KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (20-20483)
Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 27 juni 2020 op
internet via Microsoft Teams, aanvang 10.30 uur.

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
Bond

Stemmental
ongeacht aantal
aanwezigen

Afgevaardigden

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

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

H.J. Dijkstra, J. Hibma
R.P. Kroezen
P.H.A.J. Goud, E. Kanger
M. Hoffer
H.G.K. van Lingen
R.W.J. Pijlman, E.M.M. Roosendaal
J.J.A. Poland
E.H. Fraikin, W.S. Zwinkels
A.E. Dekker
A. Ayala, P. de Weerd
A.B.C.H. Vermue
A.M.P.D. Bruijns, E. Talpe
W.R.H. Kunstek
afwezig
J.K. de Boer
afwezig
afwezig m.k.
afwezig
H.R. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
F.J.M. Lommers, waarnemend voorzitter
I. Heine
D. Hoogland
E. Mijnheer
D.T. Mikkers
I. Werle

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

Ereleden/leden van verdienste
A.A. Schuering

Afwezig m.k.
M.H.K. van Amerongen (voorzitter)
J. de Boer (NHSB)
M. Bosman
R.M.M. Martin (CSVN)
A. Rongen

Toehoorders
F. van Hamond
J.P. de Vries (FAC)
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Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering zijn door omlijning
gemarkeerd. De aanduiding dhr. of mevr. is telkens na de eerste keer weggelaten.
1. Opening
Om 10.33 uur opent de waarnemend voorzitter de vergadering. Van de afspraken die vervolgens worden gemaakt om het vergaderen via internet goed te laten verlopen, is hier van belang dat per afvaardiging één persoon het woord zal voeren.
2. Mededelingen en ingekomen post
Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. M.H.K. van Amerongen, dhr. R.M.M. Martin
(CSVN) en de leden van verdienste dhr. J. de Boer (NHSB), dhr. M. Bosman en dhr. A. Rongen.
Een ingekomen mail over de notulen wordt behandeld onder punt 3, een ingekomen brief over de
KNSB-competitie onder punt 6.
Een persoonlijk getinte videoboodschap aan de vergadering van bondsvoorzitter Marleen van Amerongen wordt nu afgespeeld. Zij memoreert de vele interessante ontwikkelingen waarmee zij en haar
collega-bestuurders zich hebben beziggehouden sinds haar aanstelling als voorzitter in juli 2016. Aangezien haar ernstige ziekte het haar nu onmogelijk maakt voorzitter te zijn op de manier die haar voor
ogen staat, kondigt ze aan te zullen aftreden. Het bestuur is op zoek naar een opvolger, mevr. Van
Amerongen blijft voor de administratieve en praktische zaken aan totdat deze gevonden is. Als het
zover is zal ze als voorzitter afscheid komen nemen in de Bondsraad. Ze eindigt met het uitspreken
van haar vertrouwen, zowel in de Bondsraad als in haar herstel.
De vergadering reageert met een applaus. De waarnemend voorzitter (hierna: de voorzitter) zegt dat
Van Amerongen haar werk grandioos heeft gedaan en dat het voor het bestuur niet gemakkelijk zal
zijn om zonder haar met hetzelfde elan door te gaan, maar dat dat wel zoveel mogelijk het streven is.
De tekst die Van Amerongen uitsprak zal via de mail worden nagestuurd.
3. Concept notulen Bondsraad 7 december 2020
- Concept notulen Bondsraad 7 december 2020
Dhr. Dekker (HSB) heeft per mail enkele wijzigingen voorgesteld. Onder punt c op pag. 3 moeten
onder ‘8000 spelertjes’ 8000 betalende spelertjes worden verstaan. Op pag. 4 is de weddenschap tussen Dekker en het bestuur niet goed weergegeven. Er staat: ‘Als de 8000 inschrijvingen worden gehaald, krijgt elk bestuurslid van ons een fles wijn. En zo niet, dan krijgen de Bondsraadleden er een
van jullie.’ Dit moet zijn: ‘Als de 8000 betaalde inschrijvingen worden gehaald, krijgt elk bestuurslid
van mij een fles wijn. En zo niet, dan krijg ik er een van elk van jullie.’
Dekker wijst er verder op dat hij bij de bespreking van punt d onder aan pag. 3 heeft gemeld dat ‘de
man in IJsselstein’ (zoals dhr. Lommers hem onder punt 5, tweede alinea noemde) die schaaktafels
plaatst, Jesús Medina Molina uit Vleuten is.
Met deze aanpassingen worden de notulen vastgesteld.
- Opvolging actiepunten 7 december 2020
Hierover zijn geen opmerkingen.
4. Ter besluitvorming: Benoeming leden bestuur
- Voorstel benoeming leden Algemeen Bestuur
- Bijlage: CV Daniëla Mikkers
- Bijlage: CV Dirk Hoogland
Mevr. Mikkers stelt zich voor. Ze is zelf geen schaker, maar haar zoon is dat wel. Omdat ze heeft gezien dat het schaken veel voor hem doet, wil ze er graag aan meewerken dat ook voor anderen mogelijk te maken. Ze is lid van het bestuur van het internationaal schaaktoernooi in Hoogeveen.
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Dhr. Hoogland stelt zich eveneens voor. Hij heeft ruime ervaring met bestuurswerk voor het schaken
en heeft de Bondsraad als voorzitter van de OSBO (tot november 2019) vele malen bijgewoond. Mede
vanwege de enthousiaste sfeer in het bestuur wil hij graag een steentje komen bijdragen.
Mevr. Mikkers en dhr. Hoogland worden bij acclamatie benoemd.
Dekker (HSB) wenst de KNSB veel succes met deze vermoedelijk goede bestuurders, maar tekent aan
dat de westelijke regio’s steeds matiger vertegenwoordigd zijn. Bij een volgende verandering in de
bestuursamenstelling zou dat een aandachtspunt moeten zijn. De voorzitter is het daarmee eens.
5. Ter besluitvorming: Jaarrekening 2019
- Jaarbericht 2019
Dhr. Heine vertelt dat hij vanaf januari betrokken is geweest bij het opstellen van de jaarrekening, die
naar zijn mening een stuk van gedegen kwaliteit is geworden. Het slotakkoord was het losbarsten van
de coronacrisis. Die leidt voor 2020 niet tot problemen op het financiële vlak – tegenover het wegvallen van een deel van de inkomsten staat namelijk het wegvallen van een deel van de uitgaven – maar
wel op het vlak van activiteiten. Het bestuur is bezig met plannen voor het geval dat de crisis lang
aanhoudt en zal de vergadering daarvan op de hoogte houden.
- Verslag FAC
Dhr. De Vries (FAC) resumeert kort de boodschap van het FAC-verslag en adviseert het bestuur decharge te verlenen.
- Voorstel jaarbericht 2019
Er is eerst gelegenheid tot vragen. Dhr. Bruijns (NBSB) vraagt zich af of het niet langzamerhand tijd is
voor een nieuwe taxatie van het pand van het Bondsbureau; de laatste taxatie dateert van 2012. Dhr.
Tjiam zal zich hierover buigen.
Dhr. De Weerd (RSB) vraagt of het bestuur financieel en anderszins rekening houdt met een scenario
waarin veel leden vertrekken vanwege corona; de RSB krijgt namelijk signalen in die richting van
aangesloten verenigingen. Heine antwoordt bevestigend; een worst-case-scenario is al uitgewerkt.
Tjiam voegt daaraan toe dat het Bondsbureau ook vragen over mogelijk ledenverlies zal stellen wanneer eind augustus voor de tweede keer een aantal verenigingen per regionale bond wordt gevraagd
naar de ervaringen met de KNSB-competitie.
De vergadering verleent het bestuur bij acclamatie decharge voor het gevoerde financiële beleid.
6. Ter besluitvorming: KNSB-competitie 2020-2021
- Voorstel vorm KNSB-competitie 2020-2021
Ter inleiding vertelt dhr. Mijnheer iets over de aanloop naar het voorstel. Bestuur en Bondsbureau
hadden naar aanleiding van vragen van de NBSB in de decembervergadering de mogelijkheden onderzocht om de poule-indelingen te verfijnen en zelfs al een conceptvoorstel daaromtrent aan de NBSB
gestuurd, toen de coronacrisis losbarstte. Daarop is besloten de indelingskwestie voorlopig te parkeren
om eerst de crisis het hoofd te bieden.
De achtergrond van de twee uitwerkingen in het voorstel is de verwachting dat er komend seizoen
waarschijnlijk een tweede en misschien nog een derde coronagolf zal optreden. Bij het opstellen hebben de zorg voor gezondheid en de richtlijnen van het RIVM vooropgestaan. In het Voorzittersoverleg
is besloten om, boven op de enquête die onder de clubs is gehouden, drie verenigingen per regionale
bond te polsen (uiteindelijk is van 29 verenigingen een reactie ontvangen). Een en ander heeft geleid
tot het opstellen van een handleiding en protocol voor de verenigingen, die op 30 juni uitkomen (noot:
dat is uiteindelijk 8 juli geworden).
In reactie op de brief van Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel, waarin gevraagd wordt een aantal
zaken in detail in het protocol voor te schrijven, zegt Mijnheer dat de bond nu eenmaal niet alles kan
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regelen en dat veel zaken daarom een kwestie van gezond verstand en onderling vertrouwen blijven.
De speelzalen dienen wel aan een aantal regels te voldoen.
In het voorstel voor de vorm van de competitie dat nu voorligt, zijn vanwege de overzichtelijkheid niet
meer dan twee varianten opgenomen. In beide begint de competitie pas op 31 oktober, zodat de verenigingen de tijd hebben om een geschikte speelzaal te vinden of hun speelzaal aan te passen. Door
eind mei een extra speeldag toe te voegen is het aantal speelronden gelijk gehouden aan dat van vorige
seizoenen. Omdat de clubs in het voortijdig afgebroken seizoen 2019-2020 niet helemaal waar voor
hun geld hebben gekregen, wordt er geen inschrijfgeld gevraagd. De zo door de bond misgelopen inkomsten worden deels gecompenseerd door de lagere kosten van het afgelopen seizoen.
Voordat het voorstel ter stemming wordt gebracht is er gelegenheid tot het stellen van vragen. In het
chatkanaal komen er daar zo veel van binnen dat het bestuur met instemming van de vergadering besluit alleen de belangrijkste te beantwoorden. De antwoorden van Mijnheer op deze vragen volgen
hieronder.
Met een tegenstander aan een schaakbord zitten is toegestaan: de 1,5-meter-regel geldt dan niet. Wie
in de zaal rondloopt moet de regel wel in acht nemen.
Samen reizen in een auto is eveneens toegestaan. Het advies is wel om mondkapjes te gebruiken (tenzij de inzittenden een gezin vormen).
Dhr. Van Lingen (SGS) stelt voor het meedoen aan de eerste ronde op 31 oktober optioneel te maken,
omdat er mogelijk verenigingen zijn die dan nog niet klaar zijn om te beginnen. Mijnheer denkt dat
het bij uitzonderingen blijft, waarvoor dan in overleg met dhr. Stolk van het Bondsbureau een oplossing zal worden bedacht.
Verschillende bonden vinden de uiterste inschrijvingsdatum van 15 augustus te kort dag, omdat clubs
op dat moment door de onzekerheden rond corona nog niet precies weten welke leden lid blijven en
mee willen doen. Het bestuur zal met de competitiecommissie bekijken in hoeverre aanpassing mogelijk is.
Dhr. Vermue (ZSB) verzoekt de invallersregeling tijdelijk te verruimen: doordat leden van een team
die verkoudheidsklachten hebben, moeten thuisblijven, zullen er meer invallers nodig zijn. Mijnheer
vindt dat dergelijke uitzonderlijke gevallen door middel van dispensatie moeten worden opgelost. Hij
zal dat ook met Stolk bespreken.
Dhr. Zwinkels (LeiSB) zou graag eerder starten dan op 31 oktober en stelt voor af te zien van promotie
en degradatie als het aantal inschrijvingen beneden een bepaalde grens blijft – eventueel per klasse
bepaald. Hij pleit voor flexibiliteit wat betreft de indeling en promotie- en degradatieregels. Ook stelt
hij voor de competitiecommissie, die nu bestaat uit de heren Tjiam, Peters en Stolk van het Bondsbureau en Mijnheer van het bestuur, uit te breiden tot zes of meer personen. Zo kan de situatie per regio
beter in het oog worden gehouden. Op dat laatste reageert Mijnheer dat uitbreiding waarschijnlijk geen
slecht idee is vanwege de extra inbreng, maar dat meer dan zes personen te onoverzichtelijk zou worden. Eerder beginnen met de competitie zou weleens lastig kunnen zijn gezien de tijd die clubs nodig
hebben om de teams te vullen en eventuele problemen met de speelzaal op te lossen. Mijnheer neemt
echter alle genoemde punten mee in het overleg met de commissie.
Dhr. Kroezen (NOSBO) is voorstander van variant 1, maar vindt de regel dat niet-deelnemende teams
niet degraderen niet rechtvaardig en zou die willen schrappen. Het lijkt hem redelijk de teams niet
direct in de laagste klasse te plaatsen, maar ze één klasse te laten zakken. Ook dit overlegt Mijnheer
met de commissie.
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Het voorstel met de keus tussen variant 1 en 2 wordt in stemming gebracht via het chatkanaal, met de
aantekening dat de zojuist gedane suggesties nog tot wijzigingen kunnen leiden. Er is een duidelijke
meerderheid voor variant 1, die daarmee is aangenomen. Mijnheer dankt de vergadering voor de bijdragen, die in deze ongewone situatie extra welkom zijn.
7. Stukken ter info
- Rapportage aan Bondsraad
Hierover zijn geen opmerkingen.
- Voortgang Schaakmatties
Dhr. Eppinga (PL) wil weten in hoeverre Schaakmatties meehelpt aan het bereiken van de doelen van
de bond met betrekking tot het schoolschaak. Mevr. Werle antwoordt dat het idee achter Schaakmatties
is om de extra kansen die de ontwikkelingen online bieden niet te missen. Kinderen kunnen nu bij
Chessity terecht om online te leren schaken en bij Schaakmatties om te spelen. Dankzij Schaakmatties
konden de NK’s en schoolschaaktoernooien online gehouden worden in de coronatijd. De online toernooien zullen nog geëvalueerd worden. Eppinga vindt niettemin dat de rol van Schaakmatties voor het
bredere doel om meer kinderen te laten schaken meer invulling nodig heeft. Dekker (HSB) sluit zich
daarbij aan. Werle is het ermee eens, maar spreekt van een work in progress. Eind oktober gaat het
bestuur bepalen of het in Schaakmatties wil blijven investeren.
- Kerncijfers
Vanwege de tijd en de omslachtigheid van het online vergaderen kondigt het bestuur aan de vragen
hierover buiten de vergadering om te beantwoorden.
8. Rondvraag
De voorzitter meldt desgevraagd niet te weten of de bondsvoorzitter het ermee eens is haar videoboodschap openbaar te maken. De boodschap wordt nu in elk geval niet verder verspreid. De regionale en
bijzondere bonden worden op de hoogte gehouden over de voortgang inzake de opvolging van de
bondsvoorzitter. Het bestuur zal op korte termijn via de mail laten weten hoe de portefeuilles van de
nieuwe bestuursleden eruitzien.
Dekker (HSB) doet de oproep om schaakinitiatieven structureel meer aandacht te geven vanuit de
bond. De voorzitter zegt dat het bestuur daar zijn best voor gaat doen.
Bruijns (NBSB) wil weten of de verenigingen komend seizoen de volledige afdracht moeten betalen,
ook al kunnen zij of hun leden door corona aan minder activiteiten meedoen. Heine antwoordt dat bij
het doorrekenen van scenario’s dat nu onderweg is ook alternatieven worden bekeken, maar dat op dit
moment het uitgangspunt is dat de contributie gelijk wordt aan die van 2019-2020 plus indexering.
Dhr. Poland (NHSB) zou willen stemmen over de suggesties die onder punt 6 gedaan zijn. Mijnheer
antwoordt dat hem dat niet nodig lijkt. Mocht blijken dat er wijzigingen nodig zijn die sterk van de
onder punt 6 besproken koers afwijken, dan zal de commissie ruggespraak met de bonden plegen.
9. Sluiting
Om 12.02 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Officieel buiten vergadertijd geeft Dekker (HSB) nog een toelichting bij zijn oproep onder punt 8. Hij
meldt dat Medina, de man van de schaaktafels, teleurgesteld is over de steun die hij van de KNSB
krijgt. Dekker stelt voor om initiatieven zoals dit op een rij te zetten op de website om de aanjagers
(Medina, Simon de Schaker, Chess Queens e.a.) een hart onder de riem te steken. De voorzitter antwoordt dat de bond Medina zo veel mogelijk steunt en dat bijvoorbeeld Schaakmagazine binnenkort
aandacht aan hem besteedt. Hij zal Medina vragen waar het volgens hem aan schort.
Dekker noemt verder de eindevaluatie van het Schoolschaakplan Westland die hij aan het bestuur heeft
gestuurd. Daarbij zit een vergelijking tussen de Stappenmethode, Chessity en Schaakmatties, die zijns
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inziens breder gedeeld zou moeten worden. Onder anderen bestuurders jeugdschaak van de regionale
bonden zouden er iets aan kunnen hebben. Mevr. Werle antwoordt dat zij Dekker nog had willen bedanken en met Tjiam mogelijkheden voor verspreiding wil bespreken, nu blijkt dat Dekker daarvoor
toestemming geeft.
Hierna nemen alle nog aanwezigen afscheid.
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Besluiten Bondsraad 27 juni 2020
• De Bondsraad stemt in met de benoeming van mevr. Mikkers en dhr. Hoogland tot bestuurslid van
de KNSB.
• De Bondsraad stemt in met de jaarrekening 2019.
• De Bondsraad stemt in met variant 1 voor de KNSB-competitie 2020-2021. Dat houdt in: 1) alle
teams kunnen meedoen op de gebruikelijke manier; 2) alle teams die niet willen meedoen, behouden de opgebouwde rechten; 3) normale promotie en degradatie.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 27 juni 2020
Opvoerdatum

nr.

Actie

105
113
114
115

Actiehouder
BB
AB
BB
AB/BB

15-06-2019
27-06-2020
27-06-2020
27-06-2020

27-06-2020
27-06-2020

Actuele status

116
117

AB
AB/BB

Contact opnemen met dhr. Medina (schaaktafels)
Verspreiding evaluatie schoolschaakplan Westland

Schaakgerelateerde stichtingen in kaart brengen
BR informeren financiële impact coronacrisis
Nieuwe taxatie pand bondsbureau
Diverse suggesties KNSB-competitie 2020-2021

Legenda:
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau
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Worden meegenomen bij voorbereiding
start competitie. Er is o.a. een speciaal
coronareglement, alleen geldig voor
2020-2021 gemaakt

Deadline
Dec 2020
Dec 2020
Dec 2020
Sept 2020

Dec 2020
Sept 2020

