijk dat de website overzichtelijk is en de informatie over de drie
onderwerpen actueel en goed vindbaar is. Verder is 35% geïnteresseerd in schaaknieuws. Ook dit is
een hoog percentage. Op beide sites worden nieuwsberichten geplaatst.
Bijna alle leden zijn tevreden over de inhoud van de informatie op de twee KNSB-websites. Dat geldt
niet voor de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van de informatie. Hierover is slechts 30%
tevreden, terwijl 35% neutraal reageert. Ook geeft een kwart van de leden aan dat de zoekfunctie
verbeterd moet worden.

Hieruit is een conclusie te trekken over welke onderwerpen het gemakkelijkst te vinden moeten zijn.
Ook is gekeken of bepaalde onderwerpen invloed uitoefenen op hoe tevreden de leden zijn over de
vindbaarheid en bruikbaarheid van informatie.
Het blijkt dat gemiddeld 40% niet tevreden is over de vindbaarheid van informatie over alle
onderwerpen, op de webshop en het online schaakaanbod na. Niet meer dan 5% is zeer tevreden
over het vinden van deze informatie. De bruikbaarheid van de informatie wordt wel goed
beoordeeld; hierover is maar ongeveer 10% ontevreden.
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De websites moeten zeker worden verbeterd. Zij moeten overzichtelijker worden. Ook is het
belangrijk dat alle informatie gemakkelijk te vinden is, zowel met als zonder zoekfunctie.
Er zijn 604 opmerkingen ŐĞŵĂĂŬƚŽǀĞƌĚĞǁĞďƐŝƚĞƐ͘Ž͛Ŷ500 opmerkingen gaan over het verbeteren
van de sites en de communicatie en ongeveer 100 over de onderwerpen competitie, netstand en
rating.
2.1.3 Schaakmagazine
Schaakmagazine wordt door 70% van de leden gelezen. Een kwart bladert het tijdschrift door en 8%
leest het niet. Bijna alle KNSB-leden besteden dus aandacht aan Schaakmagazine.
Driekwart is tevreden over:
x
x
x

de inhoud;
het aantal nummers per jaar;
de mate van overzichtelijkheid van het tijdschrift.

Slechts een enkeling is hierover niet tevreden. Opvallend is dat oudere leden Schaakmagazine relatief
vaker lezen dan jongeren.

Wat vinden de leden van het idee om Schaakmagazine te digitaliseren, in combinatie met de
verschijning van een digitale nieuwsbrief? Voor- en tegenstanders houden elkaar in evenwicht: 45%
is voor, 45% tegen en 10% heeft geen mening. De meningen zijn zo verdeeld dat het lastig is om een
beslissing te nemen. Van de leden die Schaakmagazine lezen, wil 90% Schaakmagazine behouden .
2.1.4 Nieuwsbrief
De helft van de leden heeft behoefte aan een digitale nieuwsbrief. Driekwart van deze groep
ontvangt het liefst maandelijks een nieuwsbrief.
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De leden hebben deze voorkeuren voor de inhoud:
x
x
x
x

algemeen nieuws en informatie over komende toernooien: 75%.
nieuws voor bepaalde doelgroepen en informatie over korte termijnplannen van de KNSB:
ruim 50%;
toernooiuitslagen, schaakpuzzels en weetjes: meer dan 40%;
quizvragen: 25%.

2.1.5 Telefonische en digitale bereikbaarheid van bondsbureau
Net wat minder dan de helft van de leden heeft ooit contact opgenomen met het bondsbureau. Alle
leden zijn tevreden of in ieder geval neutraal over de telefonische bereikbaarheid, de bereikbaarheid
van de juiste medewerker en de vriendelijkheid van de medewerkers. Over de reactiesnelheid via de
mail is 95% tevreden. Conclusie: de bereikbaarheid van het bondsbureau en de vriendelijkheid van
medewerkers zijn positieve punten. De KNSB doet er goed aan hiermee op dezelfde voet door te
gaan.
Slechts 7% van de leden volgt de schaakbond op Facebook. Zij zijn wel allemaal tevreden over het
gebruik van Facebook door de KNSB. Ze halen hier vooral uit interesse informatie op. De meeste
leden die de schaakbond op Facebook volgen, zijn tussen de 20 en 29 jaar.

2.2

Online schaken

De leden is gevraagd naar hun mening over online schaken. De resultaten leveren een goed beeld op
van:
x
x
x

wie online partijen spelen;
op welke platforms wordt geschaakt;
wat de redenen zijn om online te schaken.

Deze informatie helpt om het aanbod van de KNSB-club op chess.com uit te breiden.
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2.2.1 Aantal leden dat online schaakt
Net wat meer dan de helft van de leden schaakt online. Opvallend is dat ruim 50 procent van de
leden tussen 20 en 59 jaar online schaakpartijen speelt. Van de leden tussen de 20 en 29 jaar schaakt
85% online. Onder de 20 jaar en boven de 59 jaar oud speelt minder dan de helft online.
De meeste leden die online schaken, besteden hieraan gemiddeld 1 tot 3 uur per week. Een kwart
schaakt wekelijks gemiddeld 4 tot 7 uur online.

2.2.2 Online platforms
De populairste platforms zijn chess.com en lichess.org. De helft van de leden die online schaken, is
actief op chess.com. Een kwart schaakt op lichess.org.
Er is gevraagd of mensen lid willen worden van de KNSB-club op chess.com (45% zegt ja, eventueel
afhankelijk van het aanbod) en wat de schaakbond op dit platform moet aanbieden. De helft van
leden heeft behoefte aan online schaaklessen in het kader van de KNSB-club. Een derde wil zelf
toernooien kunnen starten en een kwart wil een online competitie.
2.2.3 Redenen om online te schaken
Leden schaken vooral online, omdat ze er plezier aan beleven. Dit punt werd door bijna alle leden
genoemd. Het is natuurlijk interessant om ook naar andere aspecten te kijken. Twee derde van de
leden vindt het een voordeel dat zij kunnen spelen wanneer ze zelf willen, ook al hebben ze maar
kort de tijd daarvoor. Dat is bij een schaakclub niet mogelijk.
De helft geeft aan met online spelen beter te willen leren schaken. Iemand merkt op online nieuwe
openingen te oefenen. Deze worden gebruikt tijdens de competitie. Meer dan een kwart van de
leden schaakt online omdat ze hun eigen speeltempo kunnen kiezen en telkens andere
tegenstanders hebben. Een vijfde lost schaakpuzzels op een platform op. Weinig mensen schaken
online vanwege het aantal mogelijkheden binnen het platform of de verschillende
schaakspelvarianten.
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2.2.4 Uitbreiden van online KNSB-aanbod
De leden is naar hun mening gevraagd over een Mijn KNSB-pagina/app en een online aanbod van
diverse opleidingen. De helft heeft behoefte aan Mijn KNSB. Met deze pagina/app kunnen leden
zichzelf aanmelden voor toernooien, cursussen en nieuwsbrieven. Ook kunnen ze hier de eigen rating
zien en een adreswijziging invoeren.
Een derde heeft behoefte aan een online aanbod van diverse opleidingen. Voor 40% van de leden
hoeven beide mogelijkheden niet.

2.3

Clubschaak

De vragen over clubschaak zijn gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan
schaakverenigingen. Het is belangrijk om te weten welke wensen leden hebben. Hiermee zijn
verbeterpunten voor clubs en KNSB te achterhalen.
De schaakclubs scoren goed. Zij worden met gemiddeld een 8 beoordeeld. Van de mensen die de
enquête hebben ingevuld, schaakt 94% bij een club. Van deze groep denkt 85% over drie jaar nog lid
te zijn van hun vereniging, 13% twijfelt en 1,5% denkt van niet. Vooral leden jonger dan 19 hebben
hun twijfels.
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2.3.1 Belangrijk bij een schaakclub
Wat vinden leden het belangrijkst bij een schaakclub? Met de antwoorden op deze vraag wil de KNSB
de clubs nog beter kunnen adviseren. Het meest gekozen antwoord is gezelligheid. Driekwart van de
leden vindt dit belangrijk. Daarna volgen de interne competitie (70%) en deelname aan externe
competitie (60%). De conclusie is dat leden veel waarde hechten aan een goede sfeer en het
wedstrijdelement binnen de vereniging.
Tussen de 30% en 40% vindt de volgende aspecten van belang: een goede clubaccommodatie,
schaaktrainingen, een goede organisatie en communicatie en het niet elke keer tegen dezelfde
tegenstander spelen. Het minst belangrijk zijn variatie in speeltempo, gezamenlijke deelname aan
toernooien, mate van inspraak en trainingstijd. Deze antwoordmogelijkheden werden door minder
dan 10% aangevinkt. De resultaten worden meegenomen in het advies van de KNSB aan de clubs. Zo
weten zij waarop ze zich vooral moeten focussen.
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Een derde van de leden heeft behoefte aan schaken overdag. Vooral leden jonger dan 19 en ouder
dan 60 geven dat aan. Het is een hoog aantal, waarmee iets moet worden gedaan. Denk bijvoorbeeld
aan een extra middag waarop alle geïnteresseerden kunnen schaken. Ook moet nader worden
onderzocht wat precies de doelgroep van schaken overdag is. Uit een discussie tijdens de Themadag
2018 kwam naar voren dat er overdag minder trainers beschikbaar zijn, omdat de meesten dan
werken.
2.3.2 Wat wordt gemist
Er is gevraagd wat leden missen bij een schaakclub. Dat blijken vooral schaaklessen te zijn; een derde
noemt dit punt. Het is een belangrijk signaal, omdat leden zich verder kunnen ontwikkelen door
trainingen.
Verder komt duidelijk naar voren dat leden behoefte hebben aan jeugdleden. Dit antwoord is door
20% aangevinkt. Ook geeft 20% aan dat ze tegenstanders van gelijk niveau missen. Het is daarom
belangrijk dat de KNSB advies aan verenigingen geeft over hoe zij meer leden kunnen werven. Want
als een club leden erbij krijgt, heeft iemand een grotere kans om tegen mensen van vergelijkbare
sterkte te spelen. Ook zullen er dan waarschijnlijk meer jeugdleden zijn.
De leden zijn tevreden over de sfeer bij hun club; minder dan 10% vindt dat het aan gezelligheid
ontbreekt. Het spelen met verschillende tempo͛s wordt nauwelijks gemist. Dit wordt door minder
dan 10% van de leden genoemd.
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3. Bijlagen

3.1

Tabellen

14

15

3.2

Vragenlijst

#

Vragen

1

Bent u ermee bekend dat de KNSB de volgende werkzaamheden verricht?

1_1

Organiseren (Jeugd)Kampioenschappen

1_2

Organiseren competitie

1_3

KNSB Online schaakclub

1_4

Ledenadministratie (OLA)

1_5

Schaakmagazine

1_6

Organiseren scheidsrechtersopleidingen

1_7

Organiseren schaaktrainersopleidingen

1_8

Up-to-date houden van de toernooi kalender

1_9

Ondersteunen van topschaak en talentontwikkeling

1_10

Ondersteunen van clubs

1_11

Ondersteunen van schoolschaak

1_12

Ondersteunen van toernooiorganisaties

2

Hoe tevreden bent u over de aandacht die de KNSB geeft aan de volgende
beleidsterreinen:

2_1

Clubschaak

2_2

Topschaak

2_3

Talentontwikkeling

2_4

Jeugd- en schoolschaak

2_5

Internetschaak

2_6

Opleidingen

2_7

Competitie

3

Zou u nog iets willen toevoegen aan de werkzaamheden van de KNSB?

16

4

Hoe tevreden bent u over:

4_1

de KNSB beker?

4_2

uitvoeren ratingberekeningen?

4_3

organiseren competitie?

4_4

de cursusagenda?

4_5

de toernooikalender?

5_1

Hoe vaak bezoekt u gemiddeld de website(s)?

5_2

Via welk apparaat bezoekt u meestal de website(s)?

6

Welke informatie zoekt u op de website(s)?
(meerdere antwoorden mogelijk)

7_1

Reglementen

7_2

Informatie over bepaalde doelgroepen (Topschaak, Clubschaak, Jeugdschaak en
Toernooiorganisaties)

7_3

Informatie over cursussen

7_4

Informatie over de KNSB-competitie

7_5

Informatie over toernooien en kampioenschappen

7_6

Informatie over de rating

7_7

Het nieuws

7_8

Informatie over lidmaatschappen

7_9

Contactgegevens van de KNSB

7_10

De webwinkel

7_11

Informatie over het online schaakaanbod

7_12

Anders, namelijk:

8

Hoe tevreden bent u over de volgende factoren op de website(s):

8_1

de gebruiksvriendelijkheid?

8_2

de vindbaarheid van informatie?

17

8_3

de bruikbaarheid van de informatie?

8_4

de zoekfunctie?

9

Heeft u suggesties voor verbeteringen van de website(s)?
(niet verplicht om in te vullen)

10

Hoe tevreden bent u in het algemeen over de website(s)?

11

Volgt u de KNSB op Facebook?

12

Heeft u ooit een bericht van de KNSB gedeeld op uw Facebookpagina?

13

Heeft u ooit de KNSB op Facebook getagd in één van uw berichten omtrent schaken?

14

Om welke reden volgt u de KNSB op Facebook?
(meerdere antwoorden mogelijk)

14_1

Voor informatie over schaaktoernooien

14_2

Uit interesse lees ik de geplaatste en/of gedeelde berichten van de KNSB

14_3

Om de contactgegevens te vinden

14_4

Anders, namelijk:

15

Hoe tevreden bent u over:

15_1

de informatie die de KNSB op Facebook plaatst?

15_2

het aantal berichten dat de KNSB op Facebook plaatst?

15_3

de evenementen die de KNSB op Facebook aanmaakt?

16

Leest u Schaakmagazine?

17

Hoe tevreden bent u over:

17_1

de inhoud van Schaakmagazine?

17_2

het aantal geleverde schaakmagazines per jaar? (6 per jaar)

17_3

de mate van overzichtelijkheid van Schaakmagazine?

18

Wat vindt u van het idee om de papieren Schaakmagazine te vervangen door een digitale
Schaakmagazine in combinatie met digitale nieuwsbrieven?

19

Heeft u behoefte aan een digitale nieuwsbrief?

18

20

Welke informatie ziet u graag in de nieuwsbrief?
(meerdere antwoorden mogelijk)

20_1

Nieuws voor bepaalde doelgroepen (jeugdschaak, schoolschaak, topschaak, trainers,
arbiters en bestuursleden)

20_2

Informatie over aankomende toernooien

20_3

Uitslagen van toernooien

20_4

Algemeen nieuws

20_5

Schaakpuzzels

20_6

Quizvragen

20_7

Weetjes: (wist je dat...)

20_8

Waar de KNSB zich op gaat richten op korte termijn

20_9

Anders, namelijk;

21

Welke voorkeur heeft u voor de frequentie van de nieuwsbrief?

22

Heeft u ooit contact opgenomen met het bondsbureau?

22_1

Ja, telefonisch

22_2

Ja via de mail

22_3

Nee nog nooit

22_4

Anders, namelijk:

23

Hoe tevreden bent u over:

23_1

de telefonische bereikbaarheid van het bondsbureau?

23_2

de bereikbaarheid van de juiste medewerker van de KNSB?

23_3

de reactiesnelheid van medewerkers via de mail?

23_4

de vriendelijkheid van de medewerkers?

24

Vink drie woorden aan die het best passen bij de KNSB volgens u

24_1

Actief

24_2

Lui
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24_3

Vriendelijk

24_4

Onvriendelijk

24_5

Inspirerend

24_6

Professioneel

24_7

Amateuristisch

24_8

Ondersteunend

24_9

Doelgericht

24_10 Resultaatgericht
24_11 Klantgericht
24_12 Loyaal
24_13 Ontrouw
24_14 Formeel
24_15 Informeel
24_16 Staat open voor verandering
24_17 Anders, namelijk:
25

Welk cijfer geeft u aan de KNSB?

26

Wat raadt u de KNSB aan om als eerste te doen of te veranderen? (Niet verplicht om in te
vullen)

27

Schaakt u bij een club?

28

Denkt u dat u over drie jaar nog lid bent van uw club?

29

Heeft u behoefte aan schaken overdag?

30

Welke van de volgende aspecten vindt u belangrijk binnen een schaakclub?
(selecteer maximaal 5 factoren)

30_1

Schaaktrainingen

30_2

Trainingstijd

30_3

Analyseren partijen
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30_4

Variatie in speeltempo

30_5

De grootte van de schaakclub

30_6

Competitie

30_7

Deelname aan externe competities

30_8

Toernooien

30_9

Gezamenlijke deelname aan toernooien.

30_10 Gezelligheid binnen de schaakclub
30_11 Niet elke keer tegen dezelfde tegenstander spelen
30_12 Goede organisatie en communicatie
30_13 Mate van inspraak van de leden
30_14 Recreatief kunnen schaken
30_15 Een goede clubaccommodatie
30_16 Anders, namelijk:
31

Welke van de volgende aspecten mist u bij een schaakclub?
(selecteer maximaal 5 factoren)

31_1

Een gezellige sfeer

31_2

Tegenstanders van gelijk niveau

31_3

Schaakles op professioneel niveau

31_4

Juiste dag en tijd voor schaakles

31_5

Een actieve schaakclub

31_6

Jeugdleden

31_7

Partijen met normaal speeltempo

31_8

Snelschaakpartijen

31_9

Rapidpartijen

31_10 Activiteiten buiten het schaken om
31_11 Een goede bar
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31_12 Anders, namelijk:
32

Bent u tevreden over de clubavond (of clubmiddag) bij uw club?

33

Welk cijfer geeft u aan uw schaakclub?

34

Schaakt u online?

35

Waarom schaakt u online?
(meerdere antwoorden mogelijk)

35_1

Voor mijn plezier

35_2

Door het aantal mogelijkheden binnen het platform

35_3

Om beter te worden in het schaken

35_4

Voor de puzzels

35_5

Omdat ik dan kan schaken wanneer ik wil

35_6

Omdat ik te weinig schaakpotjes speel via mijn schaakclub

35_7

Omdat ik hier constant andere tegenstanders heb

35_8

Door de verschillende schaakspel varianten

35_9

Ik kan mijn eigen speeltempo kiezen

35_10 Anders, namelijk:
36

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan online schaken?

37

Op welk platform(s) schaakt u online?
(meerdere antwoorden mogelijk)

37_1

www.chess.com

37_2

www.playchess.com

37_3

www.chesscube.com

37_4

www.lichess.org

37_5

www.chess24.com

37_6

www.chessclub.com

37_7

Anders, namelijk:
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38

Vink aan wat volgens u belangrijk is binnen de KNSB-club op Chess.com. De KNSB-club op
Chess.com moet:
(meerdere antwoorden mogelijk)

38_1

individuele toernooien organiseren

38_2

team toernooien organiseren

38_3

een online KNSB-competitie starten

38_4

een Nederlandse Kampioenschap organiseren

38_5

er moeten toernooien georganiseerd worden van andere schaakspel varianten

38_6

online schaaklessen aanbieden

38_7

offline toernooien aankondigen aan alle leden

38_8

een partij van de maand kiezen en plaatsen op de website.

38_9

prijzen uitdelen

38_10 anders, namelijk:
39

Heeft u interesse om lid te worden van de KNSB-club op chess.com?

40

Los van de online schaakclub denkt de KNSB er aan om de volgende twee onderwerpen
toe te voegen aan het aanbod.
1. Online aanbod voor diverse opleidingen
2. Mijn KNSB
Vink het onderwerp aan waar u behoefte aan heeft.

40_1

Toevoegen van online aanbod voor diverse opleidingen (schaaktrainers, arbiters en
bestuursleden)

40_2

Mijn KNSB (voor aanmeldingen toernooien, cursussen, nieuwsbrieven, ratingoverzicht,
adreswijzigingen etc.)

40_3

Ik heb geen behoefte aan de bovenstaande onderwerpen.

41

Wat is uw leeftijd?
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42

Hoe lang bent u al lid van de KNSB?

43

Wat is uw KNSB-rating?

44

Wat is uw opleidingsniveau?

45

Wat is uw huidige werksituatie?

45_1

Vast dienstverband

45_2

Parttime dienstverband

45_3

Werkloos

45_4

Zelfstandig

45_5

Student

45_6

Gepensioneerd

46

In welk branche bent u werkzaam?
(meerdere antwoorden mogelijk)

46_1

Media/amusement

46_2

ICT

46_3

Onderwijs/non-profit

46_4

Textiel

46_5

Marketing

46_6

Overheid

46_7

Energie

46_8

Landbouw/voedsel/horeca/levensmiddelen

46_9

Handel en retail

46_10 Reizen
46_11 Financiën
46_12 Juridisch
46_13 Geneesmiddelen/zorg
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46_14 Bouw/projectontwikkeling/industrieel ontwerp
46_15 Scheepvaart/goederentransport
46_16 Anders, namelijk:
47

Heeft u kennis en ervaring in een vakgebied, waarmee u de KNSB wilt helpen?

48

Heeft u nog opmerkingen? (niet verplicht om in te vullen)

49

Wilt u kans maken op het winnen van één van de volgende prijzen: ''een LEGO schaakspel,
ChessUltra (computerspel) of een Platinum account op Chess.com voor één jaar''? Vul dan
uw naam en e-mailadres hieronder in. Alleen als u uw naam en e-mailadres invult maakt u
kans op het winnen van een prijs.
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Ledentevredenheidsonde
Doel presentatie:
Informeren bondsraadleden

Aan het einde van de presentatie kunnen jullie toelich
vragen stellen.

Onderwerpen
1.

Op welke terreinen voert de KNSB activiteiten

2.

Ervaring websites.

3.

Schaakmagazine in combinatie met nieuwsbr

4.

Welke activiteiten zorgen ervoor dat een scha
aantrekkelijk is?

5.

Hoe moet de KNSB zich op online gebied uitb
om meer te voldoen aan de wensen en beho
van leden?

Gemiddelde scores

Website score

KNSB score

Schaakclub score

Ondersteunend, vriendelijk en professionee

Websites
 Informatie is niet goed te vinden
 De zoekfunctie moet verbeterd worden
 De informatie is duidelijk

Schaakmagazine
 Hoeveel leden lezen Schaakmagazine?

 Oudere leden lezen relatief vaker Schaakmaga
 Tevredenheid Schaakmagazine

Digitaliseren
schaakmagazine
 Vinden de leden het een goed idee om
Schaakmagazine te digitaliseren?

Wat vindt u van het idee om de papieren Schaakmagazine te vervangen
digitale Schaakmagazine in combinatie met digitale nieuwsbrieven?

Nieuwsbrief
 Hebben leden behoefte aan een nieuwsbrief?

 Hoe vaak willen de leden een nieuwsbrief ontv

Nieuwsbrief

 Welke informatie moet een nieuwsbrief volgens
leden bevatten?

Club schaken
 Belangrijkste punten schaakclub
 Wat missen de leden?
 Denken de leden dat ze over 3 jaar nog lid zijn?

Online schaken
 Hoeveel leden schaken online?

 Op welk platform wordt het meest online gesch

Online schaken
 Waarom schaken de leden online?

%HVSUHHNWKHPD·V
 Communicatie
 Schoolschaak
 Versterken clubschaak

 Versterken clubschaak lange termijn: aantrekke
behouden jeugd
 Financiën: toekomst Schaakmagazine
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Bondsraad
Algemeen bestuur
Aanpassing contributie inning
Ter bespreking
D. Tjiam, K. Stolk
3 juni 2019
19/20439

Te bespreken
Op verzoek van de drie samenwerkende bonden (OSBO, SBO, SGS) heeft de KNSB uitgewerkt wat
ervoor nodig is om de contributie-inning van de regionale bonden over te nemen. Dat is goed mogelijk.
Over de uitvoeringskosten en het risico van oninbare contributie dienen afspraken gemaakt te worden.
Deze notitie bevat een voorstel c.q. richting hiervoor.
Hoofdlijn
1. De uitvoering van de contributieheffing aan de verenigingen wordt met ingang van 1 oktober 2020
verplaatst van de regionale bonden naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de regionale
bonden zelf in rekening brengen.
2. De KNSB draagt het debiteurenrisico, de uitvoeringskosten en extra investering in automatisering.
3. Voor de dekking van het debiteurenrisico, de uitvoeringskosten en de extra investering in
automatisering zijn er 2 opties. Optie 1 is een bijdrage van de regionale bonden; optie 2 is een
kleine contributieverhoging voor clubleden (en daaraan gekoppeld persoonlijke leden).

NB De contributie voor de leden van bijzondere bonden blijft ongewijzigd (m.u.v. jaarlijkse indexatie).
Tijdpad
Juni 2019
Najaar 2019
December 2019

Bespreking in Bondsraad
Regionale bonden raadplegen hun achterban
Besluit Bondsraad over overnemen contributie-inning + dekking

Aanleiding
De drie samenwerkende bonden SBO, OSBO en SGS hebben de KNSB gevraagd wat er voor nodig
is om de inning van de contributies van de verenigingen uit te laten voeren door het bondsbureau. Er
zijn meerdere redenen die hebben geleid tot dit verzoek:
 De regionale bonden hebben moeite om alle bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Er is in dat
geval sprake van discontinuïteit en van een optimale kennisoverdracht is geen sprake.
Omwille van de continuïteit is het gewenst dat het proces omtrent het innen van contributies
geborgd wordt binnen een professionele organisatie zoals het bondsbureau;
 De regionale bonden zijn een doorgeefluik van de KNSB;
 Steeds verdergaande automatisering maakt het mogelijk dit werkproces te standaardiseren.
Toelichting
Het overnemen van de contributie inning door de KNSB is technisch goed te doen. Hieronder staat
een vergelijking tussen de huidige situatie en de beoogde nieuwe situatie.

Huidige situatie
 Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke
vereniging aangeslagen moet worden.
 Deze cijfers worden per bond getotaliseerd.
 De regionale bond ontvangt deze cijfers van het bondsbureau vergezeld van een totaalrekening
voor de KNSB afdracht van deze hoofdleden.
 De regionale bond stuurt elke bij deze bond aangesloten vereniging een rekening met daarop de
KNSB afdracht en de regionale bond afdracht van alle hoofdleden.

Voorstel nieuwe situatie
 Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke
vereniging aangeslagen moet worden.
 De regionale bonden geven jaarlijks (uiterlijk 1 september) aan het bondsbureau door wat de
afdracht per hoofdlid is aan de regionale bond.
 Het bondsbureau stuurt elk kwartaal alle verenigingen een rekening met daarop zowel de afdracht
KNSB als de afdracht regionale bond.
 Het bondsbureau maakt 1 maand na het versturen van de rekening aan de verenigingen de
afdracht regionale bond over aan de regionale bond.

Gevolgen voor KNSB
Er zijn wel twee consequenties:
 Het bondsbureau krijgt extra werkzaamheden. Dit betreft vragen en discussies over
contributiefacturen. Daarnaast zal de debiteurenbewaking (van 13 naar 400 facturen per kwartaal)
meer tijd in beslag nemen. Naar schatting heeft het bondsbureau 160 uur per jaar (40 uur ofwel 1
werkweek per kwartaal) extra tijd nodig om de contributie-inning volledig over te nemen van de
regionale bonden.
 Het debiteurenrisico verschuift naar de KNSB. Wanneer een vereniging zich opheft, dan kan het
zijn dat de resterende contributieverplichting niet meer wordt voldaan. Vaak is de schade te
overzien. Verenigingen die stoppen, hadden vaak niet veel leden meer. De meeste regionale
bonden houden hier rekening mee. Als de KNSB de contributie-inning overneemt, komt dat risico
(en het risico op te late betaling) bij de KNSB te liggen.
Het bestuur acht het wenselijk om bij de overname van de contributie-inning te gaan werken met
automatische incasso. Dat vraagt om een aanpassing van OLA. In dat systeem moet het
bankrekeningnummer van de regionale bonden en de verenigingen vastgelegd worden. Het
boekhoudsysteem ( Exact Online) kan overweg met automatische incasso’s en behoeft geen
uitbreiding. Automatische incasso scheelt tijd in het debiteurenbeheer, maar brengt ook extra
bankkosten met zich mee.

Dekking
Het overnemen van de contributie-inning brengt dus extra kosten en risico’s voor de KNSB met zich
mee. De drie samenwerkende bonden hebben aangegeven hier een redelijke vergoeding voor te
willen betalen.
Het bestuur is van mening dat een toekomstige oplossing niet enkel voor deze drie regionale bonden
moet worden uitgedacht en uitgevoerd. Het heeft de voorkeur van het bestuur dat alle regionale
bonden hier aan mee gaan doen.
Er zijn twee opties. In optie 1 worden de kosten afzonderlijk gedekt door de regionale bonden. Optie 2
is een generiek bedrag, betaald door de leden via een kleine contributieverhoging .
Optie 1 (regionale bonden):
 Een regionale bijdrage aan een landelijke voorziening voor oninbare debiteuren;
 Een vergoeding per hoofdlid voor de uitvoeringskosten;
 Een investering in verdere automatisering via de gebruikelijke wijze.
Optie 2 (contributieverhoging):
Een contributieverhoging van € 1,- voor volwassen leden en € 0,50 voor jeugdleden (Betreft clubleden
en persoonlijke leden). Daarvoor neemt de KNSB het risico van oninbare facturen op zich, evenals de
uitvoeringskosten en de extra investering in automatisering.

