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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
Deze commissie, met mevrouw Van Amerongen en de heren De Weerd (RSB), Dekker (HSB), De
Boer (NHSB), Renders (NBSB), Blom (SBO) en Mijnheer (KNSB) is inmiddels aan de slag. De
voortgang van deze commissie is geagendeerd voor de Bondsraad van 7 december.
Actiepunt 93: Gefaseerd aftreden leden commissies onderzoeken
Aan de leden van de betreffende commissies (Geschillencommissie en FAC) is gevraagd om
onderling een gefaseerd aftreedschema te maken.
Actiepunt 98: Nagaan hoe uitzendingen (EJK, WJK) worden gefinancierd
We hebben uitzendingen bij schaken, dammen en bridge met elkaar vergeleken. De kosten voor
een uitzending betreffen reis, verblijf, inschrijving, coach (vergoeding/reis/verblijf).






Schaken: Alle spelers betalen een eigen bijdrage. We maken onderscheid tussen een hoge
(ca. 80% van de kosten) en een lage eigen bijdrage (ca. 50% van de kosten). Toptalenten
betalen 1x een lage eigen bijdrage, en bij een tweede uitzending een hoge eigen bijdrage.
Nederlandse kampioenen betalen een lage eigen bijdrage, nummers 2 een hoge eigen
bijdrage. Meereizende ouders (mogelijk bij spelers t/m 14 jaar) betalen hun eigen kosten. De
bijdrage van de KNSB komt uit de algemene middelen.
Dammen: Voor toptalenten wordt de uitzending volledig betaald door de KNDB. De overige
spelers dienen alles zelf te betalen. Meereizende ouders (mogelijk bij spelers t/m 12 jaar)
betalen hun eigen kosten plus een toeslag voor de uitzending. De bijdrage van de KNDB komt
uit Opmerking: uitzendingen bij dammen zijn over het algemeen soberder (m.n. onderdak,
vergoeding coaches)
Bridge: Uitzendingen voor teams bij de jeugd (bij bridge t/m 25 jaar) worden volledig betaald.
De middelen komen uit de subsidie (o.a. voor topbridge), van Talentteam NL en uit privé
sponsoring. In de bridgewereld lopen veel bemiddelde mensen rond op wie de NBB een
beroep kan doen. Verder heeft de NBB een bestemmingsreserve voor uitzendingen. Die is in
de afgelopen jaren wel gehalveerd (van 250k naar 125k). Daarom is de NBB aan het
bezuinigen op de uitgaven. Uitzendingen voor paren bij de jeugd dienen de spelers volledig
zelf te betalen.
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Actiepunt 99: Rol regionale bonden bij aanvragen regionale subsidies bij uitzendingen
Wordt meegenomen bij actiepunt 92.
Actiepunt 100: Verenigingen informeren over mogelijkheid dispensatie voor minimaal aantal
speelbeurten
De BR van 15 juni 2019 heeft de wijzigingen van het competitiereglement goedgekeurd, met de
toezegging van het bestuur dat verenigingen die moeilijk een compleet team op de been kunnen
brengen, zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheid om dispensatie te geven dat elke
speler minimaal 2x dient mee te doen en dat daar soepel mee wordt omgegaan.
De wijziging van het reglement op dit punt betekende al een versoepeling. Teams kunnen nu
zonder opgave van redenen voor de derde ronde 2 spelers vervangen (dat kon eerst alleen als
overmacht kon worden aangetoond). Deze wijziging is uitgebreid gecommuniceerd. M.b.t. de
dispensatie: de competitieleider kan afzien van het opleggen van een straf. In de laagste klassen
is de kans daarop groter.
Actiepunt 101: Afspraak BB-FAC over meerjarenbegroting
De afspraak is in augustus 2019 geweest.
Actiepunt 102: ISR reglement Seksuele Intimidatie in regionale vergaderingen
Bestuursleden van de KNSB hebben bij bezoek aan regionale vergaderingen een presentatie
gegeven over het ISR reglement Seksuele Intimidatie.
Actiepunt 103: Nagaan of internationale arbiters op website KNSB en FIDE staan
Internationale arbiters staan op de website van de FIDE. Ze staan niet op de website van de
KNSB.
Actiepunt 104: Premie materiaalverzekering tegelijk met contributie innen
Onderzocht wordt of de premie materiaalverzekering in 2020 eenvoudig tegelijk met de
contributie geïnd kan worden.
Actiepunt 105: Schaakgerelateerde stichtingen in kaart brengen
Nog niet gerealiseerd. Nieuwe deadline juni 2020.
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