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. De vragen gingen over vijf thema’s:
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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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:






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 ‘alle leden’, wordt deze doelgroep 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:



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:











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:






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 gemaakt over de websites. Zo’n 500 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:




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:





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:




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.

12

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 tempo’s 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?
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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?
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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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