Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden

Commissieleden: Erik Blom, Jacob de Boer, Ard Dekker, Erik Mijnheer, Henk Renders en Peter de
Weerd.
Eindredactie: Erik Mijnheer en Henk Renders.
Houten, 27 oktober 2020, versie 1.0.

Versiebeheer
Versie 0.1
Versie 0.2
Versie 0.3
Versie 0.4
Versie 0.5
Versie 0.6
Versie 0.7
Versie 0.8
Versie 1.0

19-07-2020, eerste conceptversie t.b.v. eindredactie
11-08-2020, tweede conceptversie t.b.v. eindredactie
15-08-2020, derde conceptversie t.b.v. commissieleden
22-09-2020, vierde conceptversie t.b.v. eindredactie
11-10-2020, vijfde conceptversie t.b.v. eindredactie
12-10-2020, zesde conceptversie t.b.v. commissieleden
21-10-2020, zevende conceptversie t.b.v. commissieleden
25-10-2020, achtste conceptversie t.b.v. commissieleden (ter goedkeuring)
27-10-2020, definitieve versie t.b.v. bondsraad

2
Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden

Inhoudsopgave
Versiebeheer ....................................................................................................................................... 2
Inleiding ............................................................................................................................................... 5
1.

2.

Architectuur van verenigingen .................................................................................................... 8
1.1.

Vrijwilligers en professionals: de relatie tussen bestuur en bureau ................................... 8

1.2.

Leden en bestuur: centrale organen en hun onderlinge relaties ...................................... 10

De huidige organisatie van de KNSB ......................................................................................... 13
2.1

De KNSB ............................................................................................................................. 13

2.2

De regionale schaakbond .................................................................................................. 14

2.3 Servicepunten (2006-2011) ..................................................................................................... 18
2.4

Drie regionale bonden zoeken samenwerking .................................................................. 19

2.5

Een andere kijk op deze organisatiestructuur................................................................... 21

3.

De visie van NOC*NSF ............................................................................................................... 22

4.

De casus jeugd- en schoolschaak .............................................................................................. 25
4.1 Doel onderzoek, taak en werkwijze ........................................................................................ 25
4.2 Visiedocument 2018-2021 ...................................................................................................... 25
4.3 Doelen speerpunt 1 ................................................................................................................. 27
4.4 Conclusies op basis van de casus jeugd- en schoolschaak ...................................................... 32
4.5 Aanbevelingen op basis van de casus jeugd- en schoolschaak ............................................... 32

5.

Ontwikkelingen bij andere sportbonden .................................................................................. 35
5.1 Nederlandse Basketball Bond ................................................................................................. 36
5.2 Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) .......................................................................... 37
5.3 Nederlandse Bridge Bond (NBB) ............................................................................................. 40
5.4 Koninklijke Nederlandse Dambond ......................................................................................... 45
5.5 Koninklijke Nederlandse Hippische Sporten ........................................................................... 48
5.6 Judobond ................................................................................................................................. 50
5.7 Schaatsbond ............................................................................................................................ 53
5.8 Sportvisserij Nederland ........................................................................................................... 57

Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................ 60
Bronnen, literatuur en illustratieverantwoording............................................................................. 62
Bijlage 1 – vragen en antwoorden jeugd- en schoolschaak .............................................................. 65
Bijlage 2 – aanwezigheid en onderwerpen KNSB-jeugdleidersvergaderingen ................................. 72
Bijlage 3 – Verkenning samenwerking tussen de SBO, SGS en de OSBO .......................................... 73
Bijlage 4 – Brief van de SBO, SGS en de OSBO aan de KNSB ............................................................. 81
Bijlage 5 - ter besluitvorming: verzoek instemming samenwerking OSBO-SBO-SGS ........................ 83
3
Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden

4
Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden

Taakverdeling KNSB - Regionale
schaakbonden.
Inleiding
In de bondsraad van 8 december 2018 is besloten een commissie in te stellen die de taken van de
regionale bonden gaat onderzoeken.

Figuur 1 - Uit de notulen van de Bondsraad van 8 december 2018. Agendapunt 3.

De door de Bondsraad ingestelde commissie Taakverdeling Regionale Bonden bestond op 8
december 2018 uit de volgende personen (op persoonlijke titel): Marleen van Amerongen
(bestuurslid KNSB), Jacob de Boer (penningmeester NHSB), Erik Blom (voorzitter SBO), Ard Dekker
(afgevaardigde HSB), Erik Mijnheer (bestuurslid KNSB), Henk Renders (afgevaardigde NBSB), Peter de
Weerd (penningmeester RSB). In het najaar van 2019 is Marleen door ziekte uitgevallen. In het
voorjaar is Dharma Tjiam, directeur van de KNSB, als toehoorder bij een enkele
commissiebijeenkomsten aanwezig geweest.

Eerste fase – najaar 2019
Door omstandigheden is in het voorjaar van 2019 deze commissie niet bijeengekomen. De commissie
is in het najaar van 2019 wel driemaal bijeengeweest: 10 september, 9 oktober en 27 november.
De commissie heeft tijdens haar eerste overleg in Utrecht aangegeven, dat het beter is de titel van de
commissie aan te passen naar ‘Wie moet wat doen in Schakend Nederland in de toekomst’.1 Er is
tevens besloten om één van de vier speerpunten van het visiedocument 2018-2021 concreet te

1

De commissie heeft een jaar later besloten de titel te vereenvoudigen tot ‘Taakverdeling KNSB – Regionale
schaakbonden’. Dat is ook de titel van het rapport geworden.
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maken: verankeren. Hoe kan schoolschaak het beste geïmplementeerd worden? Hoe lopen de
lijnen/communicatie en wie moet wat doen in de toekomst om het schoolschaken optimaal in te
richten? De commissie heeft een inventarisatie gedaan van de taken, jeugd- & schoolschaak, die op
regionaal niveau worden uitgevoerd. De inventarisatie dient nog afgerond te worden. Daarna zal het
veld (bestuur, bondsbureau en regionale bonden) erbij betrokken worden.
De commissie heeft tevens informatie opgevraagd bij andere sportbonden. Hoe zijn deze
ingericht, zijn er wijzigingen doorgevoerd? Zo ja, welke en waarom? Het betreft:


Bridgebond, zij hebben in 2010 een structuurwijziging doorgevoerd;



Basketbalbond, zij hebben ook in 2010 een structuurwijziging doorgevoerd;



Judobond, beleidsplan 2017, mondelinge toelichting Theo Fledderus;



Schaatsen, ‘Op weg naar 2020’, mondelinge toelichting Theo Fledderus;



Paardrijden, aanpak Good Governance en verdienmodel, opgepakt 2018/2019, mondelinge
toelichting Theo Fledderus.

Tevens zijn stukken gedeeld die betrekking hebben op de samenwerking SBO, OSBO, SGS. Ook is een
notitie over de oude servicepunten gedeeld.

De bondsraad van 7 december 2019
Bovenstaande is op 7 december aan de bondsraad gemeld. De commissie meldt dat zij voornemens
is in de eerste helft van 2020 aan de hand van de casus jeugd- en schoolschaak te bezien welke
structuur optimaal zou zijn voor implementatie van beleidsdoelstellingen. Uiteraard gaat de
commissie ook de input van andere sportbonden daarbij betrekken. De commissie wil een advies
formuleren aan de Bondsraad van juni 2020. Tijdens de bondsraad wordt een vraag gesteld over de
taakopvatting, waar, na een uitwisseling van argumenten, wordt vastgesteld dat er inhoudelijk niets
gewijzigd is.

Tweede fase – voorjaar/zomer 2020
In het voorjaar van 2020 vonden de overleggen plaats op: 10 maart en 7 april . Door de Coronauitbraak en de overheidsmaatregelen dienaangaande is de derde geplande bijeenkomst komen te
vervallen. Omdat de bondsraad van 27 juni een online vergadering is geworden, is besloten dat de
commissie haar rapportage, ijs en weder dienende, eind november 2020 presenteert. Tot en met de
zomer is gewerkt aan het uitwerken van alle informatie die tijdens de eerste fase is ingewonnen.
Daar waar nodig heeft de commissie aanvullende informatie ingewonnen. Dat was het geval bij de
Nederlandse Dambond en de Nederlandse Sportvisserij. Dat heeft geresulteerd in het rapport dat nu
voor ligt.
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Het rapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk één is een theoretische
verhandeling opgenomen over de architectuur van verenigingen. In het tweede hoofdstuk wordt de
situatie bij de KNSB beschreven. Uiteraard betreft het hier de huidige situatie. In het derde hoofdstuk
wordt stilgestaan bij de visie van NOC*NSF op een goed bestuur. Twee van de dertien aanbevelingen
over een goed sportbestuur vat NOC*NSF samen: ‘eenheid van beleid, organisatie en structuur.’
Hoofdstuk vier betreft een casusbeschrijving. De commissie heeft gekeken naar het beleidsplan
2018-2022 van de KNSB en hoe de regionale schaakbonden dat oppakken. Daarbij is gekozen voor
het uitwerken van één casus: het jeugd- en schoolschaak. Naast die casusbeschrijving is het de
commissie opgevallen dat de KNSB niet alleen staat als het gaat om vraagstukken als de
organisatiestructuur. In hoofdstuk vijf wordt een aantal ontwikkelingen bij verwante sportbonden
onder de aandacht gebracht. Het document sluit af met conclusies en aanbevelingen.
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1. Architectuur van verenigingen
De KNSB kent als sportbond haar eigen organisatorische eenheid. In hoofdstuk twee wordt dit nader
uitgewerkt. Dit hoofdstuk behandelt theorievorming rondom de relatie tussen leden (schakers en de
bestuurders) en professionals (bondsbureau), want zonder professionele inbreng kan een organisatie
als de KNSB haar doelstellingen verwezenlijken. In de Architectuur van verenigingen uit het jaar 2005
beschrijven Huizenga en Tack deze spanningsboog van samenwerking tussen vrijwilligers (de leden)
en werknemers (de professionals).2 Zij introduceren het professionaliseringsmodel welke afhankelijk
is van de levensfase waarin de vereniging zich bevindt (1.1). Verder schetsen zij de bestuursvorm die
een vereniging in de loop van haar ontwikkeling kan hebben (1.2).

1.1.

Vrijwilligers en professionals: de relatie tussen bestuur en bureau

Betaalde krachten leiden tot aanpassing van de besturing: professionalisering van de vereniging
vereist organisatorische ontwikkeling. Welke professionaliseringsmodellen zijn er en welk model leidt
tot een bureau zonder dat leden de controle over de vereniging verliezen? De vier basisactiviteiten
van een vereniging zijn: uitvoering, beleidsvoering, strategieontwikkeling en toezicht en goedkeuring.
Om de veranderende relatie tussen bestuur en bureau te schetsen, is dit onderscheid van taken
noodzakelijk. In het verloop van organisatieontwikkeling zijn fasen te onderkennen waar een
organisatiemodel bij past.

Fase 1: executief dagelijks bestuur
Geen betaalde krachten. De leden verrichten zelf het werk, met name de voorzitter, secretaris,
penningmeester en de bestuurders die voorzitter zijn van een commissie. Het zwaartepunt van de
beleidsvoering ligt bij het bestuur als geheel (het algemeen Bestuur: AB). De kerngroep (het dagelijks
bestuur: DB) voert de executieve taken uit. De Algemene Ledenvergadering: ALV, is controlerend: zij
houdt toezicht en verleent goedkeuring.

Fase 2: directief dagelijks bestuur
Er worden medewerkers in dienst genomen of er wordt een secretariatenbureau ingehuurd.
Kennisintensieve ondersteuning wordt op ad-hoc basis ingehuurd. Aan beleidsondersteuning is nog
geen behoefte. De dagelijkse leiding ligt bij het DB. Het kan zich daarbij laten ondersteunen door een

2

Frans Huizinga en Peter Tack, Architectuur van verenigingen. Bouwstenen voor organisatieontwikkeling
(Beekbergen 2005).
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professioneel coördinator of algemeen-secretaris. Het onderscheid tussen AB en DB wordt
geprononceerder. Er ontstaat verschil in tijdsbesteding en kennis. AB-ers komen op afstand te staan.

Fase 3: beleidsvoerend dagelijks bestuur
De dagelijkse leiding wordt overgedragen aan een directeur. Uitvoerende activiteiten worden aan de
directeur van het bureau overgelaten, tenzij bestuurlijke bemoeienis noodzakelijk is (bv. bij public
affaires). Het DB formuleert nu de beleidskaders waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. De
bestuurssecretaris heeft zijn taken voor een groot deel overgedragen aan de directeur. Voor gewone
leden is het lastig het gevoerde beleid te beoordelen: het AB neemt het beoordelen over. Het AB
formuleert hoofddoelen en toetst het beleid hieraan. De ALV verleent formele goedkeuring.

Fase 4: voorwaardenscheppende dagelijks bestuur
Naast administratieve en secretariële ondersteuning biedt het bureau beleidsmatige ondersteuning.
Voor het DB betekent dit een accentverschuiving: van een inhoudelijke bemoeienis met specifieke
dossiers naar een strategische benadering gericht op het bepalen van meerjarige kaders waarbinnen
het bureau moet werken. Met andere woorden: het DB schept voorwaarden voor een
beleidsvoerend bureau. De voorwaardenscheppende fase kan daardoor niet anders dan een
tussenfase zijn.

Fase 5: toezichthoudend bestuur
Het bureau organiseert de beleidsvorming. De aansturing van een sterk ontwikkeld bureau vereist
een bestuur dat strategische lijnen kan uitzetten en daar toezicht op houdt. Dat kan slechts één
bestuur. Een tweedeling AB en DB is daarmee zinloos geworden. De ALV kan nu lastig de toegekende
bevoegdheden op zinvolle wijze uitvoeren. Zonder veel inzicht in de onderliggende beleidstaken zijn
goedkeuring van de begroting en de jaarrekening te complex. Participatie in de strategische cyclus is
noodzakelijk. De ALV moet daartoe omgevormd worden tot een Ledenraad.

Van een executief tot een toezichthoudend bestuur
De professionalisering van een vereniging fungeert als motor van organisatieverandering. De
uitbouw van een bureau in de eerste drie fasen culmineert in de aanstelling van een directeur. De
veranderingen in fase 4 en 5 hangen samen met een kwalitatieve verandering in het bureau.
De overdracht van beleidsvoerende en uitvoerende taken aan het bureau leidt tot versterking van
het strategisch denken van het bestuur. Het strategisch plan biedt de kaders waarbinnen het bureau
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moet opereren en de basis voor de uitoefening van bestuurlijk toezicht. Professionalisering van het
bureau vereist een bestuur dat een kaderstellende taakopvatting heeft.

De weg vooruit
Moet een vereniging alle fasen van de organisatieontwikkeling doorlopen? Het antwoord is
afhankelijk van de basisambitie van een vereniging: deze ambitie moet in overeenstemming zijn met
de fase van organisatieontwikkeling. Toezichthoudend wordt door de leden van een vereniging soms
als te veel afstand en minder greep op hun vereniging uitgelegd. De reactie van besturen kan zijn dat
zij sterk beleidsvoorbereidend en soms uitvoerend blijven, terwijl de professionalisering van de
vereniging zich doorzet. Er ontstaat dan beleidsconcurrentie tussen het bestuur en het bureau. De
oplossing hiervoor is dat professionalisering van beleid en uitvoering vragen om betere strategische
beleidskaders.

Strategische cyclus
Iedere cyclus kent een strategisch beleidsplan. Een tijdhorizon van vier tot zes jaar bij een
meerjarenbeleidsplan blijkt in de praktijk goed te werken. Goede beleidsplannen hebben gemeen:


belangrijke ontwikkelingen signaleren;



beleidsprioriteiten aangeven;



meetbare doelen stellen;



randvoorwaarden formuleren;



instrumentering ter zijde laten d.w.z. openlaten met welke middelen doelen gerealiseerd
kunnen worden.

1.2.

Leden en bestuur: centrale organen en hun onderlinge relaties

Een vereniging is een samenspel tussen besturen en leden. De leden oefenen controle uit op het
bestuur, juridisch het zogenaamde duaal stelsel. Hoe is de ledencontrole georganiseerd?

De ALV
De wet kent het ALV het recht toe de statuten te wijzigen. Alle bevoegdheden die niet door de wet of
door de statuten van andere organen zijn geregeld, heeft de ALV tot haar beschikking.

Het functioneren van de ALV
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In de executieve en de directieve fase zijn de gewone leden in staat het bestuur te controleren. De
omvang en de complexiteit zijn zo beperkt dat het bestuur zelf voor de uitvoering kan zorgen. De
beleidsvormende fase leidt het begin van verandering in. De uitbouw van het bureau leidt tot het
aanstellen van een directeur. Activiteiten beginnen zich aan het zicht van de leden te onttrekken. De
overdracht van uitvoerende taken aan het bureau leidt ertoe dat het DB zich op beleidsuitvoering
toelegt. Het AB krijgt de rol van toezichthouder namens de leden. De goedkeurende taak van het ALV
m.b.t. de begroting en de jaarrekening wordt als een formeel noodzakelijke handeling ervaren. De
gewone leden lopen steeds meer kennisachterstand op en het bezoek aan de ALV loopt hierdoor
terug. Een pak papier bespreken dat één- of tweemaal per jaar per jaar gemaild wordt, is niet
uitnodigend en een onbevredigende situatie voor zowel het bestuur als de leden. In verenigingen
met één bestuur blijft de ALV de voornaamste toezichthouder. Zo’n vereniging beschikt niet over een
toezichthouder die tegen het bestuur is opgewassen. Er is een voortdurende dreiging dat de ALV, het
hoogste orgaan van de vereniging, haar bevoegdheden aanwendt die het AB belemmeren in zijn
taak.

Overgang naar de Ledenraad
In een professionele vereniging is het noodzakelijk dat het hoogste orgaan in staat is het strategisch
plan op waarde te beoordelen en goed te keuren. In een toezichthoudende fase zien we vaak de
overgang van een ALV naar een Ledenraad. Deze bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden
gekozen worden.

Samenstelling van een Ledenraad
De ledenraad moet representatief zijn. Verdedigen de afgevaardigden de leden als geheel dan wel de
leden uit bepaalde segmenten. M.a.w. is de Ledenraad één kieskring of bestaat zij uit verscheidene
kieskringen. Als het laatste het geval is, hoe groot is het aandeel van elke kieskring in de Ledenraad?

Onafhankelijkheid van de afgevaardigden
De Ledenraad kan alleen goed functioneren zonder last of ruggespraak. Afgevaardigden moeten voor
de hele zittingsperiode worden benoemd en kunnen niet tussentijds uit hun functie gezet worden.
De leden van de Ledenraad representeren soms specifieke ledensegmenten maar dragen als lid zorg
voor de vereniging als geheel.

Hoe moet bovenstaande geïnterpreteerd worden als het gaat om de KNSB. Het bestuur van de KNSB
wordt ondersteunt door een directeur en medewerkers op het Bondsbureau. De fase waarin de
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KNSB zich bevindt is die tussen fase 4 en fase 5. Het bestuur heeft het lopende meerjarenbeleidsplan
opgesteld. De controle wordt uitgevoerd door de Bondsraad, dat is het orgaan dat Huizenga en Tack
de Ledenraad noemen. De Ledenraad, zoals die bij andere bonden functioneert is niet hetzelfde als
onze Bondsraad. Bij andere bonden worden segmenten vertegenwoordigd. Bij de Schaakbond is de
segmentering voornamelijk geografisch bepaald met enkele kleine specifieke bonden als
uitzondering. Jeugdschaak en/of schoolschaak zou een segment kunnen zijn. Dat het bestuur en
directeur en medewerkers op het Bondsbureau ondersteund worden door een Leden- of Bondsraad
is niet zo zeer een structurele kwestie maar een vergroting van de slagvaardigheid van de directeur.
Een ledenraad is een stap op weg naar het Raad van Toezicht en bestuurder/directeur. De
samenstelling van de Ledenraad bepaalt het democratische gehalte.
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2. De huidige organisatie van de KNSB
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de organisatie van de landelijke
schaakbond, het tweede deel beschrijft de organisatie van de regionale schaakbond.

2.1 De KNSB
De structuur van de KNSB is getrapt. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) is de
overkoepelende organisatie voor het schaken in ons land. De KNSB is op 23 mei 1873 opgericht en is
een van de oudste Nederlandse sportbonden. De KNSB is lid van sportkoepel NOC*NSF, de Europese
schaakunie ECU en de wereldschaakbond FIDE. De basis wordt gevormd door 22.000 leden. Het
grootste deel is lid van een club. Er zijn ongeveer 435 verenigingen. Deze zijn aangesloten bij één van
de dertien regionale schaakbonden. Er zijn ook vijf bijzondere schaakbonden: voor computerschaak,
correspondentieschaak, eindspelstudies, probleemschaak en visueel gehandicapten. Verder zijn
mensen individueel lid. Deze groep groeit; we hebben nu ongeveer 6.000 individuele leden. Het gaat
om persoonlijke leden, internetschakers, scholierenleden en ratingleden. Vrijwilligers spelen een
heel belangrijke rol binnen onze schaakorganisatie. Zowel de verenigingen als de regionale bonden
worden bestuurd door vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor de mensen die de groep individuele leden
vertegenwoordigen. Ook de landelijke bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis. Er zijn
dertien regionale bonden die in een of meer gebieden actief zijn:


Friese Schaakbond (FSB), Friesland



Noordelijke Schaakbond (NOSBO), Groningen en Drenthe



Schaakbond Overijssel (SBO), Overijssel



Oostelijke Schaakbond (OSBO), Gelderland, Lelystad, Kampen, Meppel



Stichts-Gooise Schaakbond (SGS), Utrecht



Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA), Amsterdam en Almere



Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB), Noord-Holland



Leidse Schaakbond (LeiSB), Leiden, Voorschoten, Bollenstreek



Haagse Schaakbond (HSB), Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Westland,
Zoetermeer, Wassenaar



Rotterdamse Schaakbond (RSB), Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Gouda,
Berkel, Drechtsteden,



Zeeuwse Schaakbond (ZSB), Zeeland



Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB) Noord-Brabant
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Limburgse Schaakbond (LiSB), Limburg

De vijf bijzondere bonden zijn:


Alexander Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie (ARVES). Bij deze internationale
vereniging zijn schaakliefhebbers aangesloten die zich interesseren voor eindspelstudies.



Computerschaak Vereniging Nederland (CSVN). Deze bond geeft veel informatie over onder
meer schaakcomputers en -programma’s en computerschaakevenementen. Leden
ontvangen iedere twee maanden een blad.



Nederlandse Bond van Correspondentieschakers (NBC). Deze bond brengt een eigen blad uit.



Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (NBvS). Elke twee maanden verschijnt het
tijdschrift Probleemblad.



Nederlandse Schaakvereniging voor Visueel Gehandicapten (NSVG). Dit is de vereniging voor
alle schakende blinden en slechtzienden.

2.2 De regionale schaakbond
De nu volgende beschrijving van de organisatie van een regionale schaakbond is gebaseerd op een
notitie van de Schaakbond Overijssel uit 2010.3 Deze geeft een goed beeld van het reilen en zeilen
van de regionale schaakbond. Hierbij zij opgemerkt dat in de eerste plaats onderstaande tekst
uiteraard is geactualiseerd naar de situatie van vandaag en in de tweede plaats dat elke regionale
schaakbond een aantal kleine andere invullingen zal kennen, die voor die ene regionale schaakbond
van belang zullen zijn, maar niet wezenlijk onderstaande beschrijving aantasten.

Vertrekpunten
Omwille van de duidelijkheid is er voor gekozen om vooraf een aantal vertrekpunten te benoemen.
Een vertrekpunt is een gegeven waar rekening mee dient te worden gehouden.


De Nederlandse Schaakbond heeft een aantal taken gedelegeerd aan een regionale bond.



De leden van de regionale bond hebben aangegeven wat zij verwachten van een regionale
bond, verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.



De regionale schaakbond is een vereniging. Hierop is het verenigingsrecht van toepassing.

Deze drie vertrekpunten worden hieronder uitgewerkt.

3

Formatiecommissie SBO, Get Back, een onderzoek om weer te komen tot een volwaardig bestuur van de
Schaakbond Overijssel (Raalte, 2010).
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KNSB
De organisatie van het schaken in Nederland kent een gelaagde opbouw. Personen kunnen lid
worden van een plaatselijke schaakvereniging. Plaatselijke schaakverenigingen zijn aangesloten bij
een regionale schaakbond. De regionale bonden tenslotte vallen onder de Nederlandse Schaakbond.
Naast deze gelaagde structuur bestaan er verenigingen voor slechtzienden, correspondentieschaak
en andere kleinere doelgroepen. Deze vallen rechtstreeks onder de Nederlandse Schaakbond.
De KNSB heeft één taak gedelegeerd aan de regionale schaakbonden. In 2010 waren dat er nog
twee.4 Nu is dat enkel de contributieheffing. De regionale schaakbonden worden aangeslagen door
de KNSB, de schaakverenigingen worden aangeslagen door de regionale schaakbond.5 Op instigatie
van NOC*NSF zijn aan het eind van de jaren 2000-2010 wijzigingen doorgevoerd waarbij de regionale
schaakbonden een passage in haar statuten moesten opnemen waarbij zij verklaarden de landelijke
beleidsinitiatieven van de KNSB te steunen. In hoofdstuk drie is dit nader uitgewerkt. Maar niet alle
sportbonden hebben de door NOC*NSF gewenste aanpassingen op dezelfde wijze uitgevoerd. Voor
enkele andere sportbonden is het aanleiding geweest om de organisatiestructuur aan te passen. Dat
is terug te vinden in hoofdstuk vijf, bijvoorbeeld bij de bridgebond.

Verenigingen
De leden van de Schaakbond Overijssel zijn de in de betreffende regio aangesloten
schaakverenigingen. De leden en het bestuur van de Schaakbond Overijssel hebben dat als volgt
verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement:
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Oostelijk Nederland te
stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

4

In 2010 was dat naast de contributieheffing ook nog de ledenadministratie. Door de implementatie van OLA
(OnLine Ledenadministratie) is deze gedelegeerde taak komen te vervallen. Elk niveau is in staat OLA te
onderhouden (verenigingen, regionale schaakbonden en KSNB). Naast deze niveau’s hebben ten behoeve van
schoolschaak schoolschaakcoördinatoren toegang tot OLA.
Een andere relatie met de Nederlandse Schaakbond was de promotie- en degradatie regeling van de regionale
clubcompetitie naar de KNSB-clubcompetitie en omgekeerd. Deze is ook komen te vervallen doordat de KNSBcompetitie is 2018 is uitgebreid met meerdere klassen en los is komen te staan van de regionale
clubcompetitie. In 2018 startte een pilot voor de duur van twee jaar. Op de bondsraad van 7 december 2019 is
de pilot besproken en besloten de situatie te continueren.
Nog een terrein waar een verschuiving heeft plaatsgevonden van de regio naar de KNSB is de toekenning van
(een deel) van de plaatsing bij de jeugd NK’s. De rol van de regionale schaakbond is beperkter geworden.
5
De bondsraad van 15 juni 2019 heeft een verkennende notitie behandeld waarbij de wijze contributiesinning,
mede door de ingebruikname van OLA en verdergaande automatisering), rechtstreeks verloopt tussen Haarlem
en alle schaakverenigingen.
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a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
c. het instellen van competities voor de aangesloten verenigingen;
d. het instellen van kampioenschappen;
e. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
f.

het maken van propaganda voor de schaaksport;

g. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen;
h. het organiseren of doen organiseren van cursussen en opleidingen;
i.

alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

De taken genoemd onder a, f en i zijn algemeen. De volgende taken zijn min of meer als volgt
ondergebracht:


Competitieleider voor de taken c en d (denk aan de PK’s).



Wedstrijdleider voor de taken b (denk aan het GP-systeem) en d.



Een schriftelijk verenigingsorgaan (e) is een oud medium; tegenwoordig heeft internet deze
functie overgenomen en wordt informatie gepubliceerd op de website van de SBO. De
website wordt onderhouden door een aantal vrijwilligers, het webteam. Het webteam valt
op dit moment onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Schaakbond
Overijssel.



Nieuwe verenigingen begeleiden (g) zou onder de secretaris moeten vallen;



Het organiseren van cursussen en opleidingen (h). Er moet dan onderscheid worden gemaakt
tussen schaakcursussen voor individuele schakers en kadertrainingen. Bij de kadertrainingen
kan vervolgens onderscheid worden gemaakt tussen cursussen voor wedstrijdleiders en die
voorschaaktrainers. Kadertrainingen zijn opgezet door de KNSB i.s.m. NOC*NSF. Bij
voldoende deelname kan een kadertraining in het gebied van de betreffende regionale
schaakbond georganiseerd worden. Deze taak zou gespreid kunnen worden over meerdere
personen.

Verenigingsrecht
Het verenigingsrecht is van toepassing op de regionale schaakbond. De regionale schaakbond wordt
vertegenwoordigd door een bestuur. Dat bestuur bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:
voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder dient er jaarlijks een controle plaats te vinden op de
inkomsten en uitgaven van de regionale schaakbond. Deze controle is bekend onder de naam:
commissie kascontrole.
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Samenvatting van de vertrekpunten


Verenigingen betalen contributie aan de regionale schaakbond op basis van het aantal leden.
De regionale schaakbond wordt op zijn beurt aangeslagen voor contributie door de
Nederlandse Schaakbond. Dat wordt in het bestuur opgepakt door de penningmeester.



De regionale schaakbond verzorgt een aantal verenigings- overstijgende schaakactiviteiten.
Deze leiden tot de volgende bestuurstaken: competitieleider en wedstrijdleider. In de regel
organiseert de regio zelf de clubcompetitie. Met betrekking tot schaakactiviteiten als PK’s is
het soms de regio zelf die dit organiseert. Soms wordt een activiteit uit naam van de regio
door één van de aangesloten verenigingen georganiseerd.



Het bestuur van een regionale schaakbond bestaat verder uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester.



Het bestuur van een regionale schaakbond wordt gecontroleerd door de ALV en een
kascommissie.



De communicatie vindt vooral plaats via de website van de regionale schaakbond en via email.



De regionale schaakbond volgt het beleid van de KNSB.

Hoe ziet een regionaal schaakbestuur er doorgaans uit:6


De voorzitter doet de algehele coördinatie en bewaking van alle regionale werkzaamheden.
Hij vertegenwoordigt de regionale schaakbond richting de KNSB (voorzittersoverleg en
bondsraad). Verder vervult hij representatietaken.



De secretaris schrijft de ledenvergadering uit (jaarverslagen, notulen, en overige), levert zijn
aandeel aan het jaarverslag, beheert de schaakkalender (toernooien), de toekenning van de
GP-status, de website, de competitiegids en het onderhouden van de statuten en het
huishoudelijk reglement. De secretaris verzorgt de schaakkalender. In samenwerking met
competitieleider, wedstrijdleider en jeugdcommissie wordt aan het einde van het seizoen
een nieuwe jaarkalender samengesteld en vastgesteld voor het nieuwe seizoen. De kalender
wordt formeel vastgelegd op de jaarlijkse ALV. Ook de ledenadministratie valt onder de
secretaris.



De penningmeester beheert de financiële administratie, onderhoudt de communicatie met
de kascommissie en stelt jaarlijks het jaarverslag en de begroting op.

6

Opgemerkt kan worden dat een bestuurslid één of meerdere taken kan vervullen.

17
Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden



De competitie- en wedstrijdleider organiseert de regionale club- en bekercompetitie. Hij
draagt er zorg voor dat de website bijgewerkt is met uitslagen en standen. Hij organiseert
ook de PK’s en andere toernooien. Een belangrijke taak is het aanleveren van gegevens ten
behoeve van de ratingverwerking. Andere taken zijn het bijhouden van de reglementen, het
jaarverslag en het promoten van kadertrainingen (scheidsrechtertraining) en het
onderhouden van de communicatie met de beroepscommissie.



De jeugdleider doet de algehele coördinatie en bewaking van alle regionale
jeugdwerkzaamheden, het promoten van kadertrainingen (trainersopleidingen) en het
(laten) opstellen van een jaarverslag.

Het jeugdschaak verdient een nadere toelichting. De jeugdleider wordt ondersteund door een
jeugdcommissie die zorg draagt voor:


de jeugdclubcompetitie



de PK’s



regionale schoolschaaktoernooien



GP-cyclus



aparte jeugdrating verwerking tussen GP’s



de organisatie aangaande de schaakdiploma’s



het organiseren van een pupillendag en toptrainingen voor de betere jeugd

2.3 Servicepunten (2006-2011)
Omdat een aantal taken tussen wal en schip vielen, zijn servicepunten ingesteld. Het betrof een
aantal taken welke door de regionale schaakbonden niet goed werden opgepakt maar die door het
Bondsbureau ook niet adequaat ingevuld konden worden. In de periode 2006 tot en met 2011 kende
de KNSB vijf servicepuntmedewerkers. Dat werden er later vier toen de servicepunten Noord en Oost
werden samengevoegd. De financiering kwam uit een drietal subsidiestromen: regionale
jeugdtrainingen, verenigingsondersteuning, kadervorming. Deze drie taakgebieden worden in 2006
samengevoegd onder de noemer servicepunten. Het takenpakket bestond uit:


Het initiëren en organiseren van workshops deskundigheidsbevordering;



Stimuleren van kadercursussen;



Organiseren van vier toptrainingen (voor de jeugd) en coördineren van selecties;



Initiëren van schaakcursussen voor volwassenen en meisjes en jeugdclinics;
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Verenigingsbezoeken;



Verstrekken van adviezen aan verenigingen (mail/telefoon);



Opstellen, rapporteren en bewaken van het activiteitenschema;



Bijwonen van relevante regionale en landelijke bijeenkomst.

De servicepunten werden voorzien van een eigen bankrekeningnummer, inkomsten vanuit de KNSB
(budget voor jeugdtrainingen, verenigingsondersteuning en kadervorming). Elk servicepunt kende
een servicepuntmedewerker die op parttimebasis in dienst was van de KNSB. In uren uitgedrukt: 320
uur per jaar voor West, Oost en Zuid. 400 uur voor de Randstad en 240 uur voor Noord. Doch door
verschillende bezuinigingen nam het budget voor de servicepunten af, totdat deze uiteindelijk in
2011 werden opgeheven. Een aardig voorbeeld was de jaarlijkse bijeenkomst die het servicepunt
Oost in de maand oktober in het denksportcentrum in Apeldoorn organiseerde voor kadertrainers.
Toen de servicepunten ophielden te bestaan, pakten de jeugdleiders van de OSBO en de SBO dit op
met hulp van het bondsbureau. Dat leidde tot een grotere opzet, met meer workshops, in Arnhem.
En dat is de basis geworden voor de jaarlijkse kaderdagen zoals we die nu kennen in Utrecht.
De servicepuntmedewerkers kleurden het takenpakket individueel in. Er waren vooraf geen
duidelijke targets (doelstellingen) geformuleerd. Het ontbrak aan een eenduidige verantwoording
van de inzet, welke resultaten waren er nu bereikt? Door het wegvallen van financiële middelen
waren de steunpunten een gemakkelijke prooi.

2.4 Drie regionale bonden zoeken samenwerking
In 2015 starten de drie voorzitters van de SBO, SGS en de OSBO, respectievelijk Erik Mijnheer, Jeroen
Schuil en Dirk Hoogland, een reeks van overleggen om te komen tot vergaande samenwerking. Deze
samenwerking zou na een periode van drie jaar moeten uitmonden in een grote regionale
schaakbond die in grote lijnen de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht bestrijkt. In het eerste
jaar hebben de drie voorzitters tezamen met toehoorder Jan Stomphorst, bestuurslid van de KNSB,
alle facetten die te maken hebben met een regionale schaakbond onder de loep genomen, zoals
bestuurlijke facetten, de competities en de financiën gedurende het seizoen 2015-2016. De drie
voorzitters hebben op de ALV’s die in het najaar van 2016 plaatsvonden aan hun leden
verantwoording afgelegd en gevraagd in te stemmen met de volgende stap: de instelling van een
aantal commissies die de details zouden gaan uitwerken. Zie daarvoor bijlage 3.
Het tweede seizoen (2016/2017) verliep minder vlot dan het eerste seizoen. De commissies
hadden meer tijd nodig en er ontstond een stevige discussie over het einddoel. Welk voordeel wordt
er precies bereikt door de drie regionale schaakbonden samen te voegen tot één grote schaakbond.
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In de structuur KNSB – regionale schaakbond - schaakvereniging zou er in het geheel niets
veranderen. Zou de samenwerking niet kunnen leiden tot district vorming? Er is vervolgens contact
gezocht met het bestuur van de KNSB. De drie voorzitters hebben op 4 september 2017 een brief
gestuurd naar de KNSB. Zie daarvoor bijlage 4. Vanaf dat moment zijn er twee sporen gevolgd:


de drie regionale schaakbonden zijn doorgegaan met het project ‘één gezamenlijke
competitie’ en



in samenwerking met de KNSB verkennen of het mogelijk is regionale taken over te hevelen
van regionaal naar landelijk niveau.

Het derde seizoen werd gebruikt voor de voorbereidingen. De drie regionale schaakbonden slaagden
er in één competitiesysteem uit te werken. De drie afzonderlijke bonden stemden in het voorjaar van
2018 in met een voorstel dat nieuwe competitiesysteem in vorm van een pilot voor twee seizoenen
te gaan gebruiken. Dat is tenslotte ook gelukt. Gedurende de seizoenen 2018/2019 en 2019/2020 is
er één competitiesysteem gehanteerd. Tijdens de ALV’s in het voorjaar van 2020 zou de pilot worden
geëvalueerd. Doch het vroegtijdig einde van de competitie en het niet doorgaan van de ALV’s ten
gevolge van corona, hebben de drie regionale schaakbonden doen besluiten deze met een jaar uit te
stellen. Zouden deze ALV’s wel plaats hebben gevonden dan zou de uitkomst nog spannend zijn
geweest. Cultuurverschillen omtrent het aantal teams in een klasse, voorkeursweken en nut en
noodzaak van de viertallencompetitie maakten dat compromissen sluiten op die terreinen niet
eenvoudig was.
Voor wat betreft het overhevelen van taken is contact gezocht met de KNSB. Dat heeft geleid
tot een voorstel in de Bondsraad van 2 juni 2018. Zie daarvoor bijlage 5. De Bondsraad stemde in met
het verzoek van de drie samenwerkende regionale schaakbonden en de KNSB om dit te
onderzoeken. Het eerste onderdeel, de contributie, is daarna opgepakt. Zo heeft het bestuur van de
KNSB gekeken naar een oplossing niet enkel voor deze drie samenwerken regionale schaakbonden,
maar een voor alle regionale schaakbonden. Dat idee is voorgelegd aan de Bondsraad van 15 juni
2019. Dat leidde tot huiswerk voor het bestuur. Daar ligt het nu nog.
De poging van drie regionale schaakbonden om te komen tot een vorm van samenwerking heeft
veel tijd gekost en was een proces van vallen en opstaan. Het maakt duidelijk dat binnen de
bestaande kaders er maar weinig ruimte is om tot verandering te komen. De drie regionale
schaakbonden kunnen wel samengevoegd worden tot één grote regionale schaakbond, maar
daarmee verandert de taak van de regionale schaakbond niet. Er zijn minder bestuurders nodig,
maar meer levert het niet op. Zonder de KNSB zijn er geen verandering mogelijk in het takenpakket,
om die reden hebben de drie contact gezocht met de KNSB. Concreet resultaat na vijf
schaakseizoenen is dat de grenzen om te komen tot samenwerking verkend zijn, dat er nu twee
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seizoenen met één competitiesysteem worden gedraaid en dat er een voorstel m.b.t. de wijze van
contributie-inning in de kraamkamer ligt.

2.5 Een andere kijk op deze organisatiestructuur
De commissie heeft deze organisatiestructuur op de eerste avond in september 2019 besproken met
Theo Fledderus. Theo is algemeen directeur van de Hippische Sportbond KNHS. Voorheen was Theo
onder meer algemeen directeur van NOC*NSF en interim-directeur bij de judo- en schaatsbond.
Belangrijke vragen die hij opwierp waren: waar ligt de toegevoegde waarde, waar ligt de ambitie en
wie kan wat het beste doen. Zorg dan voor een bundeling van kracht en energie. Hij opperde om na
te gaan denken of de huidige structuur nog wel van deze tijd is.
In een interview met hoogleraar Martijn van Bottenburg meldde hij dat hij zich ‘de komende
tijd specifiek (wil) richten op de ontwikkeling van sportorganisaties als instituties. Voor mijn
generatie zijn sportverenigingen welhaast vanzelfsprekend. Sportverenigingen zijn ontstaan in de
negentiende eeuw en hebben zich in de twintigste eeuw echt gevestigd, maar inmiddels staat de
legitimiteit van deze institutie ter discussie. Hoe sterk verenigingen als instituties zijn, hangt
uiteindelijk allemaal af van het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende samenleving.’7
Dat is een mooie opmaat naar het volgende hoofdstuk, waarin de visie van NOC*NSF beschreven
wordt.

7

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/5-vragen-aan/item/122559/5-vragen-aanmaarten-van-bottenburg--hoogleraar-bestuurs--en-organisatiewetenschap, geraadpleegd 19 mei 2020.
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3. De visie van NOC*NSF
In dit hoofdstuk wordt de visie van NOC*NSF beschreven. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden,
wordt gebruik gemaakt van de informatie die NOC*NSF op haar eigen website vermeldt.8

Na het verschijnen van de dertien Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur in 2005, zijn
sportbonden en NOC*NSF structureel gaan werken aan de verbetering van bestuurlijke normen in de
sport.9 Op basis van de aanbevelingen is de sector voorzien van gedragscodes, diverse richtlijnen
aangaande tucht, doping, seksuele intimidatie en andere waarborgen zoals de modellen
directiestatuut en topsportstatuut. Alhoewel de dertien aanbevelingen primair gericht zijn op
NOC*NSF en de landelijke sportkoepels, heeft het document ook waarde voor andere
sportorganisaties. Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering,
doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen. De invloed van de dertien aanbevelingen op de
inrichting en de bedrijfsvoering van sportorganisaties is onmiskenbaar groot, mede door actieve
ondersteuning vanuit NOC*NSF en door voorwaarden -stellend beleid op subsidiegebied.

Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering,
doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen.

Sinds 2011 hebben NOC*NSF en sportbonden bindende afspraken voor minimale kwaliteit
gemaakt. Daarmee zijn de oorspronkelijke aanbevelingen deels verheven tot voorwaarden voor
subsidieverstrekking. De minimale kwaliteitseisen zijn een vast onderdeel van het bestedingsplan, dat
de verdeling van Lottomiddelen regelt. Jaarlijks worden de eisen via het bestedingsplan vastgesteld
en bij de aanvraag voor financiering wordt de toepassing van de eisen gescand. Nederland is hiermee
een internationaal voorbeeld geweest voor de implementatie van Goed Sportbestuur wereldwijd. De
Minimale Kwaliteitseisen zijn te vinden als onderdeel van het Richtlijnenboek. In de huidige
beleidscyclus (Sportagenda 2017+) hebben sportbonden en NOC*NSF het voornemen uitgesproken
om de huidige aanbevelingen en de toepassing ervan te evalueren. Het doel is een nieuwe code Goed
Sportbestuur, die niet alleen sportbonden en NOC*NSF, maar ook andere organisatie inspireert om
werk te maken van goed bestuur. Ook in het Sportakkoord zijn hierover afspraken opgenomen.
Maatschappelijke veranderingen en verdere professionalisering van de sportsector brengen nieuwe

8

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-in-nederland/goed-sportbestuur, geraadpleegd 5 juni 2020.
https://nocnsf.nl/media/1463/13-dertien-aanbevelingen-goed-sportbestuurpdf.pdf, geraadpleegd 5 juni
2020.
9
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bestuurlijke uitdagingen en opdrachten met zich mee. Om de sport als sector relevant en
aantrekkelijk te houden, is het nodig dat thema’s als duurzaamheid, diversiteit, inclusie en veiligheid
verder vorm worden gegeven vanuit de verantwoordelijkheid van bestuurders. Daarmee wordt de
maatschappelijke waarde van sport ook voor de toekomst geborgd. Een nieuwe code gaat daarbij
helpen. Het traject van herijking is in 2018 gestart en loopt door tot de ALV van mei 2021. Dan zal de
nieuwe code klaar moeten zijn en worden aangenomen door sportbonden en NOC*NSF.

De KNSB heeft aan het eind van de jaren 2000-2010 de dertien aanbevelingen opgepakt. Die
hebben ook betrekking op de relatie van de KNSB met de regionale schaakbonden. Twee
aanbevelingen sprongen eruit. Dat waren de aanbevelingen één (eenheid) en vijf (zittingsduur van
bestuurders). Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid,
organisatie en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale
transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie.10 Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is
het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieuwing is door o.a. de
zittingsduur in tijd te limiteren, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en het
organisatiegeheugen goed is gewaarborgd. Dat heeft er toe geleid dat de regionale schaakbonden
haar statuten moesten aanpassen. De Schaakbond Overijssel heeft bij artikel 2.4 staan dat de SBO
zich conformeert aan het beleid van de KNSB. Artikel 8.3 meldt dat bestuursleden worden gekozen
voor een tijd van maximaal vier jaren en terstond herkiesbaar zijn. Voor leden van het bestuur geldt
een maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf jaar. Met die aanpassing van de statuten
van de regionale schaakbonden heeft de schaakwereld niet gekozen voor het toepassen van de
aanbeveling maar de gemaakte keuze uitgelegd aan NOC*NSF. Veel andere sportbonden hebben
ervoor gekozen om de structuur aan te passen, zoals bijvoorbeeld het basketbal en de bridgebond.
Deze voorbeelden komen later in deze notitie aan de orde. Voor de commissie is het belangrijk om te

10

NOC*NSF, De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur. Pas toe of leg uit (Arnhem 2005) 24. De toelichting
meldt over de gelaagdheid binnen organisaties het volgende: Organisaties kennen vaak op afdelings-, regio-,
district- of een ander geledingenniveau een tweede bestuurslaag. Deze is vaak statutair (of anderszins
reglementair) verankerd met een eigen rechtspositie. Feitelijk is dan sprake van een sportbond binnen een
sportbond die haar eigen beleid vaststelt en vaak ook over "eigen" vermogen beschikt. Dit vermogen is
eigenlijk van de landelijke organisatie, maar deze heeft daarop geen zicht of kan op cruciale momenten niet
hierover beschikken. Het is zelfs niet uitgesloten dat op een dergelijk tussenniveau
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestaat die tot vergaande verplichtingen van de hele bond kan leiden.
Voor de uniformiteit in beleid en het aansturen van één landelijke sportorganisatie is dit in de regel geen
wenselijke situatie. Het is belangrijk dat deze bestuurlijke geledingen werken vanuit de kaders van het door de
ALV vastgestelde beleid, aanvullend eventueel voorzien van couleur locale. Daarnaast is het met name voor
gelaagde organisaties noodzakelijk om expliciet aandacht te besteden aan het uitsluiten van zelfcontrolerende
lagere geledingen.
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weten of de belangrijke eenheid van bestuur nu in de praktijk goed functioneert. Daartoe heeft de
commissie de casus jeugd- en schoolschaak ter hand genomen.
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4. De casus jeugd- en schoolschaak
4.1 Doel onderzoek, taak en werkwijze
De twee belangrijkste vragen zijn of de doelen van speerpunt 1 (‘het verankeren van jeugdschaak’)
van het visiedocument 2018-2021) worden gehaald en of er sprake is van eenheid van beleid,
organisatie en structuur bij de KNSB en de regionale bonden. In de commissie Taakverdeling KNSB en
regionale bonden is bezien welke rol de KNSB en de regionale bonden hebben gespeeld bij de
doorvertaling van speerpunt 1 en of sprake is van eenheid in beleid, organisatie en structuur (een
criterium van NOC*NSF). Het verankeren van jeugd- en schoolschaak werd als eerste speerpunt in
het visiedocument 2018-2021 genoemd. Dit onderwerp zou worden uitgewerkt en zou exemplarisch
kunnen zijn voor de andere onderwerpen in genoemd visiedocument. De commissieleden hebben
binnen hun eigen bond dertig vragen voorgelegd aan degenen die zich bezig houden met jeugd- en
schoolschaak. De samenvatting van de dertig vragen is als bijlage 1 toegevoegd. Deze data zijn
aangevuld met data van het Bondsbureau. In deze notitie wordt het behalen van de vier doelen van
speerpunt één aan de orde gesteld. In het Visiedocument 2018-2021 is vooral uitgegaan van de
schakers op scholen en niet van de geregistreerde schakers bij verenigingen.

4.2 Visiedocument 2018-2021
De Bondsraad heeft december 2017 het visiedocument 2018-2021 vastgesteld met als speerpunt 1
‘het verankeren van jeugdschaak’. De vier doelen voor 2021 hebben met name betrekking op
schoolschaak en minder op geregistreerde jeugdschakers van clubs. In 2021:


hebben alle kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid om te leren schaken via
school, na- of buitenschoolse opvang of online;



hebben in totaal 64.000 kinderen leren schaken in 4 jaar op of via school;



hebben we meer deelname aan jeugdtoernooien met bord;



o

is deelname aan toernooi BO- teams verdubbeld en

o

is deelname aan toernooi BO- middenbouw (3-4-5 toernooi) verdubbeld.

hebben we een online- schaakclub voor alle kinderen in basisschoolleeftijd met 15.000
kinderen die actief op dit platform schaken.

Jaarlijks wordt, als onderdeel van de begroting en het jaarplan, de realisatie van de doelstellingen
gevolgd en zo nodig bijgesteld. Voor de begroting 2020 is geconstateerd dat de eerste resultaten van
speerpunt 1 zichtbaar worden maar het gaat nog niet in het gewenste tempo. Om de versnelling te
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bereiken, wordt in 2020 en 2021 geïnvesteerd. In het jaarbericht van mei 2020 zijn diverse feiten
genoemd die zijn verwerkt in dit rapport.
Voor speerpunt 1 lijkt er onvoldoende sprake van eenheid in beleid, organisatie en structuur.
Vrijwel geen enkele regionale bond lijkt speerpunt 1 van de KNSB na december 2017 te hebben
omgezet in een actie om het school- en jeugdschaak te verankeren binnen de eigen regio. Het inzicht
in de voortgang van jeugdschaak- en schoolschaakactiviteiten met deelname aan toernooien is over
het algemeen wel goed bekend, maar dat geldt in veel mindere mate voor schoolschaakactiviteiten
zonder deelname aan toernooien. Er is zowel bij de KNSB als de regionale bonden geen integraal
beeld van de mate waarin op scholen gebruik wordt gemaakt van de diverse schaaklesmethodes. De
community van schaaktrainers is nog te klein (en/of onvoldoende in beeld) om de ambities waar te
kunnen maken. De KNSB ervaart weinig brede steun van de Nederlandse schaakwereld (bonden,
clubs, organisatoren, trainers) bij het zichtbaar stimuleren van schoolschaak.
Het inzicht in de jeugdschaakactiviteiten bij de regionale bonden is over het algemeen goed.
Wel blijken steeds meer bonden tegen organisatorische problemen aan te lopen. Bij overdracht van
taken gaat veel kennis verloren. De taken zijn wel verdeeld, maar niet overal strak georganiseerd. De
beschikbare budgetten voor jeugd- en schoolschaak lopen per regionale bond sterk uiteen. De cijfers
van aantallen jeugdleden gepubliceerd in de Rapportage Kerncijfers KNSB van 11 mei 2020 geven
zelfs een lichte daling voor 2020: 5.213 (tegen 2019: 5.318).
In het jaarbericht 2019 van 11 mei 2020 is aangegeven dat het Bondsbureau 787 scholen in
beeld heeft (in 2018: 500). In augustus 2020 zijn dat er 1.200. Organisatoren van lokale
schoolschaaktoernooien hebben hun contacten gedeeld en via de individuele aanmeldingen voor
Schaakmatties zijn 250 nieuwe contacten met scholen vastgelegd. Er ontbreken in dit overzicht nog
veel scholen waar schaakactiviteiten zijn. De KNSB schat in dat er landelijk op 1.500 scholen
schaakles wordt gegeven. In de loop van 2020 worden de scholen/BSO’n en buurtlocaties bijgewerkt,
zodat de KNSB deze de komende jaren beter kunnen volgen.
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4.3 Doelen speerpunt 1
Onderstaand zijn de onder speerpunt 1 genoemde vier doelen nader geanalyseerd.


Doel 1 Mogelijkheid leren schaken
Het eerste doel van speerpunt 1 is: In 2021 hebben alle kinderen in de basisschoolleeftijd de
mogelijkheid om te leren schaken via school, na- of buitenschoolse opvang of online. Dit doel
blijkt niet expliciet te zijn meegenomen in het jaarplan 2020 en het is evenmin genoemd in
het jaarbericht 2019 van 11 mei 2020.11 Het Europees Parlement heeft in 2012 haar lidstaten
opgeroepen om te stimuleren dat schaken onderdeel van het curriculum van de basisschool
wordt, omdat het aantoonbaar bijdraagt aan de 21st Century Skills. Nederland heeft dit
advies niet overgenomen. Schaken is niet in het curriculum opgenomen.12 De echte kansen
voor de schaaksport liggen bij de buiten- en tussenschoolse opvang. Doordat de meeste
scholen inmiddels deel uitmaken van een IKC (Integraal KindCentrum), liggen vooral hier
kansen. Het is nuttig om als Schaakbond de focus te richten op de tijd buiten het curriculum
waarin de kinderen op school aanwezig zijn.

11

Een goed meetinstrument ontbreekt. Dat meetinstrument had er aan het begin van de meer-jarenperiode
eigenlijk al moeten zijn om een nulmeting te kunnen doen. Van belang daarbij is een goede definitie en een
instrument die periodiek wordt afgenomen.
12
In Nederland is dit advies in eerste instantie wel ter harte genomen. Er zijn aanvullende onderzoeken gedaan
zoals het Groninger onderzoek Worden kinderen slimmer van schaken? Dit heeft geleid tot mediapublicaties.
Het opnemen van schaken in het school curriculum lijkt een stap te ver.
In 2018 is een breed overleg in gang gezet in het primair - en voortgezet onderwijs om tot een herziening van
het curriculum te komen, door OCW, de PO-Raad, de VO-Raad, AOB, CNV Onderwijs, Algemene Vereniging
Schoolleiders, Ouders & Onderwijs, De Federatie Onderwijsorganisaties en LAKS (scholierenbond). Deze
organisaties hebben curriculum.nu in het leven geroepen om de herziening van het curriculum te coördineren.
Duizenden betrokkenen hebben in een gestructureerd proces hun mening kunnen geven. Voor het
basisonderwijs zijn negen ontwikkelteams in het leven geroepen voor de acht leergebieden. Schaken maakt
daar geen onderdeel van uit. De planning om de voorbereidingsfase in het najaar 2020 af te ronden, is niet
gehaald. De ontwikkelteams hebben in maart uitstel gevraagd en gekregen. Als het vervolg van de
voorbereidingsfase in 2021 afgerond is, wordt het nieuwe landelijke kerncurriculum geïmplementeerd.
Hiervoor wordt vier jaar uitgetrokken. Het jaar na de implementatiefase worden nog zaken bijgesteld. Dit
gebeurt in de structurele fase waarin het eigenaarschap om het curriculum goed te blijven laten aansluiten bij
schoolleiders en leraren ligt. Het proces van herziening van het curriculum duurt ongeveer zeven of acht jaar.
Minimaal zeventig procent van de lestijd moet besteed worden aan het landelijk curriculum. In de overige
dertig procent kunnen besturen of een school van een bestuur zich profileren. Dit deel kunnen meer inhouden
van de leergebieden zijn of andere zaken waarvan de scholen de inhoud van belang vinden. Mogelijk ligt er een
kans voor het schaken bij de brede vaardigheden in de leergebieden of voor kleine keuzetrajecten in bepaalde
vormen van onderwijs in de genoemde dertig procent.
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Doel 2 64.000 kinderen leren schaken
In de Visienota was het doel dat in 2021 totaal 64.000 kinderen op of via school hebben leren
schaken in 4 jaar (2018 t/m 2021) . In het jaarplan 2020 is aangeven dat de ambitie was
15.000 kinderen kennis te laten maken met schaken. Met 20.000 (volgens jaarbericht 2019
van 11 mei 2020) lijkt dat doel in 2019 ruimschoots gerealiseerd: Chessity geeft aan ca. 8.000
nieuwe kinderen te hebben bereikt. Via de Stappenmethode zijn dat nog eens ca. 7.500
leerlingen die met de beginnersboekjes (Opstapje 1 en Stap 1) zijn gestart. Vervolgens zijn er
nog de lesgroepen die met de boeken van Schaken op de basisschool werken (ca. 2.500) of
eigen materiaal van schaaktrainers (ca. 2.000).

Definitie ‘leren schaken’
We moeten goed definiëren wat we verstaan onder ‘leren schaken’. Is dat een kennismaking
van een paar uur in enkele workshops, een serie van tien lessen of een serie lessen die met
een diploma afgerond wordt?

Kennis maken met schaken
Op veel verschillende manieren wordt kennis gemaakt met schaken. De KNSB biedt
spreekbeurtpakketten aan, centrale afspraken worden gemaakt (bijv. Tata/Buurtschaak,
Deloitte Foundation/trainers en Utrecht/Kanaaleiland/schoolschaakproject) op de website
worden mogelijkheden aangereikt en schoolschaakplannen en coördinatoren worden
gestimuleerd. Het aantal schoolschaakcoördinatoren, waarvan mag worden verwacht dat zij
een goed overzicht hebben op de schoolschaakactiviteiten in hun regio, is beperkt. De
Stichting Jeugdschaak is opgezet i.s.m. de KNSB om landelijk de krachten te bundelen om
zoveel mogelijk kinderen te leren schaken en laten schaken voor een betere concentratie,
hogere intelligentie en meer plezier. De Stichting ondersteunt bij de opstart en de organisatie
van schoolschaak of buurtschaak. Per 1 juli 2020 hebben zeventien clubs, scholen en
stichtingen hun initiatief op jeugdschaak- en schoolschaakgebied toegelicht. Minimaal tien
stichtingen leveren schaaktrainers of ondersteuning aan scholen. De beoogde toegevoegde
waarde lijkt nog niet helemaal waar te kunnen worden gemaakt. Zie bijvoorbeeld het
beperkte aanbod aan trainers en een mager ingevulde kaart van Nederland. Zo’n inzicht
schijnt er in veel andere landen wel te zijn.
Chessity wordt steeds populairder onder de jeugd. De toename bij gebruik door scholen is
groot sinds in 2019 een samenwerking is gestart met Heutink, hofleverancier van
schoolmaterialen voor het BO. Chessity biedt de mogelijkheid om met relatief weinig
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inspanningen een zeer groot aantal basisscholieren kennis te laten maken met schaken via
een workshop van een uur. Vrijwel alle scholieren vinden dit leuk. De aantallen van scholen,
zoals leerlingen zijn echter niet bekend bij het Bondsbureau. Chessity meldt zelf in maart
2020 totaal 30.000 nieuwe gebruikers, mede dankzij een aanbod voor tijdelijk gratis gebruik
tijdens de coronacrisis. Hiermee wordt een mooie ingang verkregen om vervolgens schaakles
aan te bieden. Bij bijvoorbeeld cultuurlessen en kanjerdagen wordt steeds vaker een beroep
gedaan op schaaktrainers om kinderen bekend te maken met schaken. Gelukkig zijn er ook
leerkrachten die zelf hun leerlingen bekend maken met schaken. Dit kan met allerlei vormen
en hulp van onderstaande lesmethodes.
Op de site van de KNSB worden vier geschikte lesmethodes genoemd. De officiële
leermethode is de Stappenmethode. In het jaarbericht 2019 is aangegeven dat in 2019 7.500
kinderen zijn gestart met de Stappenmethode (Opstapje 1 of Stap 1). Chessity is een online
lesmethode waarmee je spelenderwijs leert schaken. Dit kan door de leerkracht worden
gegeven en eventueel met hulp van een Chessity-coach. In het jaarbericht 2019 is
aangegeven dat Chessity in 2019 8.000 nieuwe kinderen zegt te hebben bereikt. Als
aanvullend lesmateriaal kan Chess468 worden gebruikt. Het is een aantrekkelijke
aanvullende methode (speels en kan buiten) die zeer geschikt is voor jonge kinderen; dit kan
door een leerkracht worden gegeven maar aanvullende training is vereist. Schaken op de
basisschool is een ‘Utrechts initiatief’ dat zich richt op kinderen uit groep 3 t/m 5 en biedt
veel ondersteuning aan trainers. In het jaarbericht 2019 is aangegeven dat in 2019 in totaal
2.500 (vrijwel allemaal nieuwe) leerlingen hiermee werken. Daarnaast zijn er ook veel
lesgevers die gebruik maken van een mix van deze lesmethodes en eigen initiatieven in
combinatie met een digitaal demonstratiebord. In het jaarbericht 2019 wordt dit aantal in
2019 ingeschat op ca. 2.000. Schaakles wordt aan basisscholen aangeboden aan hele klassen
of aan een kleinere groep; dan meestal na schooltijd. In toenemende mate zijn er
schaaklessen aan BSO’s buiten schooltijd. Ook buurtschaak vindt plaats buiten reguliere
schooltijden. Voor de schaaklessen na schooltijd is het veel moeilijker een schaaktrainer te
vinden dan voor schaaklessen tijdens schooltijd. In het jaarbericht 2019 is een nieuw initiatief
genoemd. In het najaar 2019 is een groep studenten Communicatie van INHolland
(Rotterdam) gevraagd een concept uit te werken. Opdracht: hoe kunnen scholen die nog
geen schaakles aanbieden, verleid worden om dit ook te gaan doen. Zij hebben vanuit het
oogpunt van een 8-jarige leerling en leerkrachten van groepen 3, 4 en 5 van een basisschool
vervolgens een concept ontwikkeld. In het concept wordt de loop van de schaakstukken op
een hele leuke en laagdrempelige manier uitgelegd. Het idee is dat alle leerkrachten hiermee
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uit de voeten zouden moeten kunnen. In het jaarbericht 2019 worden meer acties genoemd,
zoals de samenwerking met Deloitte. Via de Deloitte Impact Foundation (DIF) is het voorjaar
2019 een project gestart waarbij medewerkers op scholen schaakles geven in de tijd van de
baas. Train de trainer bijeenkomsten zijn gehouden voor 22 medewerkers.
De examens van de Stappenmethode worden niet alleen afgenomen bij jeugdschaakclubs,
maar ook bij scholen. Er ontbreekt een totaalbeeld van het aantal examens voor de
Stappenmethode. Er zijn nog diplomaconsuls (bijv. HSB) die een jaaroverzicht publiceren met
informatie over clubs en scholen maar slechts de helft van de diplomaconsuls houdt
statistieken bij. Mede hierdoor is bij de commissie onvoldoende informatie beschikbaar over
examens op basisscholenscholen.
Sinds september 2018 worden basisscholieren met een Chessity-account extra gestimuleerd
om opgaven te doen door sterren en stickers te halen, zodat ze een examen kunnen doen en
een diploma kunnen krijgen. Chessity heeft wel een centrale registratie van diploma’s, maar
deze aantallen zijn bij het Bondsbureau niet bekend.


Doel 3 Deelname aan toernooien BO
Er is bij het Bondsbureau een goede registratie van de scholen die meedoen met
schooltoernooien, met name in het BO. Dit geldt ook voor het VO maar de aantallen liggen
hier veel lager. In de visienota waren de doelen voort BO-teams en BO middenbouw.

Deelname aan toernooi BO teams verdubbeld
2016

2017

2018

2019

Teams

2.154

2.291

2.313

2.376

Deelnemers

8.616

9.164

9.252

9.504

Het doel voor 2019 (10.000) is niet gehaald, hoewel er wel een stijging zichtbaar is. Het doel
voor 2020 is 11.000. een verdubbeling t.o.v. 2017 lijkt op korte termijn niet realiseerbaar.

Deelname aan toernooi BO Middenbouw(3-4-5 toernooi) verdubbeld
2016

2017

2018

2019

Toernooilocaties

12

19

18

18

Scholen

146

162

164

188

Deelnemers

679

771

828

835
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Het aantal in 2017 was 771. In 2019 bedroeg het aantal 835 kinderen. Het aantal toernooien
is nagenoeg gelijk gebleven (ook nieuwe maar ook afvallers), hoewel het aantal
deelnemende scholen wel is gestegen t.o.v. 2017 met 14%. Het doel voor 2020 is 1.200
kinderen.

In 2020 is de cyclus begin maart vanwege corona afgebroken nog voordat alle lokale
toernooien konden worden afgerond en voor de regionale finales. Het Bondsbureau heeft
dan ook geen cijfers ontvangen van de regionale bonden over 2019/2020. In juni is wel een
NK Schoolschaakonline georganiseerd met ca. 700 deelnemende kinderen Algemeen en ca.
100 bij 3-4-5.


Doel 4 Schaakmatties
Ook doel 4 (Schaakmatties) heeft niet alleen betrekking op jeugdschaakclubs maar zeker op
schoolschakers. Het doel in de visienota was om in 2021 een online schaakclub te hebben
voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd met 15.000 kinderen die actief op dit platform
schaken. Bij het goedkeuren van de visienota (2017) moest de community nog worden
opgezet en waren er geen leden. In 2018 is aan alle schakers met een KNSB-lidmaatschap
(incl. scholierenlidmaatschap) gratis een jaarlicentie aangeboden. In het jaarbericht 2019 van
11 mei 2020 is aangegeven dat de club aan het einde van 2019 3.697 leden telde, waarvan
2.511 met een actief account. Hiervan zijn 1.365 betalende scholieren. De overige zijn
clubleden die van het gratis aanbod gebruik hebben gemaakt voor het eerste jaar. De
regeling dat nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar een gratis jaaraccount krijgen is per 1 januari
2020 vervallen. In de begroting en het jaarplan 2020 is onderkend dat we niet op koers
liggen. Een (via een subsidie van NOC*NSF verkregen) communicatiebureau is in 2019 een
campagne gestart en heeft een pakkende naam (Schaakmatties) gelanceerd. Na het eerste
kwartaal 2020, toen de eerste periode eindigde, zijn deze activiteiten na evaluatie iets
aangepast en voortgezet toen de corona periode begin. In de begroting 2020 wordt
uitgegaan van 8.000 accounts ad € 13, maar inmiddels is besloten het tarief van € 7,50 nog
niet te verhogen. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 10.000 accounts in 2021.
Een in 2020 aangetrokken medewerker marketing en communicatie heeft onder meer tot
taak om meer leden te werven.
Schaakmatties heeft stevige concurrentie van Lichess en Chessity. In maart 2020 is het aantal
toernooien van Chessity verhoogd van 50 naar 168 per week. Ongeveer 15.000 kinderen
hebben meegespeeld.
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Tot zover de constateringen. Volgen nu de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het jeugden schoolschaak.

4.4 Conclusies op basis van de casus jeugd- en schoolschaak
Hoofdconclusie 1 De vier doelen van speerpunt 1 in het visiedocument 2018-2021 van december
2017 lijken onvoldoende te worden gehaald.
Hoofdconclusie 2 Eenheid van beleid, organisatie en structuur bij de KNSB, de regionale bonden en
de verenigingen (en zo mogelijk de scholen) bestaat op papier, de intentie is er, maar blijkt in de
operationalisering alleen op deelgebieden gerealiseerd te worden. Er is veel versnippering en het
ontbreekt aan een integrale benadering om de doelen voor wat betreft schaken op scholen te
realiseren.
Binnen de bonden bestaan grote verschillen in het realiseren van de doelen voor wat betreft
jeugdschaak. Dit betreft onder andere de financiering van jeugdschaak en schoolschaak. Binnen de
KNSB en de regionale bonden is het overzicht van schoolschaakactiviteiten (met uitzondering van
organisatie toernooien voor teams) in de regio´s onvoldoende. Er gebeurt met schoolschaak meer
dan de regionale bonden en de KNSB weten. Het is niet duidelijk of er een voldoende centraal beeld
is van behaalde resultaten van examens Stappenmethode en Chessity op clubs en scholen.
Schaakmatties heeft met Chessity en Lichess stevige concurrenten. De diverse stichtingen die zijn
gericht op schoolschaken zijn nog onvoldoende betrokken geweest. Zij kunnen een belangrijke partij
zijn om bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling om schaakles op scholen te realiseren.
Ondanks een oproep van het Europees Parlement in 2012 is het schaken in 2019 geen onderdeel
geworden van het curriculum, dat voor de komende zeven jaar is vastgesteld voor het primair
onderwijs. Nu het schaken geen onderdeel wordt van het curriculum de komende zeven jaar moet de
KNSB een strategie ontwikkelen om schoolbesturen te benaderen voor de ontwikkeling van de
schaaksport. Andere mogelijkheden zijn er bij de buitenschoolse opvang.

4.5 Aanbevelingen op basis van de casus jeugd- en schoolschaak
Deel de uitkomsten van dit hoofdstuk met (decentrale) ervaringsdeskundigen met betrekking tot
jeugd en -schoolschaken, kom met een breed gedragen oordeel en samenhang in de op te stellen
aanbevelingen (inclusief het herorganiseren van het schoolschaakoverleg in Nederland). De
uitkomsten worden gedeeld door het Bondsbureau en aangeboden aan de Bondsraad door de KNSB.
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Jeugdschaak
1. Laat de regionale bonden zelf eerstverantwoordelijke blijven voor de coördinatie van jeugdzaken
betreffende de verenigingen en het organiseren van regionale toernooien voor schoolteams.
(actiehouder: de regionale schaakbonden)
2. Ondersteun vanuit het Bondsbureau de kennisoverdracht bij opvolging van jeugdschaakleiders
bij de regionale bonden, zodat minder kennis en ervaring verloren hoeft te gaan. Dit kan bereikt
worden door het opstellen van functie- en/of taakomschrijvingen van de diverse
jeugdcommissieafdelingen. (actiehouder: het bondsbureau)

Schoolschaak
3. Coördineer de communicatie over schaken richting scholen. (actiehouder: het bondsbureau)
4. Omschrijf de rol van de KNSB/het Bondsbureau beter en versterk deze waar nodig voor
kaderstelling, het verzamelen van informatie en promotie van het schoolschaken. Daarbij staat
het realiseren van doelstellingen voorop. Het proces en de (organisatorische) consequenties
volgen daaruit. (actiehouder: het bondsbureau)
5. Probeer eerst aan de hand van ‘vlekken’ op een (digitale) kaart van Nederland zichtbaar te
maken waar schoolschaken wel naar tevredenheid lijkt te worden ingevuld (actiehouder: het
bondsbureau)

Jeugd- en schoolschaak
6. Het Bondsbureau verzamelt ‘best practices’ van de regionale bonden, de lokale verenigingen,
trainers, stichtingen, etc. en deelt deze met betrokkenen. (actiehouder: het bondsbureau)
7. Tracht vanuit KNSB commerciële partijen (en stichtingen) met jeugd- en schoolschaakbelang
samen te laten werken. (actiehouder: het bondsbureau)
8. Verbeter op het Bondsbureau het inzicht in de examenresultaten van de Stappenmethode aan
de hand van een standaardrapportage van de diplomaconsuls. (actiehouder: het bondsbureau)
9. Maak een businesscase voor Schaakmatties. Betrek hierbij de functionaliteiten van Chess.com,
Lichess en Chessity. (actievoerder: het bestuur)
10. Maak een sterkte/zwakte analyse met de regionale schaakbonden om vast te stellen welke
bonden in staat zijn een bijdrage te gaan leveren om de doelstelling van de schaakbond m.b.t.
jeugd- en schoolschaak te halen. (actiehouder: de jeugdleider van de KNSB)
11. Bezie hoe bestaande contacten van KNSB-bestuur/Bondsbureau met regionale bonden (bijv.
regionale jeugdleidersoverleg en ALV’s van regionale bonden) beter kunnen worden benut t.b.v.
een beter inzicht in de problematiek van jeugd- en schoolschaak. (De jeugdleider van de KNSB)
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12. Maak meer gebruik van digitalisering bij vergaderingen, kennisoverdracht e.d. (actiehouder: het
bondsbureau)
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5. Ontwikkelingen bij andere sportbonden
De in hoofdstuk drie genoemde aanbevelingen voor een goed sportbestuur vanuit NOC*NSF hebben
geleid tot wijzigingen van de organisatiestructuur bij diverse andere sportbonden. Hieronder volgt
voor een aantal van hen een samenvatting van hetgeen er bij hen speelt zoals huidige structuur, de
argumenten om te veranderen, de wijze waarop die veranderingen worden aangepakt en een visie
op de toekomst. Het betreft de volgende bonden:


Basketball



Biljart



Bridge



Dammen



Hippische Sport



Judo



Schaatsen



Sportvisserij
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5.1 Nederlandse Basketball Bond
Waarom veranderen:
In de oude NBB-cultuur waren te vaak de eigen overtuigingen en eigen posities belangrijker dan het
algemeen belang die een eenheid van bestuur in de weg stonden.

Einddoel
Een essentieel onderdeel van de nieuwe NBB is de integratie van de tot op heden zelfstandige rayons
en de landelijke NBB tot één nieuwe, gezamenlijke Nederlandse Basketball Bond. De zelfstandige
rayons zullen opgaan in één nieuwe servicegerichte ledenorganisatie. Eén bond zonder onderbonden
omwille van afstemming van regels en competities snellere besluitvorming en meer betrokkenheid.
De verenigingen in het land worden rechtstreeks lid van de nieuwe NBB. Doel van de Algemene
Vergadering: bestuursbeleid achteraf goedkeuren; verlenen van decharge; stellen van beleidskaders
en initiëren van nieuw of ander beleid. De centrale organisatie maakt voor de uitvoering van het
taken gebruik van vijf afdelingscommissies: noord, oost, west, zuid en Noord-Holland.

Vraagstuk Algemene Vergadering
Als er geen rayons meer zijn, hoe moet vertegenwoordiging dan georganiseerd worden?
Hoe zorgen we voor optimale betrokkenheid van de verenigingen bij de NBB?
Hoe zorgen we voor een goede controle- en initiatieffunctie?

Voorstel organisatie Algemene Vergadering
Alle clubs kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering: rechtstreekse betrokkenheid.

Hoe werd het einddoel bereikt (periode 2014-2015)
Het integratieproces werd geleid door de directeur, in opdracht van en onder verantwoordelijkheid
van het Bestuur. Hij droeg op, coördineerde, stimuleerde, stuurde en was verantwoordelijk voor het
eindresultaat dat aan het Bestuur werd voorgelegd. De directeur stuurde de expertteams aan die
rondom thema’s waren samengesteld.

Relevantie voor KNSB?
De eigen overtuigingen en posities ondergeschikt maken aan het algemeen belang is een doel van de
Basketball Bond. Een aanbevelingen die voor alle sportbonden moet gelden. Werk door middel van
een concreet en gedragen stappenplan toe naar meer eenheid van beleid.
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5.2 Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)
Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) heeft in 2015 besloten om de verschillende biljartsecties in één organisatie samen te brengen. Uitgaande van deze nieuwe situatie is door het
bondsbestuur een projectgroep benoemd, onder leiding van een onafhankelijke projectleider,
waarin de vier secties en het bondsbureau van de KNBB zijn vertegenwoordigd, met de opdracht een
meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen en te formuleren dat voldoet aan de eisen van eenheid van
bestuur en eenheid van beleid. Het resultaat van deze werkzaamheden is samengevat in het
Beleidsplan 2017+.
De KNBB bestaat daarmee inmiddels uit vijf bestuurlijke onderdelen en wordt daarin ondersteund
door het Bondsbureau.
1. De koepelorganisatie. Dit is het overkoepelend orgaan van de gehele KNBB. Wordt
aangestuurd door het Bondsbestuur en gecontroleerd door de Bondsraad. De Bondsraad
bestaat uit leden die zijn gekozen door de vier secties;
2. Sectie Carambole. De Sectie Carambole heeft haar activiteiten ondergebracht bij de KNBB
Vereniging Carambole. Deze heeft haar eigen bestuur welke wordt gecontroleerd door de
Algemene Ledenvergadering. Deze ALV bestaat uit de vertegenwoordigers van de
aangesloten districten. De Districten bestaan vervolgens weer uit aangesloten
biljartverenigingen. Je kunt dan ook alleen lid van Carambole zijn via een aangesloten
vereniging. Het betreft vier gewesten (Midden, Noordoost, West en Zuid), 33 districten en
ongeveer 1300 verenigingen. In 2015 betrof dit ongeveer 60.000 biljarters;
3. Sectie Driebanden. De Sectie Driebanden kent individuele leden en deze stellen een bestuur
aan via de sectieraad. De Sectieraad is toegankelijk voor alle leden van de Sectie Driebanden;
4. Sectie Pool. De Sectie Pool kent individuele leden en deze zijn weer georganiseerd onder
districten. De districten vormen samen de sectieraad en stellen een bestuur aan;
5. Sectie Snooker. De Sectie Snooker kent individuele leden en deze stellen een bestuur aan via
de sectieraad. De Sectieraad is toegankelijk voor alle leden van de Sectie Snooker.

Het aantal leden dat deelneemt aan de andere activiteiten beperkt zich tot 1000 à 2000. Hiermee is
de biljartbond (Carambole en andere activiteiten) driemaal zo groot als de KNSB. De analyse van de
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond(KNBB) heeft plaatsgevonden aan de hand van een tweetal
documenten:
1. Op volle kracht vooruit, beleidsplan 2015 – 2018 van de sectie Carambole;
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2. Naar een verbonden biljartlandschap, beleidsplan 2017 +, bedoeld voor alle biljart secties.

Voorts is gebruik gemaakt van informatie die op de website van de KNBB te vinden is:
http://www.knbb.nl.

Analyse
De KNBB kent als leden de aangesloten sectie verenigingen. Hierbij heeft de sectievereniging
Carambole de districtsverenigingen als leden terwijl de overige secties individuele leden kennen. De
districtsverenigingen kennen dan als leden de traditionele biljartverenigingen. Elke sectie heeft zijn
eigen bestuur dat voor de activiteiten binnen de secties verantwoordelijk is, uiteraard in lijn met het
centraal uitgestippelde en overeengekomen beleid. De bondsraad is samengesteld uit 12 gekozen
leden van de verschillende secties, 6 voor Carambole en 2 voor elk van de andere secties. In relatie
met de KNSB kan over deze structuur het volgende worden opgemerkt:
1. De secties kunnen worden vergeleken met de speciale bonden met dien verstande dat er
geen centrale coördinatie plaats vindt over het individuele beleid. De speciale bonden zijn
ook veel kleiner in vergelijking met de KNBB;
2. De Carambole- organisatie is het traditionele op verenigingen gerichte deel van de KNBB. Een
vergelijking met de KNSB is hier goed te maken. Er zijn weliswaar geen regionale bonden
maar wel 33 districtsverenigingen. Hiermee is er even zoals bij de KNSB sprake van een
tweelagen-bestuursstructuur.

De reorganisatieoperatie lijkt daarmee een efficiencyslag die een koepelorganisatie tot stand heeft
gebracht die voor het behartigen van alle belangen van de biljartwereld in Nederland kan
zorgdragen. Voor het NOC*NSF is dit een te prefereren situatie. Er is een gestroomlijnde organisatie
ontstaan waarbij de Bondsraad meer functioneert als een Raad van Toezicht zoals dat tegenwoordig
in veel publieke organisaties de gewoonte is.

Het beleidsplan 2017+ bevat een SWOT analyse van de KNBB die wordt uitgewerkt in een aantal
beleidsterreinen die door elk van de secties zal worden ingevuld.

Conclusie
Aangezien de traditionele organisatie Carambole nagenoeg geheel intact is gebleven uitgaande van
de twee lagen bestuurscultuur valt er voor de KNSB niet heel veel te leren uit de reorganisatie van de
KNBB. Wel valt op dat ook hier sprake is van een zekere erosie van het verenigingsleven.
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Relevantie voor KNSB?
Aanbevelingen voor de Schaakbond zijn hier nauwelijks te geven. Dat de reorganisatie geleid zou
moeten worden door een onafhankelijk iemand met het Bondsbureau ligt voor de hand. Een
onafhankelijke adviesgroep uit de schaakbond lijkt een goede tussenoplossing, want de kosten van
externe bureaus voor organisatieontwikkeling voor een meerjarenoperatie zijn te hoog worden voor
de Schaakbond.
Een Raad van Toezicht staat op (te) grote afstand, daar ziet de commissie geen heil in.
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5.3 Nederlandse Bridge Bond (NBB)
Hoe zag de organisatie er eerst uit?
De Nederlandse Bridge Bond is een vereniging met de bridgeverenigingen als leden. Er zijn ongeveer
1.050 verenigingen lid van de Bridgebond met in totaal ruim 117.000 leden. De aangesloten
verenigingen zijn georganiseerd in 24 districten. Het Bondsbestuur wordt gekozen door de Algemene
Ledenvergadering (ALV).

Naar aanleiding van de nota 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur van NOC*NSF heeft de NBB in
2010 besloten de organisatiestructuur aan te passen. Een externe partij heeft een rapport
geschreven onder de titel Bridge is troef. Daarna is er een adviescommissie ingesteld onder de naam
Advies Commissie Herstructurering. In mei 2010 meldt de commissie dat het ‘reorganisatievoorstel
beoogt de organisatie van de NBB meer marktgericht te maken. De wisselwerking met clubs wordt
groter en gerichter. Het geeft ruimte aan bondsbestuur en districten en borgt tegelijkertijd de
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Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden

toekenning van LOTTO-gelden. Meer centrale ondersteuning komt beschikbaar en het is aan de
districten en de clubs om hier gebruik van te maken. Na analyse van de knelpunten zijn de volgende
uitgangspunten gekozen:


Er moet worden voldaan aan eisen van NOC*NSF gesteld aan de regionale organisatie om de
jaarlijkse aanspraak op Lottomiddelen te continueren. Hiertoe dienen statuten van de NBB en
districten te worden aangepast en komen er tussen NBB en districten
bestuursovereenkomsten.



Het is noodzakelijk dat de NBB bestuurbaar blijft en dat het bestuur ruimte krijgt;



Een duidelijke scheiding is nodig tussen:



o

Controlewerkzaamheden

o

Advieswerkzaamheden

o

Uitvoeringswerkzaamheden

Bridge leren en toegang/opvang van nieuwe deelnemers aan onze sport vraagt om
structurele en georganiseerde aandacht;



Op de drie gebieden (bridge leren, clubondersteuning en wedstrijdbridge) waar kennis delen
voordelen geeft, wordt landelijk beleid ontwikkeld.



Districten kunnen bij de uitvoering van het NBB-beleid keuzes maken.’13

De commissie doet op grond van deze uitgangspunten de volgende aanbevelingen, waarbij de
statuten van de NBB en van de districten moeten worden vernieuwd:


‘De districten blijven bestaan (desgewenst) als zelfstandige rechtspersonen, maar worden
aan de NBB gebonden door bestuursovereenkomsten. De bestuursovereenkomsten en het
nakomen hiervan vormen de grondslag voor de financiële verbanden.



Centrale voorzieningen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het terrein van de competitieorganisatie, maar het is aan het district om te kiezen hier wel of niet gebruik van te maken.
De bestuursovereenkomsten zijn en worden niet gekoppeld aan de keus van het district
tussen ‘zelf doen’ of ‘samenwerken met Utrecht’, het gaat erom dat het beleid wordt
ingevuld.



Het Bondsbestuur blijft besluiten over de indeling van clubs bij districten en let hierbij op
competitiebelang en competitievoorkeur.

13

Commissie Herstructurering, De bridgeclub Centraal. Reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond
(Utrecht 2010) 3.
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Er komt één ALV per jaar. Clubs worden hiervoor uitgenodigd maar hebben de mogelijkheid
(wellicht ook elektronisch) om aan hun district een volmacht te geven. De ALV wordt
onderdeel van een bridgecongres.



Er komt een adviesraad voor advies aan het bondsbestuur. Deze groep wordt samengesteld
uit zeven personen met een zittingstermijn van drie jaar. De adviesraad en het bondsbestuur
hebben minimaal één heisessie per jaar over het beleid van de NBB.



Consequentie van bovenstaande punten is, dat de huidige Bondsraad ophoudt te bestaan en
het Bondsbureau zal moeten gaan functioneren in het licht van bovenstaande en
marktgericht beleid moet ontwikkelen dat in samenwerking met districten en clubs moet
worden geïmplementeerd.’14

Wat doen de districten concreet?


‘Competities aanbieden



Onderwijs
o

Het district wijst een persoon aan met aantoonbare affiniteit voor bridgeonderwijs
om met de NBB te werken aan het vastgesteld landelijk beleid op het gebied van
bridgeonderwijs;

o

De NBB spant zich in om instrumenten te ontwikkelen die aan de districten ter
beschikking komen op het gebied van bridgeonderwijs;

o

Het bridgedistrict spant zich in om - bij te houden wie binnen het district is betrokken
bij bridgeonderwijs - het aanbod van bridgeonderwijs in het district te stimuleren en
deelname aan docentendagen en de opleiding ‘bridgedocent’ van de NBB te
bevorderen - in het district zogenaamde toekomstdrives onder bridgecursisten te
(laten) organiseren en/of op andere wijze doorstroom naar clubs te stimuleren.



Verenigingsondersteuning
o

Het district wijst een persoon aan met aantoonbare affiniteit met
verenigingsondersteuning om met de NBB te werken aan landelijk beleid op het
gebied van verenigingsondersteuning;

o

De NBB spant zich in om instrumenten te ontwikkelen die voor de districten ter
beschikking komen op het gebied van verenigingsondersteuning. Hieronder valt ook
een jaarlijkse analyse van de ledenadministratie bij de NBB van een district.

14

Commissie Herstructurering, De bridgeclub Centraal. Reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond
(Utrecht 2010) 4.
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o

Het bridgedistrict spant zich in om - clubs te adviseren over hun clubspeelavonden en
hun (externe) wedstrijdprogramma - clubs te adviseren om een relatie aan te gaan
met een bridgedocent in hun omgeving en hierin desgewenst te bemiddelen - clubs te
identificeren die bridgecursisten willen opvangen en clubs te helpen om een
programma van opvang van bridgecursisten te hebben en uit te voeren. - clubs te
adviseren op het gebied van bridgeopleidingen voor hun leden - clubs te adviseren op
het gebied van ledenwerving - clubs te adviseren op het gebied van huisvesting bij
deze adviezen betrekt het bridgedistrict zo veel als mogelijk het landelijk ontwikkelde
instrumentarium;

o

Het bridgedistrict is behulpzaam en neemt waar nodig initiatief bij het oprichten van
nieuwe bridgeverenigingen en het starten van denksportcentra.

Voor het uitvoeren van de hierboven omschreven drie onderdelen ontvang het district € BEDRAG
onder voorwaarde dat dit bedrag hieraan besteed wordt. Daarnaast kan het district aan deelnemers
die profiteren van het werk van het district een bijdrage vragen ter dekking van die specifieke kosten
en kan de NBB bij programmaonderdelen die landelijk beleid betreffen specifiek ondersteuning
geven.’15

De argumenten om wijzigingen door te voeren
Zie 1.

De wijze waarop die wijziging wordt aangepakt
Een stapsgewijze aanpak waarbij ook externen betrokken zijn .

Hoe is het geworden?
Waren de districten voor 2010 zelfstandig, dan stelt een district na de structuurwijziging op wat zij
voor dat betreffende district gaat doen en ontvangt op basis van die afspraak middelen van de NBB.

Relevantie voor KNSB?
Een telefonisch gesprek met oud-directeur Gijs van der Scheer van de Bridgebond maakte duidelijk
dat de omslag (eenheid van beleid) door een groot aantal districten is omarmd, maar dat er ook
districten waren die veel moeite hadden met het verlies van autonomie. Het aantasten van deze

15

Commissie Herstructurering, De bridgeclub Centraal. Reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond
(Utrecht 2010) 6-8. Het rapport De NBB, Districten en de nieuwe bestuursvorm (oktober 2010) beschrijft meer
in detail de invulling van taken van de districten.
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regionale autonomie is geen doel op zich. Neem voor een transitieproces de tijd en weet dat er altijd
weerstand zal zijn. Houd daar rekening mee en anticipeer daarop.
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5.4 Koninklijke Nederlandse Dambond
Hoe zag de organisatie er eerst uit?
De KNDB kent een structuur die vergelijkbaar is met die van de KNSB. Het bondsbureau van de KNDB
maakt deel uit van het Sportcluster in Veenendaal. Het sportcluster ondersteunt naast de damsport
de Onderwatersport Bond, de Tour Fiets Unie en de Bowling Federatie. De personele bezetting voor
de damsport bestaat uit zes personen die allen een parttime dienstverband hebben. Hoeveel fte’s
exact de damsport bedienen, is niet bekend. ‘Good practices’ van de partnerbonden worden bij de
KNDB ingezet voor het borgen en versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de KNDB.
De KNDB kent een landelijk bestuur en twaalf regionale bonden die overeenkomen met de
provinciale bonden. Flevoland is ondergebracht bij meerdere regionale bonden. Zuid-Holland is
opgedeeld in Zuid en Zuid-Zuid. Verder kent de dambond bijzondere bonden en persoonlijke leden.
In Nederland zijn er 167 damverenigingen. De dambond telt 4.120 leden. Daarvan zijn er 543 welp,
pupil, aspirant of juniorlid. Er zijn 3.577 senioren.16 Naast deze structuur kent de damwereld nog een
viertal ‘wilde’ bonden, dat zijn de Kennemer Damkring (20 leden), de Zuidwester Dambond (150
leden), de Oost Groninger Dambond (40 leden) en de Nieuwe Noorder Dambond (100 leden). De
laatste drie zitten in de provincie Groningen.17 Er is ook een onderzoek gedaan naar deelname aan de
landelijke en de provinciale competities. In vier provincies kiezen verenigingen in meerderheid voor
de nationale competitie, in twee provincies voor landelijk en provinciaal en vijf kiezen voor enkel
provinciale deelname.18 Dit laatste maakt duidelijk dat participatie aan de landelijke en provinciale
competities per provincie sterk verschilt. Het maakt ook duidelijk dat de landelijke en regionale
competities op zichzelf staan. Neem als voorbeeld Overijssel . Van de 340 actieve spelers doen er 173
mee in de landelijke competitie, maar provinciaal doet 95% mee. Een ander voorbeeld: in de
provincie Noord-Holland speelt 283 van de 338 actieve spelers mee in de nationale competitie, doch
provinciaal speelt maar 51% mee.19
In het voorwoord van het jaarverslag van de Dambond zegt voorzitter Frans de Jong het volgende:
‘Wat mij opviel is dat ons jaarverslag zich nagenoeg totaal op de KNDB-activiteiten richt. Er is geen
doorkijkje naar hoe het damleven er in Nederland voorstaat. Tijdens mijn rondje door het land blijkt
juist dat we een enorm rijk damleven in de provincie hebben. Er zijn ontzettend veel organisatoren,
vrijwilligers en spelers actief bezig met de damsport … Hopelijk zal in een volgend jaarverslag
aandacht worden besteed aan dammen in heel het land. Contacten met bestuurders, organisatoren,
16

Gegevens ontleend aan het jaarverslag 2019.
Gegevens ontleend aan rapport/powerpoint Provincies op de kaart van P.G. van der Veen van 1 maart 2020.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
17
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verenigingen in het land zullen worden aangehaald. Zodat een jaarverslag van de KNDB ook meer een
jaarverslag wordt van “dammend Nederland”’.
Wat is hier aan de hand? Het bestuur van de KNDB en de besturen van de regionale dambonden
hebben jarenlang geen contact met elkaar gehad. Begin maart 2020 organiseerde de KNDB voor het
eerst sinds lange tijd een voorzittersoverleg. Die bijeenkomst vond plaats in Lunteren.20 Maar er
bestaat toch iets zoals de bondsraad? Ja, die kent echter geen vertegenwoordiging vanuit de regio of
bijzondere bonden of zelfstandige leden, doch 15 zelfstandig gekozen leden. Het jaarverslag 2019
meldt over de bondsraad dat ‘ooit, in een ver verleden, op de Algemene Vergadering van de KNDB
d.d. 15 juni 2002 besloten werd tot instelling van een Bondsraad, op basis van het voorstel dat door
de Werkgroep Organisatievernieuwing was voorbereid en uitgewerkt. De eerste
Bondsraadsvergadering vond plaats in maart 2003. De bedoeling was om de ‘werking van de
democratie’ binnen de KNDB te verbeteren. Want de Algemene Ledenvergadering miste continuïteit,
geïnformeerdheid en slagvaardigheid. De ALV was een vergadering van en met provinciale
afgevaardigden, daardoor werden voorstellen te vaak bekeken door de beperkte bril van de eigen
regio en minder door de algemene bril van het gezamenlijk dambelang. De Bondsraad is dus de
opvolger van de ALV en heeft statutair alle bevoegdheden die klassiek aan de ALV wettelijk zijn
toegekend. Dat is bepaald niet niks! In haar geschiedenis heeft de Bondsraad allerlei variaties gekend
in omvang en vooral in de invulling en herkomst van Bondsraadsleden. Oorspronkelijk werd de
Bondsraad ingevuld vanuit de Provinciale bonden, via een in het Huishoudelijk Reglement
vastgelegde zetelverdeling. Maar met ingang van 2010 stond de Bondsraad naast leden die
aangewezen werden door de provinciale bonden ook - op basis van voortschrijdend inzicht- open
voor ‘vrij gekozen’ bondsraadsleden.’21 Tijdens het overleg in Lunteren in maart 2020 vertelde de
nieuwe voorzitter van de dambond over zijn eerste honderd dagen en hij constateerde dat de
afstand tussen de KNDB en de provinciale bonden groot is:


Beleid KNDB: nationale sportbond éénheid van bestuur (NOC*NSF), kortom geen
onderbonden;



Provinciale bonden uit Statuten KNDB geschreven;



Bondsraad van vertegenwoordiging van provinciale bonden naar gekozen leden;



Provinciale bonden voelen zich niet meer direct gehoord;



Plannen voor contributieafdracht rechtstreeks door verenigingen aan KNDB en niet meer via
provinciale bonden (mogelijk voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement);

20

Erik Mijnheer, bestuurslid van de KNSB, was daarbij aanwezig als toehoorder en spreker om uit te leggen hoe
de relatie tussen het landelijk en regionaal bestuur bij de KNSB is geregeld.
21
Citaat ontleend aan het jaarverslag 2019.
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Besturen van provinciale bonden kennen elkaar niet meer;



Versnipperd damlandschap, iedere organisatie stuurt op eigen “postzegel”;



Er wordt weinig gedeeld met en geleerd van elkaar.22

De argumenten om wijzigingen door te voeren
Er zijn in het verleden aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur maar die hebben geleid tot
een verwijdering, een grotere afstand tussen landelijk en regionaal bestuur. Men heeft de regionale
dambonden weliswaar uit de statuten geschreven maar niet opgeheven. Zo ontstonden er twee
werelden die elkaar niet meer spraken. Het voorzittersoverleg en daar een vaste structuur in zoeken
is een eerste stap om die kloof te verkleinen. De dambond moet de weeffouten vanuit het verleden
nog aanpakken en staat aan de vooravond daarvan.

De wijze waarop die wijziging wordt aangepakt
Zie 2.

Hoe is het geworden?
Er is nog geen resultaat met betrekking tot het herstel van de weeffouten bekend.

Relevantie voor KNSB?
De regio speelt een belangrijke rol. De regio uit de statuten wegschrijven wil niet zeggen dat de taken
die door de regio vervuld worden zijn herverdeeld. Bij de KNDB is dat dus half uitgevoerd, het eerste
wel, het tweede niet. Mocht de KNSB een wijziging willen doorvoeren in de organisatiestructuur, dan
moet dat goed gebeuren en mag dat geen half werk zijn.
Zorg ervoor, zoals andere sportbonden dat hebben gedaan, dat zo’n transitie door een deskundige of
organisatie wordt begeleid. Een keuze voor een externe daarbij heeft voor- en nadelen. Een voordeel
is iemand of een organisatie van buiten kan objectief sturen op een adequate eenheid van bestuur.
Een nadeel is de financiële consequentie.

22

Powerpoint van Frans de Jong op het voorzittersoverleg maart 2020 in Lunteren.
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5.5 Koninklijke Nederlandse Hippische Sporten
Waarom veranderen?
De KNHS voldoet onvoldoende aan kwaliteitseisen NOC*NSF; de Statuten zijn niet up-to-date zoals
die voor matchfixing en doping; de KNHS kent autonome kringen en regiobesturen die af kunnen
wijken van een door de ALV vastgesteld beleid. Dat wordt door NOC*NSF onwenselijk geacht. En
hierdoor kan de KNHS subsidie mislopen en uiteindelijk het lidmaatschap van NOC*NSF; strookt het
statutaire doel van de KNHS niet meer met nieuwe missie KNHS en vertegenwoordigt de huidige
ledenraad niet alle ledengroepen binnen de KNHS.

Einddoel


Statuten en organisatiewijziging, om zodoende te voldoen aan de kwaliteitseisen van
NOC*NSF.



Het vergroten van de ledenraad



Toevoegen disciplines dressuur, springen en eventing



Toevoegen organisatoren en rechtspersonen (manegehouders)



Toevoegen recreatiesport



Toevoegen para-sport



‘One man One vote’ in ledenraad. (geen ingewikkelde berekeningen)



Verbod op zondag uit de staturen

De KNHS formuleert het zelf als volgt: ‘De urgentie om de organisatie verder te transformeren naar
een moderne proactieve dienstverlenende en klantvriendelijke organisatie is voor de KNHS hoog om
ook in de toekomst haar faciliterende rol optimaal te kunnen vervullen. Hierbij worden leden gezien
als klanten en als dusdanig servicegericht en klantvriendelijk behandeld. De sport wordt leuker,
simpeler en laagdrempeliger. Ingewikkelde reglementen passen daar niet bij. Er komt meer ruimte
voor eigen keuzes en dus flexibilisering. Dit betekent dat de reglementen hierop worden aangepast.
Door betere afstemming in sportaanbod, sportorganisatie, en sportregistratie bieden we vanuit de
KNHS meer relevantie voor wedstrijdorganisatoren. Strakker en efficiënter gaan opereren. Data en
digitalisering zijn daarbij leidend. Er komt een speciaal team dat kijkt wat er beter kan en op basis
van inzichten slimme innovaties gaat ontwikkelen. Ook is er ruimte voor nieuwe verdienmodellen,
zodat er minder afhankelijkheid zal zijn van sponsoring.’

De KNHS staat voor paardensport en voert beleid en taken op professionele en proactieve wijze uit.
De KNHS kent in haar beleid twee kerntaken: (1) belangenbehartiger van de sport; het zoeken naar
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erkenning van het paard als wezenlijk onderdeel van onze maatschappij is een hoofdopgave en (2)
bestuurder van de sport zodat deze op een faire en verantwoorde manier wordt beoefend.

Hoe wordt het einddoel bereikt ( periode 2018-2020)
Er is een begeleidingsgroep ingesteld met behulp van Prof. Mr. Marjan Olfers. Deze groep kwam met
een nieuwe governancestructuur, statuten, afvaardiging ledenraad, etc. met als eindresultaat de
opheffing van de autonome geledingen.

Relevantie voor KNSB?
Een interne begeleidingsgroep niet vanuit het bestuur laten aansturen. De Bondsraad als hoogste
bestuursorgaan is te veel op afstand en komt te weinig frequent bij elkaar om het proces te kunnen
monitoren. Een adviesgroep vanuit Bondsraad, eventueel met enkele externen aangevuld, is nuttig.
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5.6 Judobond
Hoe zag de organisatie er uit?
De Jiujutsubond en de Judobond werden op 21 november 1970 de Budobond. Beoefenaars van
aikido, jiujutsu en judo zijn budobeoefenaars. Later werd de naam Budobond weer gewijzigd in
Judobond. In 1989 werden in “De JBN naar meer samenhang” enkele structuurwijzigingen
aanbevolen. Districtsbestuurders konden geen lid van de Bondsraad meer zijn, omdat de bondsraad
het bondsbestuur moet controleren. Het tripartite-overleg werd ingevoerd. Voorafgaand aan de
vergaderingen van de Bondsraad worden agendapunten besproken door de portefeuillehouder van
de Bondsraad, het bondsbestuur en het districtsbestuur. De Bondsraad is het hoogste orgaan binnen
de Judobond. De raad kiest of ontslaat bondsbestuurders. In 2003 werd een plan afgeschoten waarin
werd voorgesteld de Bondsraad een toezichthoudend orgaan in plaats van een beleidsbepalend
orgaan te laten zijn. De Bondsraad zou dan een commissie van het bondsbestuur worden.
In 2016 werd de structuur gewijzigd en werden de statuten en het huishoudelijk reglement
aangepast. Uit de evaluatie van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 blijkt dat de organisatie te kort
is geschoten in effectiviteit en daadkracht. Bestuurlijke perikelen worden als oorzaak genoemd. In
genoemde evaluatie worden geen concrete aanbevelingen gedaan om deze tekortkomingen op te
lossen. Naar aanleiding van het rapport worden wel een jaar lang sessies en vergaderingen gepland.
Dit leidt tot ‘2017 en verder, verleden heb je, de toekomst maak je’. Het beleid is gericht op
centralisatie. Een aantal onderwerpen zou te weinig aandacht hebben gekregen door de centralisatie
van de besluitvorming. In het meerjarenbeleidsplan ‘2017+’ zijn diverse ambities benoemd waarvan
er enkele al zijn gerealiseerd, blijkt uit het ‘Jaarplan 2020, Minder en toch vooruit’. Nu wordt volgens
genoemd jaarplan gewerkt aan een nieuw ontwikkelingsplan 2021-2024. Hierin worden een
strategische analyse, het benoemen van speerpunten en het stellen van een toetsingskader
opgenomen.

Huidige situatie
Door minder inkomsten moet er stevig bezuinigd worden. De clubs worden aangespoord om alle
leden op te geven aan de Bond. Accountmanagers van de bond bezoeken clubs en leraren. Deze
contacten zorgen voor wederzijdse binding tussen bond en verenigingen. Het beleidsplan van de
Judobond geeft geen inzicht in de totale organisatiestructuur. Er is een ledenraad, een algemene
ledenvergadering en een bondsbureau. Districten worden niet expliciet genoemd met betrekking tot
besluitvorming. Zij hebben niet de rol van de autonome bonden bij de KNSB. Participatie en topsport
houden elkaar in evenwicht, hoewel de topsport wel erg veel aandacht krijgt. Ontwikkelen van
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sponsorproposities wordt actief ter hand genomen. Het aantal fte’s op het Bondsbureau is
verminderd vanwege de bezuinigingen.

Wat zijn de ambities?
Ambitie 1 De Judobond faciliteert clubs en judobeoefenaars
Peuters/kleuters en ouderen (55+) vormen specifieke doelgroepen. Gekwalificeerde leraren en
arbiters zijn belangrijk.

Ambitie 2 Aansprekende (wedstrijd)activiteiten voor deelnemers/fans
Beoefenaars en bezoekers ontmoeten elkaar bij evenementen en wedstrijden om samen de
judosport te beoefenen en te beleven. Dit draagt bij tot een positieve ervaring van het lidmaatschap
van de bond.

Ambitie 3 Evolutionair naar de wereldtop
De Judobond is nadrukkelijk bezig met topsport. Judoka’s bereiden zich voor op een topsportcarrière.
Het Nationaal Trainingscentrum op Papendal moet een centrum van wereldniveau worden waarbij
medailles op EK’s, WK’s en Olympische Spelen heel belangrijk zijn.

Ambitie 4 Moderniseren van de bestuurlijke organisatie
De JBN ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is om adequaat in te spelen op verbeteringen
en aanpassingen en past daarvoor haar besturingsmodel (beleidscyclus en bestuurlijke organisatie)
aan om effectiever en efficiënter de beoogde resultaten te realiseren. De JBN ontwikkelt zich naar
een klantgerichte organisatie en is een aangename en adequate samenwerkingspartner.

Relevantie voor de KNSB
Bij de Judobond ligt veel nadruk op topsport. De Judobond draagt bij aan de medailles op NK, WK en
Olympische spelen. Nederland moet bij de eerste acht eindigen in de medailleklassementen, mede
door de inbreng van de Judobond. Het ambitieniveau ligt hier duidelijker hoger dan bij de KNSB.
Opvallend is dat in “2017 e.v.” wordt aangegeven dat de bond niet op nieuwe leden moet jagen. De
JBN richt zich niet meer op iedereen maar op specifieke doelgroepen, zoals kleuters, meisjes en
ouderen. Voor een bond van 42.500 leden een opmerkelijke keuze. Sponsoring speelt een grote rol.
Marketing is duidelijker ingebed in de structuur dan bij de schaakbond. Gevolg is dat de
beleidsteksten van de Judobond de sfeer ademen van adviesbureaus. Wat tot 2016 is gebeurd, blijkt
niet goed te zijn maar blijft onduidelijk. Bij de KNSB worden mogelijke interne conflicten minder
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intern gehouden. Uit de beleidsteksten zijn weinig concrete aanknopingspunten te vinden met
betrekking tot een vergelijking met de KNSB. Er lijken veel houdgrepen nodig om
organisatieproblemen te vloeren.
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5.7 Schaatsbond
Ambities
Miljoenen Nederlanders schaatsen en volgen de schaatssport. De topschaatsers zijn hofleveranciers
van Olympische medailles. De omvang van het schaatsen en de ambities die de Schaatsbond daarbij
stelt voor de continuïteit vragen om een slagvaardige organisatie.

Hoe zag de organisatie eruit?
Er bestond een Bondsraad waarin de acht gewesten vertegenwoordigd waren. De gewesten waren,
afhankelijk van de grootte van het gewest , met twee of drie vertegenwoordigd. Er bestond een
Algemeen Bestuur en een Bondsbureau met een directeur. Het overleg van gewestelijke voorzitters
had veel invloed op het beleid mede doordat zij ook in de Bondsraad zaten.
Naast de Bondsraad bestond er ook een Bondscongres waarin alle verenigingen van de KNSB een
stem hadden. Het Bondscongres was het hoogste bondsorgaan bij de Schaatsbond. De Bondsraad
had een belangrijke adviserende rol. In 2011 zijn de Bondsraad en het Bondscongres opgeheven en is
de Ledenraad als hoogste bondsorgaan ingevoerd.

Huidige situatie
In oktober 2016 is een nieuw bestuurlijk model ingevoerd: het Raad van Toezicht-model. Van
Ledenraad, Algemeen Bestuur en Directeur naar Ledenraad, Raad van Toezicht en DirecteurBestuurder. De directeur-bestuurder is het gezicht van de Schaatsbond en heeft meer bevoegdheden
dan de directeur voorheen had. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en
blijft meer op de achtergrond dan het Algemeen Bestuur. De Ledenraad blijft het hoogste orgaan van
de bond. De Raad van Toezicht legt verantwoordelijkheid af aan de Ledenraad.
Bij het invoeren van een Raad van Toezicht werd van de RvT verwacht dat zij zich in de transitiefase
steeds minder ging bemoeien met bestuurlijke uitvoerende taken.

In ‘Samen op weg naar 2020’ wordt de ambitie uitgesproken om de wereldtop te bereiken en te
behouden in alle disciplines van de schaatssport.

De toekomst
De Ledenraad
De ledenraad borgt het democratisch karakter van de bond en verschaft het beleid van de
Schaatsbond legitimiteit en draagvlak. Door de Ledenraad worden de missie- en visiedocumenten,
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meerjarenbeleidsplannen en jaaractiviteiten goedgekeurd. De Ledenraad komt vier maal per jaar in
vergadering bijeen. De Ledenraad bestaat uit leden van de gewesten. Er zijn acht gewesten en een
atletenvereniging. Een gewest heeft, afhankelijk van de grootte van het gewest, 1, 2 of 3 stemmen in
de Ledenraad. De Ledenraad is het hoogste orgaan en controleert het beleid. Opvallend is dat de
voorzitter van d Raad van Toezicht de Ledenraad voorzit.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. De RvB adviseert de directeurbestuurder, bewaakt processen en toetst besluiten. De leden worden benoemd door de Ledenraad.

De directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder zorgt voor de uitvoering van het beleid door het Bondsbureau en is het
gezicht van de Schaatsbond. Hij is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de Schaatsbond,
zowel nationaal als internationaal.

Het Bondsbureau
Het Bondsbureau functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en is het
uitvoerend orgaan. Er bestaat een overleg van gewestelijk voorzitters/expertgroep. De experts waren
voorheen de voorzitters van de secties van de KNSB. De gewestelijk voorzitters en een ambtelijk
secretaris vormen dit gremium. Deze zogenaamde GVO-groep heeft nu een adviserende rol. De
voorzitters van de gewesten hebben geen zitting in de Ledenraad. In de Bondsraad, hadden de
voorzitters van de gewesten een kwaliteitszetel. Dit gold ook voor de sectievoorzitters die een
discipline van de schaatssport vertegenwoordigen. De voorzitters van de secties die voorheen ook in
de Bondsraad zitting hadden, kennen geen gezamenlijk overleg meer als voorzitters maar hebben als
sectie een directe lijn met de directeur-bestuurder.

Secties
Er bestaan ook diverse secties:


Langebaan en kortebaan (recent samengevoegd tot 1 sectie). Kortebaan is o.a. 150 m.



Shorttrack



Kunstrijden



Schoonrijden



Inlineskate



Marathon
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Toerschaatsen (zowel prestatief als recreatief)

In het sectiebestuur hebben bestuursleden van de diverse schaatsdisciplines zitting. Iedere sectie
stelt jaarlijks een sectiebeleidsplan en -begroting op. De secties vallen rechtstreeks onder de KNSB.
De gewesten spelen hier geen rol. Elk gewest kan de voorzitter van de gewestelijke sectie
afvaardigen voor het landelijke sectiebestuur. Op deze wijze is er een gewestelijke verbinding met
elke sectie.

Commissies
De Schaatsbond telt tien commissies, zoals o.a. het jeugdschaatsen. Deze commissies ressorteren
rechtstreeks onder de KNSB.

Gewesten
In de beleidsnotitie Naar 2020 van 2012 blijken de gewesten een volledige rechtsbevoegdheid te
hebben. Binnen de KNSB blijkt deze bevoegdheid niet door iedereen op deze wijze geïnterpreteerd
te worden. Doekle Terpstra heeft in 2015 in zijn rol als bestuurder ad interim de rol van de gewesten
willen uitschakelen.
Met de komst van een Ledenraad en een wijziging van de bestuursstructuur met een Raad van
Toezicht ontstonden situaties waarin de rol van de gewesten ondergeschikt dreigde te worden. De
gewesten kwamen in opstand bij de eerste benoeming van een Raad van Toezicht.
De voordracht van de Raad van Toezicht die toen werd ingericht, werd daardoor geblokkeerd door
de Ledenraad. In 2016 werd er alsnog een Raad van Toezicht geïnstalleerd. In de teksten van 2020
(Factsheet Bestuurlijke Ontwikkeling KNSB 2020) komen de gewesten niet voor. De gewesten
proberen hun oude rol of een deel hiervan overeind te houden maar dit lijkt een
achterhoedegevecht te worden. Om in de toekomst slagvaardig te kunnen blijven opereren, is
verfijning en eventuele aanpassing van de organisatiestructuur en het besturingsmodel noodzakelijk.

Relevantie voor de KNSB (Schaakbond)?
De Schaatsbond heeft een structuur aangenomen met een Raad van Toezicht en een directeurbestuurder. Dit is een gangbaar governancemodel dat in veel maatschappelijke sectoren wordt
gebruikt o.a. in het bedrijfsleven en het onderwijs. Deze op het bedrijfsleven geënte structuur met
een sterke bestuurder (CEO) en een Raad van Commissarissen (de Raad van Toezicht) past bij een
organisatie met grote commerciële belangen. Bij kleine sportbonden is dit model minder gangbaar
maar ook daar is slagvaardigheid en effectiviteit een belangrijke factor. Kleine schoolbesturen met
slechts enkele scholen, hanteren dit model in toenemende mate. De gewesten van de Schaatsbond
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spelen in het bestuursmodel en in de praktijk geen bestuurlijke rol meer. De afvaardiging van hun
leden in de Ledenraad gebeurt door de gewesten. De gewesten rollen het beleid van de KNSB in hun
regio uit. Bij de uitvoering bepaalt elk gewest -binnen de landelijke kaders- zelf de weg naar het
gestelde doel. Daarin zijn grote regionale verschillen wat betreft bekostiging en structuur van het
gewest.
Bij de gewesten zit op verschillende plaatsen nog veel pijn met betrekking tot de weg die naar 2020
bewandeld is door de KNSB. De Schaakbond kan veel lering trekken uit het transitieproces van de
Schaatsbond. De directeur-bestuurder heeft een grotere rol dan bij de Schaakbond. Het lijkt niet
onverstandig om na te denken over een zwaardere rol. Deze discussie is bij de Schaakbond
ingewikkelder dan bij de Schaatsbond door de autonome regionale bonden maar deze discussie kan
ook los daarvan gevoerd worden.
Het hoogste orgaan blijft de Ledenraad die met de Bondsraad van de Schaakbond vergeleken kan
worden. De leden worden gekozen door de gewesten. Specifieke taken van de gewesten worden niet
duidelijk benoemd: het komt neer op het vertalen van het beleid van de Schaatsbond naar de eigen
regio en de gewesten zijn geen autonome bonden maar onderdeel van de Schaatsbond. Informeel zit
er nog veel ruis op de kabel. De voorzitters van de gewesten zitten in een expertgroep. Deze groep
lijkt minder belangrijk dan het overleg van de voorzitters van de regionale bonden met het bestuur
van de Schaakbond. De secties vertegenwoordigen de verschillende disciplines in de schaatssport.
Deze secties kent de Schaakbond nauwelijks. Het jeugdleidersoverleg van de regionale bonden lijkt er
een beetje op. Een groot nadeel van een Raad van Toezicht is dat de bonden dan niet alle meer
vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Voor zelfstandige bonden is dat een paar bruggen te ver.

Relevantie voor KNSB?
Ook al spelen de gewesten als bestuurslaag nauwelijks nog een rol, zij vaardigen wel de leden af voor
de Ledenraad (het hoogste orgaan van de Schaakbond) waardoor er nog enige regionale binding
blijft. Door de nadruk op topsport bij de Schaatsbond, is er moeilijk lering te trekken uit de transitie
bij de Schaatsbond door de Schaakbond.
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5.8 Sportvisserij Nederland
Hoe zag de organisatie er eerst uit?
Bijna anderhalf miljoen Nederlanders beoefenen in hun vrije tijd het sportvissen. Eind 2018 kende
Nederland bijna 580.000 sportvissers die waren aangesloten bij 783 hengelsportverenigingen. Zeven
federaties verzorgen de regionale belangenbehartiging en ondersteuning van de
hengelsportverenigingen in hun regio. Sportvisserij Nederland vertegenwoordigt, als de landelijke
overkoepeling van de georganiseerde hengelsport in Nederland, nationaal en internationaal de
belangen van de Nederlandse sportvisserij.

De argumenten om wijzigingen door te voeren.
De redenen om wijzigingen door te voeren lijken zowel NOC*NSF te zijn als de uitkomst van
onderzoeken.
a. NOC*NSF. Sinds 2013 is Sportvisserij Nederland lid van NC*NSF.
b. Onderzoeken. Uit onderzoeken vanaf 2017 zijn wensen onderkend voor aanpassing van de taken
en verantwoordelijkheden en structuur van de hengelsport in Nederland. De wensen kwamen van de
verenigingen, maar er klonk geen ‘sense of urgency’.
Op basis van een in maart 2017 door het Mulier Instituut gepubliceerd onderzoek naar aspecten van
beleving en de behoeften van sportvissers anno 2016 werd duidelijk(er) dat sportvissers een
homogene groep zijn, maar de betrokkenheid bij hengelsportverenigingen zeer laag is. In het rapport
zijn aanbevelingen opgenomen (jeugd meer bij de sportvereniging betrekken, organiseren van
(online) cursussen voor beginnende vissers, met ViSpas toegang geven tot alle wateren, als
sportbond een grotere rol spelen bij de commerciële visvijvers en een panel selecteren om in
toekomst op diverse onderwerpen te bevragen).
Na een half jaar voorzitterschap presenteerde Marjan Van Kampen in december 2017 haar
bevindingen. Een werkgroep werd ingesteld en hulp van buiten is ingeroepen.
Het bureau Hiemstra & De Vries kwam in oktober 2018 met een rapport ‘Toekomst van de
Hengelsport ; inventarisatie en advies over de organisatie van de hengelsport.’ Ze constateerden dat
bekend is wat eigenlijk nodig is, maar dat dit niet helder en breed wordt erkend doordat er
onvoldoende vertrouwen is in elkaar, er geen gezamenlijk beeld is hoe dat dan bereikt moet worden
en er geen trekkersgroep is die het vertrouwen van iedereen heeft.
Begin 2019 zijn Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, en Berend Rubingh, adviseur
verandermanagement, aangezocht om het proces van organisatieontwikkeling verder te begeleiden.
Hierbij hebben zij aangegeven qua aanpak vier fasen in het proces te onderscheiden:
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voorbereidingsfase, ontwerpfase, besluitvormingsfase en implementatiefase. Op 22 juni 2019 is een
intentieverklaring vastgesteld met de intentie/doelstelling , de uitgangspunten en de aansturing van
het proces door een stuurgroep en diverse breed samengestelde werkgroepen. In juni 2019 is door
het Mulier Instituut de waardering in kaart gebracht van: a. Hengelsportverenigingen voor de
dienstverlening en ondersteuning van de regionale federaties en Sportvisserij Nederland; en b. De
organisatorische structuur van de hengelsport in Nederland. Twee-derde van de
hengelsportverenigingen wordt bij hun taken en verantwoordelijkheden ondersteund door de
regionale federaties en/of Sportvisserij Nederland. Er is geen duidelijke functiescheiding , maar wel
verschilt de focus van de ondersteuning door de regionale federaties (m.n. verbeteren visstand en
viswater en overleg met gemeenten en waterschappen) en Sportvisserij Nederland (bestuurlijke,
administratieve en financiële zaken). De hengelsportverenigingen waarderen de ondersteuning (90%
voldoende of goed). Er lijkt meer (85%) behoefte aan ondersteuning en verschuiving in de aard.
Verenigingen wensen ook ondersteuning bij de controle langs de waterkant en het werven van
bestuurders/vrijwilligers en leden. Hierin stonden de volgende aanbevelingen:


meer aandacht aan ondersteuning van kleine verenigingen;



het houden van een vitaliteitsonderzoek onder hengelsportverenigingen;



inspelen op behoefte aan ondersteuning initiatieven te nemen die gericht zijn op het
vergroten van -de invloed van hengelsportverenigingen bij Sportvisserij Nederland.



een duidelijker onderscheid te maken tussen taken en verantwoordelijkheden van de
federaties en Sportvisserij Nederland;



invoeren democratische initiatieven (verkleining kloof hengelsportvereniging en Sportvisserij
Nederland, invoering panel en Sportvisserij Nederland, invoering panel.

De wijze waarop die wijziging wordt aangepakt.
Zie 2. Er zijn diverse externe instanties bij betrokken. De doorlooptijd bedraagt minimaal drie jaar.
Het probleem lijkt een gebrek aan vertrouwen.

Hoe is het geworden?
Nog geen resultaat bekend.

Relevantie voor KNSB?
Door de geringe binding met verenigingen en het geringe aandeel jeugd, gaat de vergelijking met de
KNSB-structuur minder op. Er is wel een behoefte aan een duidelijker functiescheiding tussen de
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federaties en de landelijke bonden en een decentrale behoefte om meer centraal te ondersteunen.
De financiële consequenties van e.e.a. zijn onbekend.
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Conclusies en aanbevelingen
De casus jeugd- en schoolschaak heeft al geleid tot een set conclusies en aanbevelingen gericht op
dat onderzoeksgebied. Zie daarvoor paragraaf 4.5. Een belangrijke conclusie is, dat de KNSB beleid
heeft geformuleerd op een terrein waar zij in grote mate invloed op heeft: jeugdschaak en waar zij
beduidend minder invloed op heeft: schoolschaak.

Aanbeveling aan de jeugdleider:

Stel actiehouders verantwoordelijk voor het oppakken van de hoofdaanbeveling en de twaalf subaanbevelingen m.b.t. jeugd- en schoolschaak (paragraaf 4.5.).

Niettemin schuurt het ook wanneer het gaat om overdracht van plannen, kennis, etc. vanuit het
bondsbureau naar de regionale schaakbonden en vervolgens naar de schaakverenigingen. De
regionale schaakbonden zijn blij wanneer de jeugdposten bezet zijn en de lopende zaken (lees: de
jeugdcompetities en jeugdtoernooien zoals de PK’s) draaien. Dat laat zien, dat het bijstellen van
beleid in de schaakwereld niet eenvoudig is. Tussen plannen bedenken en realiseren staat een kloof
die zich lastig laat overbruggen, het bondsbureau is afhankelijk van de inzet en het enthousiasme van
een groot vrijwilligersveld.
Wie doet wat? Welnu, de opsomming van de taken van de KNSB zijn tegenwoordig goed af te
leiden uit de begrotingen, de taken van de regionale schaakbond zijn in 2.2 beschreven. De vorming
van de steunpunten heeft laten zien dat er kennelijk taken bleven liggen, taken die landelijk niet
goed op te pakken waren, doch regionaal ook niet uit de verf kwamen. Door een gebrek aan
duidelijke tastbare resultaten en de noodzaak tot bezuinigingen binnen de KNSB sneuvelden de
steunpunten. Toch is de roep om verandering niet verdwenen. Vanuit de regio’s is al eens geopperd
de regionale bonden op te heffen. Daar zijn de meningen over verdeeld. Pogingen van een aantal
regio’s om te onderling te gaan samen werken stuiten op praktische zaken. Een tweetal bonden in de
Randstad zijn niet verder gekomen dan verkenningen, de meest vergaande poging is die tussen de
Schaakbond Overijssel (SBO), Oostelijke Schaakbond (OSBO) en Stichtse Schaakbond (SGS).23 Het
belangrijkste wapenfeit dat zij hebben weten te realiseren is een gezamenlijke competitiesysteem.
De commissie is van mening dat een bundeling van taken op regionaal niveau belangrijk is en
blijft, maar is de wijze waarop moet nog wel nader bekeken worden. In de periode 2000-2010 heeft

23

De poging in de Randstad betreft verkenningen tussen de Haagse en Leidse Schaakbond.
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NOC*NSF de kaders geschetst voor een goed sportbestuur. Dat heeft bij menige andere sportbond
geleid tot een aanpassing van de organisatiestructuur. Doordat de KNSB gekozen heeft voor een zeer
beperkte aanpassing, in tegenstelling tot de uitgewerkte voorbeelden van de andere sportbonden, is
de KNSB nu één van de weinige sportbonden met een Bondsraad. De uitgewerkte voorbeelden
maken duidelijk dat een aanpassing van de structuur geen gemakkelijke klus is.

Hoofd-aanbeveling aan de bondsraad:

Stem ermee in dat de commissie haar werk voortzet en in overleg treedt met Prof. Dr. Marjan
Olfers (hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit) m.b.t. de vraag of en zo ja welke
verbeteringen wenselijk zijn m.b.t. de huidige structuur en hoe dit in fasen uitgewerkt zou kunnen
worden.24 De commissie is dan opdrachtgever en rapporteert aan de Bondsraad van juni 2021 de
uitkomst.

Tussen het bestuur en de drie regionale schaakbonden loopt een pilot. De bondsraad heeft naar
aanleiding van die pilot gevraagd een commissie te benoemen met inbreng van bondsraadleden uit
andere regionale bonden. De commissie heeft dit rapport nu opgeleverd, de commissie ziet graag dat
de volgende aanbevelingen opgevolgd worden.

Aanbeveling aan het bestuur:

Dien aan de Bondsraad van juni 2021 een nieuw voorstel in m.b.t. de wijze van contributie-inning
dat kan rekenen op ruim draagvlak, incl. (onder verwijzing naar de Bondsraad van juni 2019) een
oplossing voor het debiteurenrisico.
Aanbeveling aan het bestuur:

Verstrek aan de Bondsraad van juni 2021 de status en een plan van aanpak voor uitstaande
actiepunten m.b.t. de samenwerking tussen de SBO-OSBO-SGS zoals vastgelegd in bijlage 5.

24

De commissie verwacht dat een eventuele fasering meerdere jaren in beslag zal gaan nemen.
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Bijlage 1 – vragen en antwoorden jeugd- en schoolschaak
nr

Vragenlijst jeugd- en

Antwoord

schoolschaak
1.

2.

Is er binnen het regionaal bestuur

In de bonden zitten de jeugdleiders in het bestuur.

iemand verantwoordelijk voor

Zie bijlage 2 voor een antwoord op de vraag in welke

jeugdschaak (in de regel de

mate de jeugdleidersvergadering van de KNSB

jeugdleider)

bezocht wordt door de jeugdleiders van de bonden.

Is deze functie ingevuld (m.a.w.

Ja, bij alle bonden.

niet vacant)?
3.

Is de jeugdleider bekend met

Kennis van het speerpunt jeugdschaak in het

speerpunt 1: verankeren

visiedocument 2018/201 is niet altijd aanwezig,

jeugdschaak uit het

omdat bij overdracht van jeugdschaakleiders veel

visiedocument 2018-2021 van de

kennis verloren gaat. Is een aandachtspunt.

KNSB?

Opmerkelijk is dat in nagenoeg alle gevallen de
vorige jeugdschaakleider wel op de hoogte was. Bij
NHSB en NBSB is de jeugdleider op de hoogte.

4.

Wordt deze functionaris

De taken zijn vaak verdeeld. Niet overal even strak

ondersteund door anderen die

georganiseerd. Bij enkele bonden is er gebrek aan

zich met jeugdschaak bezig

coördinatie. De frequentie van het bij elkaar komen

houden (in de regel de regionale

van de regionale jeugdcommissies wisselt per bond.

jeugdcommissie)?

Soms is dat jaren geleden. Overal bestaat een
jeugdcommissie, in enkele gevallen informeel. De
voorzitter onderhoudt dan lijnen met de
verschillende uitvoerders. Bij HSB vijf leden inclusief
jeugdleider. Bij NJBSB 4 leden. Bij NHSB behalve
mensen die ondersteuning bieden aan de jeugdleider
ook regionale jeugdleiders schoolschaak. ( zo ook 5
beantwoord).

5.

Uit hoeveel personen bestaat de

Voor antwoorden zie antwoorden vraag 4.

regionale jeugdcommissie en
welke taken voeren zij uit?
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6.

Zijn alle taken binnen de

Alle taken bij de regionale bonden worden

regionale jeugdcommissie belegd

uitgevoerd. Het uitvoeren van de taken is niet altijd

(m.a.w. er zijn geen vacatures)?

formeel geregeld maar de taken blijven niet liggen.
Een trainingscoördinator is soms gewenst in de
jeugdcommissie. Meer vrijwilligers zeer gewenst.
Schoolschaak is niet altijd belegd in commissies.

7.

Welk bedrag is begroot voor alle

De bedragen lopen sterk uit elkaar: van een paar

regionale jeugdschaakactiviteiten

honderd euro tot 2.175; 1.500; 2.350; 4.000; 9.150.

tijdens het seizoen 2019/2020?
8.

Is er binnen de regionale

Bij enkele bonden wordt nog gezocht naar iemand.

jeugdcommissie iemand

Soms is er ook iemand aangewezen. Soms alleen

aangewezen voor het regionale

voor de organisatie van het regionale

schoolschaak?

schoolschaaktoernooi. Bij een bond een jeugdleider
en ook een vraagbaak. Bij NBSB doet jeugdleider dit
erbij.

9.

Welk bedrag is begroot voor alle

200 netto (kosten 600, inclusief inschrijfgelden 400);

regionale

250; 400; gedragen door eigen organisatoren,

schoolschaakactiviteiten tijdens

meestal schaakclubs.

het seizoen 2019/2020?
10. Organiseert degene die het
regionale schoolschaak in zijn

Ja. Soms zijn regioleiders aanspreekpunt
schoolschaak.

portefeuille heeft een regionaal
schoolschaaktoernooi?
11. Hoeveel schoolschaakteams

De aantallen zijn groter dan verwacht. Het

deden er tijdens het seizoen

Bondsbureau kan geen gegevens verstrekken van de

2018/2019 mee aan het regionale

regionale bonden, omdat alleen teamaantallen

schoolschaaktoernooi?

worden doorgegeven. Zie hiervoor
www.schaken.nl/nkscholen.

12. Hoeveel verschillende scholen

De gegevens kunnen niet door het Bondsbureau

deden er tijdens het seizoen

verstrekt worden, omdat deze niet apart

2018/2019 mee aan het regionale

doorgegeven worden aan het Bondsbureau.

schoolschaaktoernooi (soms doen
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meerdere teams van één school
mee)?
13. Zijn er scholen/teams

Er worden door de bonden scholen/teams

afgevaardigd naar het NK

afgevaardigd. Soms wel, soms niet in de top 3 drie

schoolschaak? Zo ja, zat één van

scholen (10,32-35); 2 teams maar ver verwijderd van

deze teams bij de top 3?

de top; 3 niet in top 3; teams afgevaardigd en vierde
plaats; wel deelgenomen maar niet in top 3.
Deze gegevens worden door het Bondsbureau
verstrekt op www.schaken.nl/nkscholen

14. Is bekend in welke plaatsen met

Meestal wel bekend maar niet altijd. Bij de NBSB wel

hoeveel teams, met hoeveel

bekend maar niet bij laagdrempelige toernooien.

verschillende scholen in de

Het overzicht met deze gegevens is bijna compleet.

betreffende regio plaatselijke

Inmiddels is bij de KNSB bekend dat er 110 lokale

schoolschaaktoernooien

organisatoren zijn die allemaal een bepaalde regio of

georganiseerd zijn in 2018/2019?

plaats verzorgen met een bepaald aantal teams.

15. Is bekend welke scholen in de

Binnen de bonden niet bekend. Diplomaconsuls

betreffende regio schaakexamens

wisselen ook niet altijd informatie uit. Moet vanuit

hebben besteld bij de regionale

KNSB wel te achterhalen zijn. Diplomaconsul weet

diplomaconsul tijdens het seizoen

vaak de namen van de scholen niet.

2018/2019? Zijn er ook aantallen

School in Ruurlo (stap 1: 9, stap 2: 2, stap 3: 2); HSB

bekend en voor welke stap?

in jaarrapport diplomaconsul); NHSB moet dit nog
navragen bij diplomaconsul. Aandachtspunt: door
betere (centrale) aanpak is veel winst te boeken
m.b.t. informatie. Voor sturing is volledige informatie
belangrijk.
Het Bondsbureau heeft geen overzicht per regionale
bond. De verkoopcijfers per stap per jaar worden wel
bijgehouden. Probleem is dat slechts de helft van de
diplomaconsuls statistieken bijhoudt

16. Is bekend op welke scholen er in

M.b.t. Chessity is er onvoldoende kennis over de

uw regio met Chessity wordt

mogelijkheden van dit programma.

gewerkt?

De leerkracht hoeft bij Chessity niet alles van
schaken te weten om het schaken bij
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kinderen op gang te brengen.
Het is bij de KNSB niet bekend op welke scholen met
Chessity gewerkt wordt. De info is wel bij Chessity
bekend.
Voor schaakverenigingen lijkt de Stappenmethode
geschikter. Scholen werken met Chessity, de
Stappenmethode of een eigen methode van
schaakleraar.
Het Bondsbureau kon voorheen gegevens per
regionale bond verstrekken maar nu niet meer.
17. Zijn er tijdens het schaakseizoen

Niet bekend; 8 cursisten waarvan 5 certificaat; nee;

2018/2019 schaaktrainers in uw

een cursusgroep in Zwaag; wel opgeleid maar niet

regio opgeleid? Zo ja, wat was de

bekend of zij ook daadwerkelijk lesgeven.

verhouding lesgeven op

Hoeveel schaaktrainers zijn opgeleid is bekend bij het

verenigingen/scholen?

Bondsbureau. De verhouding scholen/verenigingen is
niet exact bekend.

18. Beschikt de regio over een lijst
met actieve schaaktrainers?

Nee; redelijk actuele lijst; ja; wordt in HSB nog aan
gewerkt; nee wel via OLA te genereren.
Het Bondsbureau kan van enkele regionale bonden
de gegevens verstrekken maar van andere bonden in
het geheel niet.

19. Is die lijst met actieve
schaaktrainers te raadplegen?

Nee bij SBO, ook niet via het OLA-systeem; ja op site
RSB; ja bij HSB; nee bij NHSB. Er zijn wel wat
enquêtes door het Bondsbureau uitgezet, die een en
ander weergeven, maar de gegevens zijn nog niet
exact.

20. Organiseert degene die regionale
schoolschaak organiseert nog

Verschillend. Diverse schaakzaken, o.a. een 3-4-5
schoolschaaktoernooi,

andere activiteiten dan een
regionaal schoolschaaktoernooi?
21. Organiseert uw regio jaarlijks een

Ja, opkomst 50%; de jeugdleiders van de 25

bijeenkomst voor alle

verenigingen met een jeugdafdeling vormen

jeugdleiders van verenigingen.

jeugdcommissie; nee; bij NBSB met acht
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Een jeugdleidersvergadering? Wat jeugddistrictsleiders, deze organiseren weer overleg
was het opkomstpercentage?

in hun district.

Vrije ruimte voor opmerkingen

NBSB coördineert geen schoolschaaklessen. NBSB

over schoolschaak in uw regio

heeft daarom geen zicht op aantallen. Wel is bekend
dat dat er regelmatig workshops worden
aangeboden of hele lessenseries. Bij schaaktrainers
wordt navraag gedaan naar cijfers m.b.t.
Chessity/Schaakmatties maar in kader van dit
onderzoek zijn deze gegevens niet tijdig beschikbaar.
Bij het Bondsbureau zijn deze gegevens per regionale
bond niet bekend.

22. Is er een door de KNSB
goedgekeurd Schoolschaakplan?

Wisselt sterk per bond, vaak ook per sub-regio bij
grotere bonden.
Bij OSB nee. Er is geen schoolschaakplan. Pentachess
heeft een plan voor vijf scholen bij twee regionale
bonden (NBSB/RSB). Bij NHSB bestaat wel een plan
maar dit is niet voorgelegd aan de KNSB. Deze bond
houdt zich meer bezig met Chesskid en
Schaakmatties. land.
Schoolschaakplannen per regio zijn niet bekend bij
het Bondsbureau. Wel bestaan er visiedocumenten,
beleidsplannen en enkele stedenplannen. Maar er is
geen standaard schoolschaakplan voor heel
Nederland, zoals Westland dat heeft. Deze zijn nog
relatief onbekend in Noord-Holland

23. Op hoeveel basisscholen worden
schaaklessen verzorgd?

Bij de meeste bonden is wel bekend dat het gebeurt
maar harde cijfers zijn er niet.
Bij HSB 25 bekend. Bij OSBO onbekend. NHSB schat
90 scholen.
Het Bondsbureau is bezig om de gegevens per
regionale bond in OLA te krijgen. Inmiddels zijn dat
meer dan 1.000 actieve scholen.
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24. Op hoeveel BSO’s worden
schaaklessen gegeven?

Soms worden op twee BSO’s schaaklessen gegeven.
Meestal onbekend. Bij HSB 2 + onbekend. Bij OSB
onbekend. Bij NHSB is wel verzoek geweest.
Schaaktrainers hoor je er niet over. Bij het
Bondsbureau zijn per regionale regio slechts enkele
gegeven bekend.

25. Hoeveel leerlingen volgen
schaaklessen?

Bij een bond is bekend dat 650 leerlingen
schaaklessen volgen. Bij de meeste bonden zijn geen
harde cijfers bekend. Twee bonden hebben meer tijd
nodig om de gegevens aan te leveren. Bij NHSB
schatting 1.000 kinderen.
Schattingen worden jaarlijks gedaan aan de hand van
verkoop lesboekjes / licenties. 15.000 plus.

26. Hoeveel leerlingen zijn hiervan

Bij de een zijn er vijftig leerlingen lid van de KNSB. Bij

scholierenlid van de KNSB

andere bonden onbekend of er is meer tijd nodig om
deze gegevens boven water te krijgen. Bij NHSB
schatting 300.
Op dit moment ca. 2.000 zoals in jaarverslag vermeld
is.

27. Waarom zijn de anderen geen
scholierenlid van de KNSB?

Trainers zien nut niet en/of de school wil extra
kosten niet dragen Enkele schaaktrainers zien (ten
onrechte) een concurrentieverhouding tussen hen en
de schaakbond en/of schaakvereniging.
Schaaktrainers zien geen toegevoegde waarde.

28. Hoe is de ervaring met
Chesskid/Schaakmatties

Weinig gegevens van bekend. Veel gratis verstrekte
jaaraccounts worden niet of weinig gebruikt.
Verenigingen met actieve jeugdleden doen mee.
Weinig toegepast volgens NHSB. Vooral Chessity en
stappenplan.

29. Hoeveel basisscholieren hebben

Bij HSB vanaf 2015 2.000 workshops Chessity en

kennis gemaakt met het

overige. Bij NHSB 1.300. Het lijkt erop dat door het

schaakspel (workshops Chessity

Coronavirus de aantallen in de laatste weken van

of andere workshops)?

maart 2020 explosief gestegen zijn.
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De cijfers van Chessity per regionale bond zijn niet in
het bezit van het Bondsbureau. Alleen schattingen
wijzen op een explosieve groei.
30. Hoeveel schakers hebben

Bij HSB 100. Bij OSB 15. Bij NBSB twee voorrondes NK

meegedaan aan een voorronde

345, 109 deelnemers in Drunen en Eindhoven. Bij

345?

NHSB 100 kinderen in Purmerend en Haarlem.
Dit seizoen waren dat er niet veel door Corona, vorig
seizoen ca. 800, zie hiervoor de kerncijfers.
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Bijlage 2 – aanwezigheid en onderwerpen KNSB-jeugdleidersvergaderingen
De KNSB organiseert jaarlijks tweemaal een jeugdleidersvergadering. Vanuit het bestuur is daar de
portefeuille verantwoordelijke bij aanwezig evenals die vanuit het bondsbureau. Uitgenodigd zijn de
jeugdleiders van de regionale schaakbonden. Onderstaande tabellen laten de aanwezigheid zien en
de onderwerpen die besproken zijn.
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Bijlage 3 – Verkenning samenwerking tussen de SBO, SGS en de OSBO 25

Inleiding
In 2015 zijn verkennende gesprekken gestart tussen de voorzitters van de SBO, SGS en OSBO
(respectievelijk Erik Mijnheer, Jeroen Schuil en Dirk Hoogland). Regelmatig sloot de heer Stomphorst,
bestuurslid van de KNSB, aan als toehoorder. Aanleiding hiertoe was onder andere het gezamenlijke
beeld dat de structuur van de KNSB zou moeten veranderen en de mogelijke invoering van een
vierde klasse KNSB. Wij, voorzitters van SBO, SGS en OSBO, delen het beeld dat de regionale bonden
door de digitaliserende samenleving en de toegenomen mobiliteit aan belang hebben verloren. Dat
veel zaken op een hoger niveau kunnen worden georganiseerd, waarbij nadrukkelijk de aandacht
moet zijn voor onderwerpen die door schaalvergroting in het gedrang kunnen komen.
De gesprekken hadden als doel om op basis van globale verkenningen te onderzoeken of er
mogelijkheden tot samenwerking zijn. De leden van de drie regionale bonden zijn tussentijds
geïnformeerd over de voortgang van deze gesprekken.
Met deze notitie willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken van dit moment en de
vervolgstappen, die wat ons betreft genomen kunnen worden. Vervolgstappen waar we uw
toestemming en medewerking voor vragen.

Huidige stand van zaken
In het eerste oriënterende overleg bleken er voldoende aanknopingspunten en gelijkgestemde
gedachten aanwezig om als voorzitters een vervolgtraject af te spreken. Dit vervolgtraject bestond
uit een drietal bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen besproken zouden worden:
1. Bestuur, secretariaat, statuten,…
2. Competities, kampioenschappen
3. Financiën
In de weergegeven onderwerpen ontbreekt het specifieke onderwerp “Jeugd’. Hier hebben we
bewust voor gekozen. Met name voor de jeugd geldt dat de plaatselijke/regionale binding van
wezenlijk belang is. Hier zou schaalvergroting niet alleen kunnen leiden tot afname in daadkracht,
maar zou door aanpassing van de huidige regionale indeling de deelname aan het NK via de regionale
PK’s in het geding kunnen komen. In de paragraaf vervolgstappen komt dit onderwerp zeker nog
terug.

25

Deze notitie is voorgelegd aan de ALV’s van de SBO, SGS en de OSBO in het najaar van 2016
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In het vierde en laatste overleg van dit traject moest bepaald worden of we een gedetailleerder
onderzoek naar een mogelijke samenvoeging zinvol achten. Het resultaat van de besprekingen
worden per onderwerp in hoofdlijnen weergegeven, waarbij ook ingegaan zal worden op nog
openstaande vragen.

1. Bestuur, secretariaat, statuten,…..
Dat de structuren van de drie regionale bonden in hoofdlijnen vergelijkbaar zijn, was geen
verrassende conclusie. Een verdere detaillering leverde ons het volgende beeld op:

A. Algemene Leden Vergaderingen
Zowel de OSBO als de SBO hebben twee keer per jaar een algemene
ledenvergadering. Bij de SGS komen de leden eens per jaar bijeen. Op basis van de
besproken ervaringen zijn wij tot het beeld gekomen dat het houden van een tweetal
vergaderingen per jaar het meest ideaal is. In het voorjaar worden dan de begroting
en competitievoorstellen voor het komend seizoen met elkaar besproken. In het
najaar volgen de jaarrekening, jaarverslagen en eventuele bestuursverkiezingen. De
SGS is voornemens met ingang van komend seizoen een tweede ALV in het voorjaar
in te voeren.

B. Statuten/reglementen
Alle drie de bonden gebruiken het KNSB model. Hierdoor zal het in de praktijk niet
moeilijk zijn om tot één statuut te komen. De drie bonden kennen wel veel
verschillen in de diverse reglementen. Geconstateerd aandachtspunt:
 De gedeelde reglementen uniformeren en andere reglementen (zoals het
SBO reglement voor ereleden en leden van verdienste) invoegen.

C. Commissies
Op dit vlak bestaat al een grote gelijkheid. alle drie de bonden beschikken al over een
kascommissie en jeugdcommissie. De SGS heeft momenteel nog geen commissie van
beroep, maar is daar zeker voorstander van. Geconstateerd aandachtspunt:
 De bevoegdheden van de jeugdleidersvergadering/commissie bepalen (Bij de
SGS is dit momenteel anders geregeld dan bij de andere twee)

D. Opzet bestuur
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Op basis van de huidige ervaringen delen wij het beeld dat een bestuur in principe
uit een vijftal bestuursleden zou moeten bestaan. Veel uitvoerende taken komen bij
de verschillende commissies te liggen. Toernooien worden zoveel mogelijk door
verenigingen georganiseerd. Geconstateerde aandachtspunten:
 Wij adviseren voor de jeugd drie regionale commissies te behouden, waarbij
de werkwijze wel zoveel mogelijk overeen moet komen
 Het is belangrijk bij schaalvergroting om goed contact te houden met de
verenigingen. Daarvoor moet een structuur gevonden worden, bijvoorbeeld
d.m.v. het benoemen/aanstellen van aanspreekpunten per gebied/regio.

E. Bondsraad
Een grotere regio zou meer stemrecht betekenen. Ook de komende periode zal al
afstemming plaatsvinden over gezamenlijk in te nemen standpunten. Recent
voorbeeld ‘de invoering van de vierde klasse KNSB’. Vertegenwoordigers naar de
bondsraad zijn bestuursleden. Geconstateerd aandachtspunt:
 Het handhaven van de huidige totale stemrecht binnen de bondsraad
(hiervoor wordt al een overleg ingepland).

F. Agenda/kalenderbeheer
De wijze van beheer is niet identiek. Het lijkt ons wenselijk om te komen tot één
gezamenlijke kalender, waarbij de goedkeuring van toernooiplaatsing op een gelijke
wijze plaats zal vinden. Een voorbeeld hiervan is de afstand bepalen dat twee
vergelijkbare toernooien op dezelfde dag niet concurrerend zijn. Geconstateerd
aandachtspunt:
 De mogelijkheid onderzoeken of de regionale toernooienkalender niet zou
kunnen vervallen en volledig opgenomen kan worden in de KNSB-kalender.

G. Website
Het streven moet zijn om te komen tot één site, waarin in ieder geval aandacht is
voor de competities, vergaderstukken worden gepubliceerd en ruimte is voor
nieuwsberichten/actualiteiten. Geconstateerd aandachtspunt:
 Wij zien dit als een mooie gelegenheid om te onderzoeken of deze site
gekoppeld zou kunnen worden aan de KNSB site.
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2. Competities, kampioenschappen
We hebben de verschillende competities met elkaar vergeleken en zijn tot de conclusie
gekomen dat er natuurlijk op detailniveau verschillen zijn. Zo kent SGS een iets ander
speeltempo en aanvangstijd, hanteert de SBO andere regelgeving inzake het invallen en
heeft de OSBO geen aparte viertallen competitie. Maar wij zijn de mening toegedaan dat de
overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen en het in elkaar schuiven waarschijnlijk
geen grote problemen op zullen leveren.
Ondanks het feit dat we geen grote problemen verwachten zal met name dit onderwerp in
het vervolgtraject grote aandacht vragen. Komen tot een dusdanige competitieopzet dat de
verschillende klassen qua sterkte goed worden ingedeeld en dat gemiddeld genomen de
reisafstand minder gaat worden voor de verenigingen is zeker geen eenvoudige opgave.
Mocht de invoering van de vierde klasse KNSB en het loskoppelen van beide competities toch
geen doorgang vinden, dan zal er overleg met de KNSB plaats moeten vinden voor het
behoud van de huidige promotierechten. Geconstateerde aandachtspunten hierbij zijn:
 bereisbare afstand
 verschil in sterkte tussen de huidige bonden
 opzet beker- en viertallencompetitie
Op dit moment kennen de drie bonden diverse individuele- en clubkampioenschappen naast
de reguliere clubcompetitie. Deze kampioenschappen worden op verschillende wijze
georganiseerd, waarbij we wel het gezamenlijk beeld hebben dat het op de huidige schaal
steeds lastiger wordt om tot een succesvolle formule voor de verschillende
kampioenschappen te komen. Tijdens ons brainstormen kwamen we tot het idee van
provinciale kampioenschappen.

3. Financiën
Altijd een heikel punt als het gaat om welke vorm van verdergaande samenwerking dan ook.
In ons vergelijk kwam direct een wezenlijk verschil naar voren. Daar waar de OSBO en SBO
een reserve hebben van ongeveer een half jaar bondsafdracht, houdt de SGS een kwartaal
aan. Een verschil wat zich consequent doorzet in hetgeen aan contributie van de leden wordt
overgehouden ten behoeve van de regionale bond. Deze is bij SGS dus ongeveer de helft ten
opzichte van de andere twee.
Uit een vergelijk van de verschillende begrotingen blijkt ook dat middelen op verschillende
wijze worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn dat de SBO nadrukkelijk aandacht (en dus
geld) besteed aan thema-avonden en dat binnen de OSBO extra aandacht gegeven wordt aan
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de organisatie van een gezamenlijke slotronde per groep in de competitie. Ons slotbeeld is
dat financiën altijd een uitvloeisel zijn van de activiteiten. Zitten daar geen grote verschillen
in, dan zullen de financiële verschillen ook oplosbaar zijn. Geconstateerd aandachtspunt:


vinden van een praktische oplossing van de vermogensverschillen

4. Conclusies en vervolg
Zoals aangegeven hebben we de vierde avond gebruikt om alles wat we besproken hebben
nog eens de revue te laten passeren, de balans op te maken, conclusies te trekken en te
delen en op basis hiervan eventuele vervolgstappen vast te stellen.

De belangrijkste activiteiten van een regionale bond zijn:


het organiseren van regionale competities (al dan niet in samenhang met de KNSB
competitie)



het organiseren van regionale kampioenschappen



het bevorderen en organiseren van jeugdschaak

Dit betekent tegelijkertijd dat wij geen wezenlijke verschillen in de activiteiten hebben
geconstateerd tussen de drie regionale bonden. Bonden die al jaren naast elkaar opereren.
Waarom zou samenwerking dan zinvol zijn?

Wij menen dat een verdergaande samenwerking wenselijk/noodzakelijk is, gezien de
volgende tendensen:


afname van het aantal schaakverenigingen



het steeds moeizamer komen tot een goede competitie-indeling



de afnemende animo voor regionale kampioenschappen



verminderde interesse in vrijwilligerswerk



invloed van automatisering/internet

Door een verdergaande samenwerking zijn wij gezamenlijk in staat om:


te zorgen voor één of meerdere boeiende competities



dezelfde activiteiten te organiseren met minder vrijwilligers



op een goedkopere/efficiëntere wijze gebruik te maken van automatisering/internet



meer aandacht te geven aan de hoognodige kadervorming



meer aandacht te geven aan trainingen van zowel jeugd als senioren
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Een verdergaande samenwerking zal aanzienlijk worden vereenvoudigd indien de huidige
doelstellingen met betrekking tot het invoeren van een vierde klasse KNSB worden gerealiseerd. Dan
zal er sprake zijn van gescheiden competities. Dus bijvoorbeeld geen problemen met
promotierechten.

Hoe zou deze verdergaande samenwerking eruit moeten zien? Natuurlijk moet er nog heel veel
uitgezocht worden, maar wij hebben een eenvoudig beeld voor ogen. Net als nu geldt voor de drie
regionale bonden r dat de grotere regionale bond ook een verenigingsstructuur zal kennen, welke
vergelijkbaar is met de huidige verenigingen. Dus met o.a.:
 leden, zijnde de aangesloten verenigingen, ere- en persoonlijke leden
 een bestuur bestaande uit vijf personen (voorzitter, secretaris, penningmeester,
wedstrijdzaken en jeugdzaken)
 een kascommissie
 een commissie van beroep
 een drietal jeugdcommissies, die zorgen voor alle jeugdzaken op regionaal niveau

Deze vereniging draagt er zorg voor dat:
 er één of meerdere competities plaatsvinden
 het jeugdschaak gepromoot en goed georganiseerd wordt
 er diverse kampioenschappen worden georganiseerd
 er trainingen/cursussen worden georganiseerd


de binding met de verenigingen nadrukkelijk aandacht krijgt

 communicatie en PR goed wordt georganiseerd
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Wij zijn dus van mening dat de stappen die wij gezet hebben de moeite waard zijn om een vervolg
aan te geven. Wij denken dat dit uitstekend zou kunnen door het komend seizoen diverse
werkgroepen aan de slag te laten gaan om deelgebieden nader te onderzoeken en uit te werken.
Werkgroepen die bestaan uit mensen uit de drie regionale bonden. Werkgroepen die primair
terugkoppelen naar de stuurgroep (bestaande uit de opstellers van deze notitie). Deze stuurgroep
zorgt voor tussentijdse informatie verstrekking naar de verschillende besturen, die op hun beurt hun
Algemene Leden vergadering op de hoogte houden.

Wij denken hierbij aan de volgende werkgroepen:
 Werkgroep regelgeving, die zorgdraagt voor synchronisatie statuten en reglementen
 Werkgroep Financiën, die zorgdraagt voor een opzet van de volledige financiële huishouding
en komt met een voorstel inzake de opgebouwde reserves
 Werkgroep Competitie, die komt met een voorstel voor een goed verloop en indeling van de
verschillende competities
 Werkgroep kampioenschappen, die komt met een voorstel voor het organiseren van de
diverse kampioenschappen
 Werkgroep Jeugd, die uitzoekt wat een optimale samenwerking kan zijn tussen de
verschillende jeugdcommissies
 Werkgroep training, die komt met een voorstel hoe op deze schaalgrootte goede trainingen
georganiseerd kunnen worden
 Werkgroep communicatie en PR, die komt met een voorstel hoe op deze schaalgrootte
gezorgd kan worden voor een goede binding met de verenigingen en de wijze waarop
communicatie en PR plaats zou moeten vinden

Maar het is natuurlijk aan onze leden, om te bepalen of zij het hier mee eens zijn. Dit betekent dat
wij in de komende Algemene Leden Vergadering deze notitie zullen voorleggen ter bespreking in de
hoop en verwachting dat de respectievelijke vergaderingen zich kunnen vinden in de te zetten
vervolgstappen en het uiteindelijk voorstel.

Vervolgstappen
1. Notitie voorleggen aan de drie Algemene Leden Vergaderingen en bij een positieve
besluitvorming:
2. Bemensen van de verschillende werkgroepen
3. Tussentijds informatie verstrekken aan de leden
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4. Eind seizoen 2016-2017 de resultaten van de verschillende werkgroepen samenvoegen tot
één voorstel
5. Voorstel agenderen tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering in het seizoen 2017 –
2018.

Voorstel
Bij deze vragen wij de Algemene leden Vergadering om:
1. In te stemmen met het verder uitwerken van de beoogde samenwerking
2. In te stemmen met de stappen 2 tot en met 5 zoals deze zijn weergegeven in de paragraaf
‘vervolgstappen’.

Opstellers (in alfabetische volgorde):
Dirk Hoogland (OSBO)
Erik Mijnheer (SBO)
Jeroen Schuil (SGS)
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Bijlage 4 – Brief van de SBO, SGS en de OSBO aan de KNSB26
Beste bestuursleden,

Tijdens de laatste bondsraadvergadering hebben wij vooraf een korte presentatie gegeven over de
achtergronden/stand van zaken met betrekking tot het traject wat de drie regionale bonden SBO,
SGS en OSBO in 2015 zijn gestart. Een traject waarbij uw bestuurslid de heer Stomphorst regelmatig
als toehoorder, meedenker en soms ook onderzoeker aanwezig was.

Onze leden hebben wij, via de Algemene (Leden) Vergaderingen, steeds op de hoogte gehouden van
het verloop. Een belangrijke tussenstap in ons traject heeft plaatsgevonden in het najaar van 2016. In
elke Algemene (Leden) Vergadering is toen een notitie besproken waarin wij als stuurgroep:


verslag gedaan hebben van onze verkenning tot samenwerking



de vergadering verzocht hebben in te stemmen met het verder uitwerken van de beoogde
samenwerking



de vergadering verzocht hebben in te stemmen met een aantal benoemde vervolgstappen.

Wij hebben het groene licht gekregen en zijn via werkgroepen hard aan de slag gegaan met de
vervolgstappen. Hierdoor zijn we nu in een fase beland waarin we keuzes moeten maken die mede
afhankelijk zijn van de toekomstvisie van u als bestuur. Een toekomstvisie die weliswaar nog niet is
vastgesteld, zelfs misschien nog niet bepaald maar we weten dat u uw gedachten hieromtrent aan
het vormen bent. Dit is ook de reden dat we Jan Stomphorst hebben gevraagd om in deze
periode een overleg met u (en mogelijk de directeur van het bondsbureau) te arrangeren.

Wij menen dat door een grotere regiovorming het mogelijk interessant is om bepaalde diensten, al
dan niet tegen vergoeding, van de KNSB af te gaan nemen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan:


een rechtstreekse financiële geldstroom tussen vereniging en KNSB;



de organisatie van de clubcompetitie



de 'regiosite' onderdeel te laten zijn van de KNSB-site

Zelf hebben we het beeld dat van deze regiovorming een soort 'pilot-functie' kan uitgaan naar de
omvorming tot een districtenstructuur. De omvorming van een grotere regio, die al voor wezenlijke

26

Verstuurd 4 september 2017
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onderdelen gebruik maakt van de diensten van de KNSB, naar een district is in onze opvatting een
relatief kleine stap.

Met deze mail hebben wij u wat meer achtergronden verstrekt te waarom we graag met u in gesprek
willen en dat voor ons belangrijke gespreksonderwerpen zijn:


hoe u kijkt naar ons initiatief en welke ideeën u daar mogelijk nog verder bij heeft;



een aangepaste stemverhouding in de bondsraad;



of u ook mogelijkheden ziet in de geschetste dienstverlening



uw beeld (natuurlijk met alle voorbehouden die daarbij horen) over de gewenste structuur
van de KNSB

Wij zijn natuurlijk heel benieuwd in hoeverre onze beelden stroken met uw visie en hopen dat het
door ons gewenste gesprek spoedig plaats kan vinden.

Met vriendelijke groet,

Erik Blom (wnd voorzitter SBO)
Erik Mijnheer (ex voorzitter SBO)
Jeroen Schuil (voorzitter SGS)
Dirk Hoogland (voorzitter OSBO)

82
Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden

Bijlage 5 - ter besluitvorming: verzoek instemming samenwerking OSBO-SBOSGS27
Geachte leden van de Bondsraad,

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


Oostelijke Schaakbond (OSBO)



Schaakbond Overijssel (SBO)



Sticht Gooise Schaakbond (SGS)

In aanmerking nemende dat de drie bovengenoemde regionale bonden zich bevinden in een traject
dat moet leiden tot een vergaande vorm van samenwerking, ook met de KNSB;

verzoeken u in te stemmen met een proefperiode waarin deze drie bonden een deel van hun in
artikel 21.1 van de statuten van de KNSB (zoals aangenomen in uw vergadering van 9 december
2017) genoemde autonomie tijdelijk en voorwaardelijk opgeven (hierna: de Statuten);

teneinde tezamen met het bestuur van de KNSB te kunnen onderzoeken of in deze proefperiode de
invulling van de taken en verantwoordelijkheden, zoals thans gelden, op een andere manier kunnen
worden ingevuld;

met als doel zo te komen tot een blauwdruk die als basis kan dienen voor een andere
organisatiestructuur:


de proefperiode wordt aangegaan voor een periode van drie (3) jaar;



tussen de Schaakbond en de drie bonden zal intensief overleg worden gevoerd over de wijze
waarop het Bondsbureau taken op in ieder geval het gebied van competitie en financiën kan
overnemen;



de drie bonden behouden hun bevoegdheden in de Bondsraad en hun stemrecht op dezelfde
wijze als de andere aangesloten regionale bonden (zo blijven de artikelen 5, 8, 12, 13 en 14
van de Statuten van overeenkomstige toepassing);

27

Bondsraad 2 juni 2018, agendapunt 9.

83
Commissie Taakverdeling KNSB - Regionale schaakbonden



de drie bonden zullen hun regionale competities binnen de proefperiode samenvoegen
waarbij de indeling en organisatie centraal wordt overgenomen door het Bondsbureau;



ter uitvoering van artikel 19 van de Statuten zullen de geldmiddelen vanaf nader te bepalen
moment binnen de proefperiode niet langer via de regionale bonden worden geïnd, maar
rechtstreeks door de bij de betreffende bonden aangesloten verenigingen aan de KNSB
worden overgemaakt. De regionale bonden krijgen hiervoor in ruil zogenoemde
trekkingsrechten teneinde over middelen te beschikken voor het organiseren van
activiteiten, zoals kampioenschappen, trainingen, competities, etc.



na ieder jaar zal de progressie van de proefperiode worden geëvalueerd en zal hiervan
mededeling worden gedaan aan de Bondsraad;



per jaar wordt één onderwerp eruit gelicht en uitgewerkt. Aan de hand van gestelde
prioriteiten is de volgende planning gemaakt:
o

o

2019:


voorjaar: voorstel afdracht contributie via KNSB



september: start werken volgens voorstel

2020:


voorjaar: voorstel websites OSBO, SBO en SGS als satellietsite KNSB website
en integratie netstand september: start werken volgens voorstel

o

2021:


voorjaar: voorstel bestuurlijke inrichting jeugd voor OSBO, SBO en SGS



september: start werken volgens voorstel

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

namens:
de OSBO

SBO

SGS

(Dirk Hoogland)

(Erik Blom)

(Jeroen Schuil)
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