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Aan de leden van de Bondsraad

Rotterdam, 19 november 2020

De Rotterdamse Schaakbond wil graag voorafgaand aan de Bondsraad zijn visie
op tafel leggen over de voorgestelde begroting en jaarplan 2021.
Wij begrijpen dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt nu er voor
de komende jaren een verlies dreigt. De problemen door Covid-19 maken
dit extra lastig nu de reguliere schaakactiviteiten op een lager pitje
zijn komen te staan.
In de begroting worden enerzijds een aantal concrete bezuinigingen
voorgesteld (afschaffen Schaakmagazine en themadagen, pauzeren
kadervorming). Anderzijds wordt een beleidsintensivering aangekondigd
voor online schaken en verenigingsondersteuning.
Het voorstel om met Schaakmagazine te stoppen vinden wij zeer
ongelukkig. Het gaat om een zichtbaar product van de KNSB dat door veel
leden wordt gewaardeerd. Het wegvallen van Schaakmagazine zal leiden tot
een mindere herkenbaarheid van de bond voor de individuele leden en
daarmee tot een verlies aan draagvlak.
Het pauzeren voor 1 jaar van de kadervorming is naar onze mening een
bijl aan de wortel van succesvol beleid om het schaken te versterken.
Zo'n beleid staat of valt immers met de beschikbaarheid van voldoende
kader. Juist omdat die beschikbaarheid een probleem is moet kadervorming
een hoge prioriteit hebben.
In de stukken wordt niet duidelijk wat de extra activiteiten voor
verenigingsondersteuning inhouden en welk effect die zullen hebben. Naar
onze mening zouden er volgend jaar alleen extra uitgaven moeten worden
gedaan voor online schaken. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat
online schaken geen doel op zich is maar een middel om de belangstelling
voor het "echte" werk, het schaken in clubverband te versterken. Dat
geldt nog extra in deze moeilijke coronatijd.
Uit de stukken wordt niet duidelijk genoeg waaraan het extra geld voor beleidsintensivering
precies besteed gaat worden.
Graag een korte en duidelijke toelichting, ook wat het concreet oplevert.
Duidelijk is dat de financiële positie van de KNSB ook op langere
termijn onder druk staat. Waar de KNSB-contributie al een substantieel
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deel uitmaakt van de verenigingscontributie is het verhogen van deze
contributie een riskante weg. Het is daarom van belang om het
verdienmodel van de KNSB onder de loupe te nemen. Het lijkt ons een
goede zaak als de komende maanden worden benut om hier fundamenteel over
na te denken en alle opties de revue te laten passeren. Als we die weg
inslaan is een beperkt verlies in 2021 acceptabel.
Voor de besluitvorming nu geven wij ter overweging de volgende mogelijkheden.
1. Het verhogen van de contributie voor ratingleden en schoolschaakleden met
een bedrag tussen €2,50 en €7,50. De tarieven blijven dan naar onze mening
nog steeds laagdrempelig.
2. Het blijven aanbieden van een papieren versie van Schaakmagazine voor een
zacht prijsje van bijv. €5,00 per jaar.
3. Het aanbieden van Schaakmagazine via de tijdschriftenhandel. Op die manier
kunnen wellicht extra leden geworven worden. Dat brengt dan meer geld in het
laatje dan de extra oplage kost.
We verzoeken om deze brief te verspreiden onder de andere bonden. We denken namelijk dat
andere bonden er ook zo over zullen denken, dat er niet gesneden moet worden in kadervorming en dat Schaakmagazine op een of andere manier behouden moet blijven. Themadagen
zijn overigens voor menigeen een hoogtepunt van het jaar, maar het is verdedigbaar om er dit
seizoen wegens corona vanaf te zien.

Met vriendelijke groet,
Angelo Ayala
Bestuursvoorzitter RSB
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