Verslag Financiële Adviescommissie (FAC) aan de bondsraad, najaar 2020 (20/10065)
1. Communicatie
De FAC heeft dit najaar twee keer overleg gehad met de directeur van het bondsbureau en het
bestuur. In eerste instantie was er een gesprek waarin het bestuur de principiële keuzes voor een
tekort op de begroting van maximaal 30.000 euro wilde voorleggen aan de FAC. De corona
ontwikkelingen waren in de zomer nog zo dat de competitie hervat leek te kunnen worden. Aan het
eind van het begrotingstraject bleek dit echter (nog) niet het geval. Doorgaan met de plannen en
uitgaven volgens de meerjarenbegroting 2020-2021 zou tot een onverantwoord hoog tekort geleid
hebben volgens het bestuur. In de tweede bijeenkomst is de aangepaste begroting besproken.
2. Begroting 2021
In de begroting 2021 worden door het bestuur een aantal principiële keuzes gemaakt. Deze keuzes
leiden tot een financiële positie die de FAC verantwoord vindt. In verband met Corona is er voor de
toekomst veel onzekerheid wat betreft de ledentallen. Voor 2021 is het grootste deel van de
opbrengst inmiddels wel zeker. In het 4e kwartaal van 2021 kan deze opnieuw dalen als gevolg van
ledendalingen.
De oorspronkelijk te optimistisch ingeschatte aantallen met betrekking tot de schaakmatties zijn
bijgesteld evenals de uit te geven kosten voor de toekomstige wat minder snelle groei.
Het bestuur blijft de ontwikkelingen als gevolg van de gedeeltelijke lockdown zeer nauwgezet
volgen en zal de FAC over de financiële implicaties hiervan tijdig informeren. De FAC heeft er
vertrouwen in dat het bestuur zorgvuldig met de huidige omstandigheden omgaat.
3. Conclusie
De FAC adviseert de bondsraad de begroting 2021 goed te keuren.
De Financiële Adviescommissie
J.P. De Vries (Voorzitter)
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Aan: (Plaatsvervangende) leden Bondsraad

Amsterdam, 23 november 2020

Amendement Digitaal continueren Schaakmagazine
In het vergaderstuk Begroting en jaarplan 2021 van de KNSB1 staat: “We gaan stoppen met
Schaakmagazine”. De baten en lasten met betrekking tot Schaakmagazine staan in begrotingsjaar
2021 op 0. Volgens de side letter van het KNSB-bestuur2 wordt hiermee een kostenbesparing begroot
van € 75.000. De begroting betreft alleen het jaar 2021, maar als het stopzetten van Schaakmagazine
definitief is, is dit een structurele jaarlijkse kostenbesparing.
De SGA heeft bezwaren tegen het plompverloren afschaffen van Schaakmagazine. In de ALV van de
SGA op 17 november j.l. vroeg waarnemend KNSB-voorzitter Lommers om alternatieven aan te
geven, voorzien van financiële dekking. Met dit amendement op begroting en jaarplan 2021 dienen
wij een voorstel in dat Schaakmagazine in de vorm van PDF op de website behoudt en dat ons inziens
financieel aanvaardbaar is. Wij zien dit als de minimaal aanvaardbare variant, totdat de KNSB een
beter plan presenteert of nieuwe online initiatieven zich hebben bewezen.

Motivatie
De SGA heeft de volgende bezwaren tegen het afschaffen van Schaakmagazine:
•

•
•
•

•

Het besluit wordt te snel genomen. Het lijkt een plotseling besluit dat enerzijds met een visie
op moderne (online) communicatie wordt onderbouwd, maar anderzijds financieel is
gemotiveerd en onder tijdsdruk wordt genomen.
Er is door de KNSB onvoldoende overleg gevoerd met de medewerkers van Schaakmagazine,
door de regionale bonden met de clubs, door de clubs met de leden.
Er is geen inhoudelijke uitwerking van nieuwe online initiatieven die de rol van
Schaakmagazine moeten overnemen. Deze hebben zich bovendien nog niet bewezen.
De KNSB verliest de binding met een aanzienlijk deel van de huidige leden (met name de wat
oudere leden). Bij een deel van de leden dringt zich steeds sterker de vraag op: waarom
betaal ik nog contributie aan de KNSB?
De coronacrisis is een ongelukkig moment. Juist nu het fysieke schaakleven stilligt wordt
Schaakmagazine extra gewaardeerd.

Er is zodoende in de SGA onvoldoende draagvlak voor dit onderdeel van de begroting. Wij kunnen
ons niet vinden in het op korte termijn volledig afschaffen van Schaakmagazine. Een deel van de
leden zou Schaakmagazine het liefst op papier behouden, een ander deel vindt een digitaal
alternatief prima. Wij vinden dat de KNSB met een beter plan moet komen, met alternatieve opties.
Hiermee zal enige tijd gemoeid zijn.
Wij hebben de indruk dat de onvrede over de dreigende plotselinge afschaffing van Schaakmagazine
breder leeft in de Nederlandse schaakwereld. GM Paul van der Sterren voert bijvoorbeeld in een
open brief op Schaaksite.nl een aantal redenen op waarom Schaakmagazine het verdient te worden
voortgezet3. Twee citaten:
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Begroting en jaarplan 2021, 20/20679 d.d. 4 november 2020 (vergaderstuk).
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“Als er één onderdeel van de Nederlandse schaakwereld is wat ons echt bindt, een
gezamenlijk gezicht geeft, het verleden continueert en onze nationale schaakgeschiedenis
tentoonspreidt, dan is het wel ons bondsblad.”
[…]
“Het is een traditie waar we trots op mogen zijn, een stukje schaakcultureel erfgoed, waarin
onze geschiedenis als een dagboek na te lezen is. Uitslagen, analyses van partijen,
leerrubrieken, interviews, portretten van schakers en organisatoren van alle rangen en
standen, alles wat wij in 127 jaar belangrijk hebben gevonden in de Nederlandse
schaakwereld staat erin. En niet als een Wikipedia-artikel, maar in authentieke, eigentijdse
beschouwingen die ons écht een kijkje in het verleden geven.
Kortom, ons bondsblad is iets van waarde.”
De open brief van Van der Sterren maakt duidelijk dat Schaakmagazine niet alleen dient voor de
publicatie van actualiteiten, maar dat het ook onze nationale schaakgeschiedenis schrijft en
archiefwaarde heeft. Ons voorstel voor digitale continuering van Schaakmagazine houdt dan ook
rekening met archivering en ontsluiting.

Publicatie, verspreiding en ontsluiting
Wij stellen voor Schaakmagazine vanaf 2021 digitaal te publiceren in de vorm van een doorzoekbaar
PDF/A-document4. De publicatie vindt primair plaats op de openbare website www.schaken.nl met
een doordachte en duurzame URL-structuur zodat hyperlinks naar Schaakmagazine goed mogelijk
zijn en langdurig blijven werken5. Op deze manier bouwen we in de loop der jaren een modern
digitaal archief op met hopelijk vele jaren geschiedschrijving van het Nederlandse schaakleven.
De digitale Schaakmagazine wordt ontsloten door (niet-limitatief):
•
•
•
•
•

De menustructuur van Schaken.nl
Een nieuwsbericht op Schaken.nl en Schaakbond.nl bij elke editie.
De zoekfunctie van Schaken.nl.
Zoekmachines op het world wide web (waaronder Google).
Een e-mail bij elke editie, ten minste aan alle clubbesturen met het verzoek de link naar
Schaakmagazine door te sturen naar de leden. Indien mogelijk: een e-mail direct aan alle
leden en abonnees, of aan een openbare mailing list.

PDF is een breed geaccepteerd open bestandsformaat, dat met vrij beschikbare software kan worden
gelezen.
Dit amendement vergt naar verwachting weinig of geen nieuwe technologie. Het past daarom binnen
het advies van het Bondenoverleg en de FAC om “geen grootschalige ict projecten te starten” (bron:
side-letter).
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PDF/A (Portable Document Format/Archiving) is bedoeld voor langetermijnbewaring van elektronische
documenten en wordt o.a. aanbevolen door de Rijksoverheid:
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/portable-document-formatpdf
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Verbinden
De digitale continuering van Schaakmagazine past in het meerjarenbeleid van de KNSB6:
“We willen beter inspelen op de individuele behoeften van elke schaker en meer
schaakliefhebbers aan ons binden.”
Met dit amendement wordt Schaakmagazine beschikbaar op het openbare world wide web. Het is
niet langer alleen voor de leden van de KNSB, maar toegankelijk voor alle Nederlandstalige
schaakliefhebbers. Dit biedt nieuwe kansen om via de content van Schaakmagazine te verbinden met
de ongeveer 200.000 regelmatige schakers die geen lid zijn van een schaakclub.

Amendement op begroting en jaarplan
In hoofdstuk 5 ‘Communicatie en algemene dienstverlening’ wordt “We gaan stoppen met
Schaakmagazine” gewijzigd in: “We gaan door met Schaakmagazine in moderne digitale vorm. We
stoppen met drukken en per post verzenden.”
Bij de baten wordt gewijzigd:
•

Advertenties Schaakmagazine: 7.000 (was: 0). Dit bedrag is gelijk aan de begroting en
prognose van 2020.

Bij de baten blijven ‘Abonnementen Schaakmagazine’ en ‘Losse verkoop Schaakmagazine’
ongewijzigd op 0. We nemen niet aan dat abonnees en kopers willen (blijven) betalen voor een
digitaal Schaakmagazine dat vrij beschikbaar is op het world wide web.
Bij de lasten wordt gewijzigd:
•

Schrijvers en fotografen: 28.000 (was: 0). Dit bedrag is gelijk aan de begroting en prognose
van 2020. Zodoende is continuïteit mogelijk wat betreft de content.

Bij de lasten blijven ‘Drukkosten’ en ‘Verzendkosten’ ongewijzigd op 0. We volgen het KNSB-bestuur
in het voorstel om vanwege financiële noodzaak te stoppen met drukken en verzenden van de
papieren Schaakmagazine.
Dit amendement verlaagt per saldo het begrote resultaat met € 21.000, van € 27.900 negatief naar
€ 48.900 negatief. In de side-letter schrijft het KNSB-bestuur: “Eind 2019 hadden we gepland om in
2021 een negatief resultaat van ca € 45.000 te realiseren”. Met dit amendement wordt het resultaat
slechts marginaal slechter dan wat in 2019 door het bestuur gepland was. Wij stellen voor het
negatieve resultaat van € 48.900 in de begroting van 2021 te accepteren. Hiermee is de financiering
van Schaakmagazine voor 1 jaar geborgd en kan in dat jaar verder worden gekeken naar
ombuigingen of nieuwe inkomsten.

Aandachtspunten
We geven het KNSB-bestuur en de redactie van Schaakmagazine in overweging om de naam van
Schaakmagazine aan te passen, om de associatie van ‘magazine’ met een papieren publicatie te
vermijden. Gelet op de doelstelling van verbinden met schaakliefhebbers (niet-leden), zou een
nieuwe naam geassocieerd moeten worden met het schaken, niet met de schaakbond.
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Mogelijk zijn met de bredere verspreiding extra advertentie-inkomsten mogelijk, maar die zijn in dit
amendement niet ingeboekt.
Wellicht is het tegen beperkte kosten mogelijk om reeds gepubliceerde recente edities van
Schaakmagazine (die met de huidige software zijn gemaakt) als PDF te publiceren, om het archief al
enigszins te vullen.

Aannames
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende aannames:
•

•
•
•

•

•

Een digitale uitgave kan worden gezien als een tijdschrift zoals bedoeld in de statuten van de
KNSB: “3.2 De KNSB tracht dit doel te bereiken door: […] f. het uitgeven van één of meer
schaaktijdschriften en andere publicaties”.
Openbare online publicatie stuit niet op bezwaren met betrekking tot privacy van mensen
die in Schaakmagazine worden besproken, geïnterviewd of geportretteerd.
Openbare online publicatie stuit niet op bezwaren van auteursrechthouders van foto’s of
teksten. Lopende overeenkomsten met medewerkers kunnen op dit punt worden aangepast.
Adverteerders blijken bereid minimaal zoveel te betalen voor de advertenties in de digitale
Schaakmagazine als zij volgens prognose deden in de papieren Schaakmagazine in 2020.
Lopende overeenkomsten met adverteerders kunnen worden aangepast.
Het is vanuit het bestaande productieproces tegen beperkte kosten mogelijk
Schaakmagazine in de vorm van een doorzoekbare PDF/A te produceren (er wordt al een
PDF geproduceerd om aan te leveren aan de drukker). De verspreiding en ontsluiting kan
worden uitgevoerd door het Bondsbureau. Eventuele extra kosten en toe te rekenen
personeelslasten kunnen worden bekostigd uit het budget voor nieuwe online initiatieven,
dat met € 40.000 op de begroting 2021 staat en dat volgens de side-letter nog niet is
uitgewerkt (“De inhoud van de vernieuwingen is in deze fase nog niet concreet uitgewerkt”).
De zoekfunctie van www.schaken.nl kan doorzoekbare PDF/A’s doorzoeken.

Besluitvorming
Dit amendement dienen wij in ter besluitvorming bij agendapunt 5 (Begroting/jaarplan 2021) van de
Bondsraad die plaatsvindt op 28 november 2020. We roepen de afgevaardigden van de regionale en
bijzondere bonden en de afgevaardigde van de individuele leden op dit amendement te steunen, om
zodoende Schaakmagazine in gemoderniseerde digitale vorm te continueren.

Namens het bestuur van de SGA,
René Pijlman, voorzitter
e-mail: voorzitter@sgaschaken.nl

Voorgenomen bezuiniging op het EK landenteams 2021

Geachte Bondsraad,

20-10062

15-11-2020

Het Corona-virus heeft ook in de schaakwereld hard toegeslagen. De Bondsraad staat dan ook voor
moeilijke keuzes. In de plannen die nu op tafel liggen wordt de portefeuille Topschaak getroffen
door een flinke bezuiniging.
Door de jaren heen is het klimaat er voor de professionele schaker niet beter op geworden in
Nederland. Een greep uit het beleid dat de afgelopen jaren door de Schaakbond is doorgevoerd:
-

-

De Meesterklasse kent niet langer een Play-Off finale.
Het NK heeft geen Halve Finale meer waardoor slechts een select groepje zich kan meten in
de Finale.
Het deelnemersaantal van het NK zelf staat al een tijdje op acht deelnemers, waar het
voorheen om 10-12 spelers ging. Het prijzengeld is bovendien aanzienlijk lager en bij gelijk
eindigen wordt er nu direct na de laatste ronde gevluggerd in plaats van een klassieke
beslissingsmatch.
Het EK-individueel is een evenement waar we als Nederland niet meer aan mee doen,
kosten zijn voor eigen rekening.
De honoraria voor landenwedstrijden zijn door de jaren heen meer dan gehalveerd.

Dit lijstje kan op verzoek nog wat langer worden gemaakt, maar de tendens is duidelijk. Uiteraard
blijven wij toch schaken. Het is het mooiste spelletje wat er is, en geen van ons heeft de illusie, of
ambitie, miljonair te worden van het schaken. Van je hobby je beroep maken is veel waard.
Daarnaast snappen wij ook heel goed dat het niet gemakkelijk is voor de bond, elk jaar weer met een
sluitende begroting voor Topschaak te komen.
En nu is er Corona. Voor het topschaak in Nederland was 2020 een rampzalig jaar. Competities en
toernooien werden gestopt; het NK kon geen doorgang vinden en de Olympiade is verplaatst naar
2021. Uiteraard heeft dat flinke gevolgen gehad voor de topspelers.
Het is daarom wrang om te zien dat er in de begroting van 2021 wederom een stap terug wordt
gedaan op het gebied van topschaak. In 2021 zal er, volgens de huidige plannen, geen volwaardig
team naar het Europees Kampioenschap voor landenteams worden uitgezonden. Het is wat ons
betreft wederom een voorbeeld van een gebrek aan waardering voor het topschaak in Nederland.
Ironisch genoeg overwoog men ook in 2001 een jeugdteam af te vaardigen naar het EK
landenteams. Gelukkig is die bezuinigingsmaatregel niet doorgegaan want het Nederlandse team
werd in 2001 Europees Kampioen en in 2005 wederom!
Het is bovendien een keuze. Het bestuur maakt immers wel 50.000 euro vrij voor ‘vernieuwing’.
Het waren de jaren van onze toppers Euwe en Timman waarin het Nederlandse schaakleven bloeide
als nooit tevoren.
Wij willen de Bondsraad daarom verzoeken kritisch naar de voorliggende plannen te kijken en
bedanken, tot slot, iedereen die zijn/haar vrije tijd opoffert voor het schaken in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Jan Timman

Anish Giri
Loek van Wely
Jorden van Foreest
Lucas van Foreest
Erwin l’Ami
Benjamin Bok
Jan Smeets
Sergei Tiviakov
Erik van den Doel

20/10068
LS,
In te brengen!
Graag wil ik weten wat voor arbiters geregeld wordt in deze corona periode.
Alleen jeugd, trainers en online schaken voor spelers wordt aandacht gegeven, maar voor arbiters is
er (helaas) nog niets vermeld dan wel geregeld.
Als voorbeeld mezelf: vorig seizoen stage periode afgebroken door stop in maart en nu dit seizoen
geen beste vooruitzichten.
En dus weer een jaar wachten als niets gedaan wordt.
Ik ben aspirant scheidsrechter 5 en hoef dus slechts 5 meester wedstrijden te begeleiden!
In positieve zin zou KNSB kunnen kijken naar wat al gedaan is, wat extra gedaan is en naar jarenlange
ervaring en bewezen diensten enige coulance kunnen toepassen en mij bijv. scheidsrechter 5
(voorheen Nationaal Arbiter) alsnog toe laten kennen.
In negatieve zin (helaas al een eerste bericht) de regeltjes volgen en afwijzen stages en steeds
opnieuw beginnen.
(En niet motiverend).
In mijn geval: minstens twee verloren jaren!
Ik hoor graag en zie graag terug in notulen dat ook voor arbiters er een oplossing komt.
Mvgr. André van der Weijde

20/10067

Rotterdamse Schaakbond
A. Ayala, voorzitter
Kleiweg 170B
3051 SJ Rotterdam
Mail: secretaris@r-s-b.nl/voorzitter@r-s-b.nl

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
1

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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20/10066
Geachte Leden van de Bondsraad,
Op internet las ik dat de KNSB een voorstel gedaan heeft om de publicatie van Schaakmagazine te
beëindigen.
Niet alleen in de gedrukte versie maar ook geen alternatief online.
Ik zou dat bijzonder betreuren.
Ik lees het al meer dan veertig jaar en bevat voor mij veel interessante rubrieken.
Schaakmagazine heeft een verbindende en informatieve functie en dit moet je niet verloren laten
gaan.
De bondsraad heeft een belangrijke stem in de besluitvorming rond dit onderwerp, waarin de stem
van de leden kan doorklinken.
Kortom Schaakmagazine niet geruisloos laten verdwijnen.
Met vriendelijke groet,
Bert van der Knaap
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(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
AB
Resultaten van de analyse van de impact van ombuigingen in de begroting 2021
Ter informatie
Bondsbureau
17 november 2020
20-20713

In de begroting voor 2021 en in de bijbehorende side letter van het bestuur is aangegeven dat het bestuur de
impact van 3 grotere voorgestelde ombuigingen zou evalueren en de resultaten van deze evaluatie vóór de
bondsraad met u zou delen.
Voor elk van de keuzes is de impact geanalyseerd en gewogen door het bestuur. Uitgangspunt daarbij is
geweest dat het eerder beoogde resultaat van ca € 30.000 -/- van toepassing blijft. De keuzes zijn als gevolg
van deze analyse aangescherpt en zijn nu als volgt geformuleerd:
Schaakmagazine wordt gestopt waarbij 2021 een overgangsjaar is. In 2021 zal minimaal 1 editie van
schaakmagazine verschijnen. Aangezien in de huidige begroting geen post voor schaakmagazine is
opgenomen worden de kosten van de editie(s) van schaakmagazine die in 2021 verschijnen gedekt uit de
begrotingsposten topschaak en talentontwikkeling. In het vernieuwingsbudget heeft online communicatie in
het algemeen een prominente plek.
De themadag wordt gepauzeerd, er wordt geen begrotingspost voor opgenomen in 2021. Er dient onderzocht
te worden of met een deel van het vernieuwingsbudget er online een alternatief gevonden kan worden voor
de themadag.
Voor kadervorming is geen post opgenomen in de begroting 2021. De verdere focus op online aanbod van
kadervorming krijgt een plek in het vernieuwingsbudget. Hoge impact (bv. groot bereik) is hierbij
belangrijk. Het is daarnaast belangrijk dat dit besluit niet ten koste gaat van focus op jeugd. Ook dient het
netwerk van trainers onverminderd onderhouden te worden.

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl
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Begrotingswijziging i.v.m. Schaakmagazine
BB
25 november 2020
20/20727

Begrotingswijziging door het bestuur van de KNSB op de begroting van 2021
Begrotingswijziging 1: Schaakmagazine
(Onderstaande begrotingswijziging is afgestemd met de SGA waarbij de SGA heeft vastgesteld
dat wanneer deze begrotingswijziging wordt aangenomen door de bondsraad, het door de SGA
ingediende amendement niet in stemming wordt gebracht.)
De verspreide Begroting en jaarplan 2021 en de bijbehorende sideletter heeft met name ten
aanzien van de voornemens met betrekking tot Schaakmagazine via verschillende kanalen veel
en ook bewogen reacties opgeleverd.
Het bestuur stelt op basis van recente gesprekken met veel bondsraadsleden, bijgewoonde alv’s
van bonden, reacties op fora en sites en ook de ingezonden brief van de RSB en een ingezonden
amendement van de SGA op de voorliggende begroting.
Wij menen hiermee recht te doen aan de vraag en het dringende advies dat steeds doorklinkt om
niet ‘de oude schoenen weg te gooien zolang er geen nieuwe zijn’. Ook denken we de eerder
geformuleerde inhoudelijke communicatie-ambities en financiële ambities waar te kunnen
maken met deze begrotingswijziging.
We stellen voor om na de bondsraad te starten met de uitwerking en ontwikkeling van onze
onlinecommunicatie met onze verschillende doelgroepen. We menen dat dit een voorwaarde is
om eigentijds in contact te kunnen komen met onze eigen leden op de eerste plaats maar zeker
ook om de talloze liefhebbers om ons heen te boeien en (Ver)binden in een samenleving met een
groeiende appreciatie voor onze schaaksport. We denken verder dat eigentijdse
onlinecommunicatie en (ver)binding een hoofdvoorwaarde is om nieuwe verdienmodellen te
kunnen ontwikkelen maar ook om enige relevantie te hebben voor met name sponsoren en ook
adverteerders.
We stellen daarnaast voor om één laatste fysiek nummer van Schaakmagazine uit te brengen in
2021 en in de daaropvolgende periode Schaakmagazine online uit te brengen in algemeen
geaccepteerd en leesbaar Pdf-formaat met de bekende frequentie. Dit digitale Schaakmagazine is
op ‘links’ na statisch en is gebaseerd op basale en bestaande technologie.
Het digitale Schaakmagazine wordt ontsloten door (niet-limitatief):



De menustructuur van Schaken.nl
Een nieuwsbericht op Schaken.nl en Schaakbond.nl bij elke editie.
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De zoekfunctie van Schaken.nl.
Zoekmachines op het world wide web (waaronder Google).
Een e-mail bij elke editie, ten minste aan alle clubbesturen met het verzoek de link naar
Schaakmagazine door te sturen naar de leden. Indien mogelijk: een e-mail direct aan alle
leden en abonnees, of aan een openbare mailing list.

In de vernieuwingsdoelstelling wordt ervan uitgegaan dat de ‘nieuwe communicatievormen’ de
functie van het digitale Schaakmagazine kunnen overnemen. Óf en wanneer de ontwikkelde
eigentijdse onlinecommunicatie de functie van het digitale Schaakmagazine kan vervangen is ter
beoordeling en besluitvorming van de bondsraad.
De extra kosten hiervoor willen we niet laten leiden tot een groter nadelig resultaat. De extra
kosten bedragen circa. € 35.000. Dit bedrag is gebaseerd op één gedrukte uitgave en de
productie van ca. 5 digitale Schaakmagazines. Deze kosten worden gefinancierd uit een
incidentele extra subsidie van NOC*NSF van vergelijkbare hoogte waarmee sportbonden corona
effecten kunnen financieren.
We realiseren ons tot slot dat er voor een deel van onze, wellicht oudere, leden een drempel kan
zijn het digitale Schaakmagazine te kunnen lezen. De suggesties die onder andere in de brief van
de RSB zijn gedaan op dit punt om bijvoorbeeld over te gaan tot verhoging van contributie of een
bedrag vragen per uitgave lijkt ons in praktisch opzicht minder toepasselijk. Overigens denken wij
dat het aantal leden dat daadwerkelijk moeilijker toegang heeft tot de digitale versie dan de
fysieke versie klein zal zijn. Ca. 75% van de mensen boven de 75 gebruikt internet intensief en
effectief. Waarschijnlijk is het percentage voor de schaakgemeenschap van 75% (aanmerkelijk)
hoger. We willen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om clubs te ondersteunen om zoveel
mogelijk leden toegang te geven tot de informatie in het digitale Schaakmagazine. We gaan met
de clubs na welke ondersteuning dit zou kunnen zijn.
Bovenstaande leidt tot de volgende concrete aanpassingen in de begroting:
(aanpassingen in de sideletter worden niet voorgesteld hier omdat de begroting onderwerp is
van goedkeuring door de Bondsraad)
Begrotingswijziging 1a:
In hoofdstuk 5 onder ‘wat gaan we daarvoor doen’ punt a, vervangen we alle tekst die er nu staat
door:
“In 2021 geven we één laatste fysieke editie uit van Schaakmagazine en maximaal ca. 5 digitale
Schaakmagazines. In 2021 starten we ook met de ontwikkeling en uitwerking van eigentijdse
onlinecommunicatie met onze verschillende doelgroepen, leden én liefhebbers. Een doelstelling
van de eigentijdse onlinecommunicatie is dat deze de functie van het digitale Schaakmagazine
kan overnemen.
Óf en wanneer het digitale Schaakmagazine wordt vervangen door de eigentijdse
onlinecommunicatie is ter beoordeling en besluitvorming van de bondsraad.
Het digitale Schaakmagazine wordt uitgebracht in een algemeen geaccepteerd en leesbaar Pdfformaat met de bekende frequentie. Dit digitale Schaakmagazine is, op ‘links’ na, statisch en is
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gebaseerd op basale en bestaande technologie. De suggestie van de SGA om de naam te wijzigen
nemen we ter harte.
Het digitale Schaakmagazine wordt ontsloten door (niet-limitatief):






De menustructuur van Schaken.nl
Een nieuwsbericht op Schaken.nl en Schaakbond.nl bij elke editie.
De zoekfunctie van Schaken.nl.
Zoekmachines op het world wide web (waaronder Google).
Een e-mail bij elke editie, ten minste aan alle clubbesturen met het verzoek de link naar
Schaakmagazine door te sturen naar de leden. Indien mogelijk: een e-mail direct aan alle
leden en abonnees, of aan een openbare mailing list.

De extra kosten van maximaal circa € 33.000 willen we niet laten leiden tot een groter nadelig
resultaat. Dit bedrag is gebaseerd op één gedrukte uitgave en de productie van maximaal ca. 5
digitale Schaakmagazines. Deze kosten worden gefinancierd uit een incidentele en nagenoeg
door NOC*NSF gegarandeerde extra subsidie van ca. € 33.000 van NOC*NSF waarmee
sportbonden corona effecten kunnen financieren.
Bedragen passen we om praktische redenen hier niet aan. Gesaldeerd leveren de wijzigingen
geen mutaties op in het resultaat van de begroting. In de realisatie worden deze kosten en
opbrengsten vanzelfsprekend wél meegenomen.
We realiseren ons tot slot dat er voor een deel van onze, wellicht oudere, leden een drempel kan
zijn het digitale Schaakmagazine te kunnen lezen. De suggesties die onder andere in de brief van
de RSB zijn gedaan op dit punt om bijvoorbeeld over te gaan tot verhoging van contributie of een
bedrag te vragen per uitgave lijkt ons in praktisch opzicht minder toepasselijk. Overigens denken
wij dat het aantal leden dat daadwerkelijk moeilijker toegang heeft tot de digitale versie dan de
fysieke versie klein zal zijn. Ca. 75% van de mensen boven de 75 gebruikt internet intensief en
effectief. Waarschijnlijk is het percentage voor de schaakgemeenschap van 75% (aanmerkelijk)
hoger. We willen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om clubs te ondersteunen om zoveel
mogelijk leden toegang te geven tot de informatie in het digitale Schaakmagazine. We gaan met
de clubs na welke ondersteuning dit zou kunnen zijn.”
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20/10071

Geacht bestuur van de KNSB,

Uit de gisterenavond gehouden Algemene Ledenvergadering van de Noord-Hollandse Schaakbond
werd ten aanzien van het onderwerp KNSB het volgende opgemerkt:








Het is duidelijk dat er financiële problemen zijn
De leden van de NHSB kunnen zich niet vinden in de aangedragen oplossingen
De keuze om het bondsblad op te heffen vindt men slecht onderbouwd en bovendien
ontbreekt een integrale aanpak hoe de bond denkt over het communiceren naar haar eigen
leden toe in de toekomst. Men ziet hier graag een visie document van de KNSB waar de
leden zich over kunnen uitspreken
De leden van de NHSB zien een dergelijk document graag in de loop van komend jaar
verschijnen, in ieder geval ruim voor de bondsraad van november 2021, zodat men zich daar
een oordeel over kan vormen
Het ontstane financiële dekt men door de uitgave van € 40.000,- voor online iniatieven
voorlopig te laten vallen plus de stijging van de loonpost van € 34.000,- voor communicatie
te schrappen. Zie daarvoor pagina 15 van de begroting.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en leden van de NHSB,
Jan Poland

