Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

Betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 5 juni 2021

21/20087

14 mei 2021

Geachte leden van de Bondsraad,
Hierbij nodig ik u uit voor de Bondsraadvergadering 5 juni aanstaande, van 10.30 uur – 13.15 uur.
Vanwege de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus zal de vergadering via MS
Teams plaatsvinden. De uitnodiging voor de videovergadering ontvangt u apart via mail.
Een videovergadering is anders dan een fysieke vergadering. In dat verband brengen wij u het
volgende onder de aandacht:
- Indien u bezwaar heeft tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dat graag, onder
vermelding van de redenen.
- Op grond van de Corona-spoedwet kunt u tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering via e-mail of
schriftelijk vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluiten. Alle vragen
zullen worden gedeeld.
Toehoorders die geïnteresseerd zijn om de vergadering bij te wonen, kunnen dat uiterlijk
donderdag 3 juni kenbaar maken bij het bondsbureau (bondsbureau@schaakbond.nl).
Vertrouwend op uw deelname,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur
bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 5 juni 2021 via MS Teams
aanvang 10.30 uur
21/20087

1. Opening (10.30)
2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)
3. Concept notulen Bondsraad 28 november 2020 (10.35 – 10.40)
- Concept notulen Bondsraad 28 november 2020 (21/20052)
- Opvolging actiepunten 28 november 2020 (21/20206)
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met zondag 30 mei 2021 via
mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.
4. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur (10.40 – 10.45)
- Voorstel Samenstelling Algemeen Bestuur (21/20207)
5. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2020 (10.45 – 11.30)
- Jaarbericht 2020 (21/20079)
- Voorstel vaststelling jaarrekening 2020 (21/20208)
- Advies FAC (21/10016)
- Invulling vacature FAC (21/20212)
6. Ter bespreking: MJBP 2022-2025 (11.30 – 11.45)
Korte toelichting op procesgang
7. Pauze (11.45 – 12.00)
8. Ter bespreking: Voortgang vernieuwingen (12.00 – 12.45)
- Overzicht voortgang vernieuwingen (21/20220)
9. Ter bespreking: Voortgang vervolg taakverdeling KNSB – regionale bonden (12.45 – 13.05)
Het rapport met het advies van mevr. Olfers is door omstandigheden vertraagd. Het zal
worden nagezonden. Hopelijk lukt dat voorafgaand aan de vergadering.
10. Stukken ter info (13.05 – 13.10)
- Rapportage aan Bondsraad (21/20214)
- Memo jubileum 2023 KNSB 150 jaar (21/20203)
NB Vragen over de stukken ter info kunnen tot en met zondag 30 mei 2021 via mail naar
bondsbureau@schaakbond.nl kunnen worden gezonden. Het bondsbureau zal, voor zover
mogelijk, schriftelijke antwoorden opstellen en deze uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 verspreiden.
11. Rondvraag (13.10 – 13.15)
NB Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf naar bondsbureau@schaakbond.nl worden
gemaild. Bij vragen die op zondag 30 mei 2021 of eerder zijn gestuurd, mikken wij erop om op
de vergadering een inhoudelijk antwoord te geven. Als de beantwoording meer tijd nodig
heeft, zullen we dat ook melden.
12. Sluiting (13.15)

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (21/20052)
Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 28 november
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

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

LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers. Leden (PL)

2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8

H.J. Dijkstra, S. Visser
E.J. Walinga
H.L. Blom, P.H.A.J. Goud
G.J. van Vliet
H.G.K. van Lingen, W. Visser
R.W.J. Pijlman, E.M.M. Roosendaal, A. Cramer
J. de Boer, J.J.A. Poland
W.S. Zwinkels, E.H. Fraikin
A.E. Dekker
A. Ayala, P. de Weerd
P. Greefhorst, A.B.C.H. Vermue
P.P.A. van Duijnhoven, E. Talpe, A.M.P.D. Bruijns,
H.J. Renders
Y. Mengerink, W.R.H. Kunstek
J. Boer (vanaf punt 5)
J.K. de Boer
W.H. van Vugt
J. Krabbenbos
R.A.J.A. Olthof
H.R. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
F.J.M. Lommers, wnd. bestuursvoorzitter
I. Heine
D. Hoogland
B. de Jong
E. Mijnheer, voorzitter vergadering
D.T. Mikkers
I. Werle

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

Ereleden/leden van verdienste
M.J.T. Bosman
E. van den Doel
H.H. Hamers
T. Lanchava
H.G.E. Muhren
A.A. Schuering
L.F.A.M. van Wely

Afwezig m.k.
M.H.K. van Amerongen
F.G. Maas

Toehoorders
M. v.d. Griendt
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 10.34 uur opent de waarnemend voorzitter (dhr. Mijnheer, hierna: de voorzitter) de vergadering.
Dat hij als voorzitter optreedt is omdat dhr. Lommers onder punt 5 een grote inhoudelijke bijdrage
heeft. Fysiek vergaderen was deze keer weer mogelijk geweest, maar er is voor gekozen het niet te
doen vanwege de coronarisico’s van het reizen. In principe voert per aangesloten bond weer één persoon het woord. De opname die van de vergadering wordt gemaakt zal na het schrijven van het verslag
worden vernietigd.
2. Mededelingen en ingekomen post
- SGA Amendement Digitaal continueren Schaakmagazine
- Brief topspelers begroting 2021
- Dhr vd Weijde brief scheidsrechters
- RSB brief aan Bondsraad over begroting 2021
- Dhr vd Knaap ingezonden brief Schaakmagazine|
- NHSB visie op begroting 2021
Nazendingen van het Algemeen Bestuur KNSB:
- Resultaten van de analyse van de impact van ombuigingen in de begroting 2021
- Begrotingswijziging mbt Schaakmagazine
Bericht van verhindering is ontvangen van bondsvoorzitter mevr. M.H.K. van Amerongen en van dhr.
F.G. Maas, lid van verdienste.
Lommers merkt op dat in 2023 het 150-jarig jubileum van de KNSB zal worden gevierd. Hij is ervan
overtuigd dat het onder leiding van dhr. Dekker (HSB) en mevr. De Jong een onvergetelijk festijn zal
worden.
Een flink aantal ingekomen brieven is samen met twee stukken van het Algemeen Bestuur en het advies van de FAC aan de leden van de Bondsraad nagezonden. De brieven hebben bijna allemaal betrekking op de begroting, met name het al of niet voortbestaan van Schaakmagazine op papier. Deze
brieven vormen inbreng voor de discussie onder punt 5.
Uitzondering is de brief van dhr. Van der Weijde, die vraagt of dispensatie mogelijk is voor degenen
die op weg zijn naar een scheidsrechterdiploma en door de corona-omstandigheden niet op tijd het
vereiste aantal wedstrijden kunnen halen. Dhr. Roosendaal (SGA) stelt in de vergaderchat voor de
commissie Kadervorming om advies te vragen. De voorzitter vindt dat verlengen van de stageperiode
meer voor de hand ligt dan dispensatie. Het Bondsbureau zal ernaar kijken; de gevallen worden individueel behandeld.
3. Concept notulen Bondsraad 27 juni 2020
- Concept notulen Bondsraad 27 juni 2020
Bij punt 6 is de bijdrage van dhr. Van Lingen (SGS) niet goed weergegeven. Hij stelde voor de competitie met de oorspronkelijk geplande ronde in september te laten beginnen, omdat een extra maand
tijd boven op de oorspronkelijke drie maanden voor het oplossen van zaalproblemen weinig verschil
zou maken. Verenigingen die de problemen niet op tijd konden oplossen zouden hun eerste wedstrijd
dan mogen verplaatsen.
Met deze aanpassing worden de notulen vastgesteld.
- Opvolging actiepunten 27 juni 2020
Hierover zijn geen opmerkingen.
4. Ter besluitvorming: Herbenoeming lid geschillencommissie
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- Voorstel herbenoeming lid geschillencommissie
Dhr. Okkes wordt bij acclamatie benoemd voor een derde en laatste termijn van vier jaar.
5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2021
- Advies FAC
Dhr. De Vries (FAC) dankt het bestuur voor het gedane werk. De financiële onderbouwing van het
jaarplan is gezond en het tekort is in lijn met de meerjarenbegroting. De FAC is dan ook akkoord met
de begroting. Uiteraard is ook het vinden van draagvlak voor de plannen essentieel, maar het is aan de
vergadering om daarover de discussie te voeren.
- Begroting & jaarplan 2021
- Side letter incl. voorstel instemming begroting & jaarplan 2021
Dhr. Heine licht toe dat het eerste concept begroting een tekort van € 85.000 liet zien, wat het bestuur
in deze tijd een te groot risico vindt. De voorliggende begroting is het resultaat van de inspanningen
om het tekort kleiner te maken. De uitgangspunten waren:
- een harde ondergrens voor de liquiditeit van € 150.000;
- een maximaal negatief resultaat in 2020 van -/- € 40.000 en in 2021 van -/- € 25.000;
- er wordt behoudend begroot;
- lasten worden betaald uit eigen middelen, dus niet uit leningen zoals een hypotheek op het pand in
Haarlem.
Het verlies is beperkt tot € 30.000, waarbij er ruimte ontstond voor investeringen van € 50.000. Die
ruimte wil het bestuur gebruiken voor het versterken van de verbinding tussen schaakclubs en hun
omgeving.
Verheugend, vult Lommers aan, is de incidentele subsidie van € 30.000 van NOC*NSF. Het bestuur
vindt dat het amendement van de SGA, met het voorstel die subsidie te gebruiken om Schaakmagazine
nog een keer op papier te laten verschijnen, de begroting sterker maakt.
Lommers vervolgt met een presentatie over de ontwikkelingen die het bestuur in deze COVID-tijd ziet
en die kansen bieden om schakende leden binnen te halen. Bijvoorbeeld de sterk gegroeide populariteit
van het internetschaak. De wereld steekt de hand uit naar de schaakgemeenschap; die hand moeten we
vastpakken. Dat wil het bestuur snel doen, om te voorkomen dat de negatieve gevolgen van de coronacrisis – het ledental van clubs is al met ca. 10 % gedaald, diverse jeugdafdelingen zijn opgeheven – de
overhand krijgen.
Goede relaties met de buitenwereld zijn een voorwaarde voor ledenaanwas bij clubs, het vinden van
sponsors en adverteerders en het mogelijk maken van verdienmodellen. Daarom is het plan extra stevig te gaan inzetten op online communicatie. Naast verdere verbetering van de websites houdt dat ook
nieuwe initiatieven in, zoals een systeem waardoor scholen kunnen zien welke schaaktrainers er bij
hen in de buurt actief zijn. Lommers geeft toe dat de plannen in dit stadium nog weinig uitgewerkt
zijn; dat moet in het komende halfjaar gaan gebeuren.
Op de vraag wat het bestuur precies wil doen met de € 40.000 voor online initiatieven en de stijging
van de loonpost van € 34.000 voor communicatie, noemt Lommers als voorbeeld de gesprekken met
Deloitte over sponsoring. Deloitte ziet daarin een mogelijkheid om personeel te werven, maar was
teleurgesteld dat hun recruitment event bij het laatste NK slechts veertien belangstellenden opleverde.
Een beter idee is misschien om een schaakvereniging een NK voor studenten te laten organiseren,
waarbij Deloitte met een groot aantal potentiële werknemers contact kan leggen. Een ander voorbeeld
is dat scholen willen weten welke schaaktrainers er bij hen in de buurt actief zijn. Het bestuur wil een
infrastructuur, vooral online, opzetten zodat partijen elkaar in dit soort gevallen gemakkelijk kunnen
vinden. Er moet van buiten naar binnen worden gedacht, zonder de leden te verwaarlozen.
Heine meldt desgevraagd dat de KNSB volgens de statuten minimaal één keer per jaar een periodiek
moet uitgeven. Er staat niet dat het een fysiek periodiek moet zijn.
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Gevraagd welke prioriteiten er worden gevolgd bij financiële meevallers, antwoordt Lommers dat dezelfde vraag even goed over tegenvallers kan worden gesteld. Alert en met gezond verstand reageren
is nodig, net als in een schaakpartij.
Op de vraag of het bestuur het verkopen van het pand van het Bondsbureau of het nemen van een hypotheek heeft overwogen, antwoordt Lommers dat het niet verstandig leek begrotingstekorten op korte
termijn op die manier te verlichten. Bestuurslid dhr. Hoogland, die voorzitter van een woningcorporatie is, gaat zich met de opties voor het pand bezighouden.
Dhr. Poland (NHSB) en Van Lingen (SGS) zijn van mening dat de brief van de NHSB als amendement
op het begrotingsvoorstel moet worden opgevat en dat de stemming dan ook moet gaan over de op die
manier geamendeerde begroting. Lommers en de voorzitter antwoorden dat dat tegen de regels voor
het indienen van amendementen is. Als de vergadering het niet eens is met het bestuursvoorstel (inclusief het wel tijdig ingediende amendement van de SGA) kan zij het afstemmen, waarna het bestuur een
nieuwe begroting moet opstellen.
Hierna geven de aangesloten bonden hun visie op het begrotingsvoorstel. Dhr. Dijkstra (FSB) en dhr.
Van Vliet (OSBO) melden zonder verder commentaar vóór te zijn. Bij de toelichting van de anderen
wordt omwille van de beknoptheid het ‘voor’ of ‘tegen’, als dat duidelijk werd uitgesproken, bij de
naam vermeld.
Dhr. Greefhorst (ZSB, voor) meldt dat de Zeeuwse bond voor zal stemmen. Daarbij heeft dhr. Vermue
(ZSB) wel via de chat aangetekend het pauzeren van de kadercursussen onverstandig te vinden. Er is
nog steeds een tekort aan trainers voor de scholen en dat dreigt nog des te meer als de coronamaatregelen weer worden opgeheven. Hij pleit ook voor meer webinars ter ondersteuning van de verenigingen, met name van de jeugd.
Dhr. Kunstek (LiSB) vindt dat de Bondsraad had moeten kunnen discussiëren over de plannen voordat
ze in de vorm van een begroting en jaarplan ter stemming worden voorgelegd. Zoals het nu ging bleef
er veel onduidelijk en was het voor afgevaardigden ook moeilijk om draagvlak bij de leden te creëren.
Lommers antwoordt dat het bestuur het plan voor die versterking pas een paar weken voor de indiening van de begroting had ontwikkeld. Hoewel er toen geen tijd meer was voor een goede communicatie – er is wel gesproken met de FAC en met het bondenoverleg – is besloten het plan direct in de begroting op te nemen, anders zou er weer een jaar overheen gaan.
Volgens dhr. Pijlman (SGA) zit de pijn in het verschil in abstractieniveau. Het bestuur komt met een
nog weinig concreet beleid, de leden zien het fysieke Schaakmagazine wegvallen en vragen zich af
wat ze daarvoor in de plaats krijgen.
Dhr. Walinga (NOSBO, voor) meldt dat ‘zijn’ leden vrezen dat het digitaliseren van Schaakmagazine
een opstap is naar het volledig afschaffen ervan. Ze wijzen erop dat het blad de enige band met de
schaakbond is voor oudere leden die dreigen op te stappen. Toch wil hij voorstemmen.
Dhr. Blom (SBO, tegen) heeft veel reacties gehad op de begroting, vaak heftige. Vooral het oorspronkelijke plan om Schaakmagazine op te heffen viel niet in goede aarde. Omdat hij het amendement om
het tijdschrift in digitale vorm te behouden nog niet heeft kunnen voorleggen zal hij tegen de begroting
stemmen. Hij is van mening dat voor het komende jaar het voorstel van de NHSB moet worden gevolgd; daarna kan er een besluit worden genomen over de toekomst van Schaakmagazine.
Van Lingen (SGS, tegen) verwijst naar de mail die hij de dag voor de vergadering aan de leden van de
Bondsraad heeft gestuurd. Hij denkt dat het uitbrengen van Schaakmagazine als pdf de opmaat voor
het einde van het blad zal zijn en vindt dat de tijd voor discussies te kort is geweest.
Poland (NHSB, tegen) sluit zich aan bij de woorden van Pijlman (SGA). Hij vindt dat er pas over financiële consequenties moet worden gepraat als er een helder toekomstplan is. Hij vermoedt dat het
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bestuur het belang van het papieren Schaakmagazine onderschat en denkt dat er onder druk te snel een
beslissing is genomen. Als er volgend jaar vaccins beschikbaar komen ontstaat er een andere werkelijkheid. Het is beter te wachten met de beslissing tot die is uitgekristalliseerd.
Dhr. Zwinkels (LeiSB) meldt sterk verdeelde meningen binnen de Leidse bond. Degenen die tegen de
verandering zijn, vaak ouderen, reageren het meest heftig. Zij lijken het gevoel te hebben dat hun iets
wordt afgenomen. Als Schaakmagazine nu een pdf wordt, blijft het echter mogelijk later weer terug te
gaan naar papier. Hij oppert het laatste papieren nummer tegelijk als pdf uit te brengen om alvast te
zien hoe dat bevalt. Voor hij instemt met de begroting wil Zwinkels weten op welke manier het bestuur de nieuwe plannen tot ledenwinst ziet leiden.
Dekker (HSB, voor) complimenteert het bestuur met de plannen. De ledenvergadering van de HSB
heeft haar steun voor de maatregelen uitgesproken, maar er waren ook tegengeluiden. Dekker adviseert een gefaseerde aanpak met veel aandacht voor het behoud van draagvlak. Verder wijst hij erop
dat niet ieder initiatief geld hoeft te kosten, zoals het voorbeeld van Jesús Medina en de schaaktafels
laat zien.
Dekker heeft in de vergaderchat enige aanvullende punten genoemd. Naar aanleiding van de brief van
de topschakers vraagt hij zich af of er mogelijkheden zijn de halve finale van het NK weer in te voeren. Verder heeft de bond in 2020 € 15.000 minder subsidie van NOC*NSF ontvangen door het wegvallen van Chessity-accounthouders als scholierenlid. Volgens Dekker lijken er mogelijkheden te zijn
om hier toch weer gebruik van te maken. Hij adviseert het bestuur daarnaar te kijken en zich te bezinnen op het gebruik van Schaakmatties, dat in 2020 een groot verlies heeft opgeleverd en dat volgens
de begroting in 2021 opnieuw zal doen. Het verlies voor Schaakmatties zou nog niet moeten worden
goedgekeurd.
Dhr. Ayala (RSB, tegen) is blij verrast door de meevaller van de € 30.000 subsidie. Hij is voorstander
van de oorspronkelijke begroting, zonder het snijden in de kosten. Die kunnen ook worden verlaagd
door de themadag een keer over te slaan en de contributie van schoolschakers en internetleden, nu z.i.
absurd laag, te verhogen. De RSB ziet dat clubs nieuwe leden krijgen door de Netflix-serie Queen’s
Gambit, die Lommers in zijn presentatie ook al noemde. Daardoor is er behoefte aan schaaklessen
voor volwassenen, niet alleen voor kinderen. De kadervorming moet dan ook op peil blijven, daarom
stemt hij tegen de begroting.
Dhr. Bruijns (NBSB, voor) is het eens met Lommers’ pleidooi om het ijzer te smeden nu het heet is.
Het is goed dat er iets wordt gedaan aan de gaten die zijn gevallen bij het benaderen van de leeftijdsgroep 20-40 jaar, die veel digitaal wil. Bruijns vraagt wel om aandacht voor de kadervorming.
Dhr. Krabbenbos (CSVN) ziet dat de CSVN-hoofdleden Schaakmagazine wel belangrijk vinden, maar
heeft geen duidelijke mening.
Dhr. Van Vugt (NBC) vindt het verkeerd dat besluiten via de begroting worden genomen. Dat zou
andersom moeten: eerst een besluit nemen zoals stoppen met Schaakmagazine, vervolgens de consequenties voor de begroting berekenen. Er had een communicatieplan moeten zijn waaruit blijkt dat
Schaakmagazine valt te missen. Hij vindt dat de tegenstelling ouderen voor papier, jongeren voor digitaal te zwartwit wordt gesteld.
Dhr. Olthof (ARVES, tegen) zegt in de chat dat ARVES hecht aan een papieren Schaakmagazine.
Dhr. De Boer (NBvS) heeft de indruk dat Schaakmagazine door NBvS-leden niet veel gelezen wordt,
maar denkt wel dat afschaffing van het papieren blad de band met de KNSB nog losser zal maken; er
heerst toch al een sentiment van ‘we betalen wel, maar krijgen niets terug’. (Olthof (ARVES) en Krabbenbos (CSVN) melden hierop in de chat soortgelijke gevoelens bij hun achterban.) De Boer mist de
mogelijkheid van een tussenweg, waarbij leden Schaakmagazine tegen bijbetaling op papier kunnen
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ontvangen. Een tip voor de KNSB is dat de NBvS kosten spaart door zijn eigen tijdschrift in het buitenland te laten drukken en van daaruit te versturen.
Boer (NSVG, voor) meldt dat NSVG-leden Schaakmagazine altijd al digitaal lezen. Hij hoopt dat er
voor visueel gehandicapten een betere oplossing komt voor de diagrammen, die tot nu toe door vrijwilligers in een tekstformat moeten worden omgezet.
Volgens dhr. Eppinga (PL, tegen) merkt op dat er ook op de risico’s moet worden gelet. Eenmaal vertrokken leden komen niet terug en het einde van het ledenverlies is nog niet in zicht. Als de dekking
van clubs in het land blijft vermageren, heeft dat op den duur negatieve gevolgen voor het soort relaties dat de bond met de buitenwereld wil leggen. Eppinga vertegenwoordigt in feite twee groepen:
individuele leden en schoolschaakleden. De individuele leden vertellen hem regelmatig dat Schaakmagazine de reden was om lid van de bond te worden. De schoolschaakleden houden, als het blad
wordt afgeschaft, alleen nog Schaakmatties over. Het valt hem op dat het aantal schoolschaakleden in
de begroting niet meer wordt genoemd. Hij heeft moeite met het proces: eerst moet er een visie zijn,
dan een begroting. Ook had de invloed van de veranderingen op het ledenbestand eerst onderzocht
moeten worden. Hij is er niet van overtuigd dat initiatieven om mensen bij het schaken te betrekken
geld moeten kosten. Zo is hij zelf bezig met het oprichten van een stichting Jeugdschaak voor het
schoolschaak.
De Vries (FAC) reageert op Eppinga’s opmerking over het proces: corona heeft het lastig gemaakt om
de Bondsraad op de normale manier bij de besluitvorming te betrekken, maar de discussie hoort juist
bij de begroting thuis: geef je geld uit aan het ene, dan kan het andere niet. De voorzitter voegt daaraan
toe dat dat ook de reden is dat begroting en jaarplan geïntegreerd zijn.
Lommers herinnert eraan dat het voorstel na het amendement van de SGA is om Schaakmagazine na
nog één fysiek nummer als pdf te gaan uitgeven, dus niet om er helemaal mee te stoppen. Wat de kadervorming betreft is het plan niet om te stoppen, alleen om te pauzeren zolang koningin corona nog
regeert.
De Jong zegt de relatie met de bijzondere bonden belangrijk te vinden en na deze Bondsraad met hen
in gesprek te willen om die beter vorm te geven.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 74 stemmen voor, 63 tegen en 3 onthoudingen.
6. Ter besluitvorming: Eindrapport werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden
- Eindrapport taakverdeling KNSB – regionale bonden
Dhr. Renders (NBSB) vat als lid van de werkgroep de bevindingen samen en eindigt met de conclusie
dat de doelen met betrekking tot school- en jeugdschaak onvoldoende zijn gehaald.
Eppinga (PL) roept het bestuur op daar iets aan te doen door, in overeenstemming met Lommers’ eerdere belofte, dingen te gaan organiseren.
Gevraagd naar haar mening over het rapport zegt mevr. Werle dat het bestuur met de aanbevelingen
aan de slag gaat.
- Voorstel vaststelling eindrapport taakverdeling KNSB – Regionale bonden
De vergadering wordt gevraagd niet alleen het eindrapport vast te stellen, maar ook ermee akkoord te
gaan dat de werkgroep haar werk nog even voortzet en hoogleraar Sport en recht Marjan Olfers om
advies vraagt. Volgens de voorzitter gaat het waarschijnlijk om een inhuur van 16 tot 20 uur. Het bedrag is nog niet bekend, maar het zal niet hoog zijn.
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Het bestuur dankt de werkgroep met een applaus.
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7. Ter besluitvorming: Reiskosten KNSB-competitie
- Voorstel reiskosten KNSB-competitie 2020-2021
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Dhr. De Boer (NHSB) memoreert daarna nog eens het
historische belang van het afschaffen van de in 1942 ingevoerde reiskostenregeling.
8. Ter bespreking: Ontwikkelingen coronavirus
Vanwege uitloop van de vergadering wordt dit punt overgeslagen. De voorzitter verwijst naar het
chatkanaal voor het stellen van vragen.
9. Stukken ter info
- Rapportage aan Bondsraad
- Data BO en BR 2021
Hierover zijn geen vragen.
10. Ter besluitvorming: Wijzigingen samenstelling bestuur
- Voordracht nieuwe voorzitter
- CV Bianca de Jong-Muhren
Bianca de Jong wordt bij acclamatie geïnstalleerd als bondsvoorzitter. Ze houdt een korte toespraak en
vertelt dat ze van plan is op het beleid van haar voorganger voort te bouwen. Ze wil een enthousiast
boegbeeld van de schaakgemeenschap zijn, vernieuwingen aanjagen – speciaal op digitaal vlak – en
streven naar verbinding. Daarna dankt ze Lommers namens het bestuur en de bondsraad voor zijn
interim-voorzitterschap. Er is een aardigheidje naar hem onderweg.
11. Rondvraag
Dekker (HSB) meldt dat hij het bestuur niet heeft willen houden aan de door hem gewonnen weddenschap. Wel heeft hij vijf waardebonnen uitgereikt als beloning voor schaakinitiatieven. De gelukkigen
waren Eppinga voor zijn stichting Jeugdschaak, De Jong voor Chess Queens en het accepteren van het
voorzitterschap, Jesús Medina voor zijn schaaktafels, Joyce van der Meijden voor Simon de Schaker
en Janton van Apeldoorn voor Chessity. De lijst, zegt Dekker, was nog langer geweest als het aantal
bonnen niet tot vijf beperkt was geweest. Eppinga (PL) dankt Dekker voor zijn bon.
Ayala (RSB) vraagt het bestuur een plan op te stellen voor de communicatie en de online initiatieven,
nu de begroting is aangenomen. De voorzitter (Mijnheer) belooft dat mee te nemen.
12. Sluiting
Om 12.53 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun bijdragen.
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Besluiten Bondsraad 28 november 2020
· De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van dhr. Okkes als lid van de geschillencommissie,
voor een derde en laatste termijn van vier jaar.
· De Bondsraad stemt in met de begroting/jaarplan 2021, inclusief de begrotingswijziging in verband met Schaakmagazine.
· De Bondsraad stelt het eindrapport van de werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden
vast. Verder stemt de Bondsraad in met het voorstel om de werkgroep haar werk nog even te laten
voortzetten en mevrouw Olfers om advies te vragen.
· De Bondsraad stemt in met het voorstel om de reiskostenregeling voor de KNSB-competitie af te
schaffen vanaf het seizoen 2020-2021 (was 2021-2022).
· De Bondsraad stemt in met de benoeming van mevr. De Jong – Muhren als voorzitter van de
KNSB.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 28 november 2020
Opvoerdatum

nr.

Actie-

Actie

Actuele status

Deadline

houder
27-06-2020

114

BB

Nieuwe taxatie pand bondsbureau

Juni 2021

28-11-2020

118

BB

Individuele beoordeling verzoeken dispensatie bij
opleidingen

Juni 2021

28-11-2020

119

AB/BB

Opstellen en uitvoeren communicatie rondom
online initiatieven

Juni 2021

Legenda:
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

9

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Opvolging actiepunten vergadering Bondsraad 28 november 2020
Bondsbureau
11 mei 2021
21/20206

Uit de Bondsraad van 28 november 2020 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze
notitie wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.
Actiepunt 114: Nieuwe taxatie pand
De taxatie wordt op dit moment uitgevoerd. Het taxatierapport zal uiterlijk in juni 2021 worden
opgeleverd.

Actiepunt 118: Individuele beoordeling verzoeken dispensatie bij opleidingen
Als er verzoeken om dispensatie komen bij opleidingen (zowel trainers- als
scheidsrechtersopleidingen), dan wordt in overleg met betrokkene gekeken of maatwerk
mogelijk is. Dit geldt voor de KNSB opleidingen.
Voor FIDE opleidingen gelden de FIDE regels; daar heeft de KNSB geen invloed op. NB De
ingekomen brief op dit onderwerp bleek uiteindelijk over dispensatie voor benoeming tot FIDE
scheidsrechter te gaan.

Actiepunt 119: Opstellen en uitvoeren communicatie rond vernieuwingen
De voortgang van de vernieuwingen wordt bij elke Bondsraad geagendeerd. Er wordt ook een
voortgangsrapportage meegestuurd.

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

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
Betreft
Cc
Status
Dd
Nr

Agendapunt 3

(Plaatsvervangende leden) bondsraad
Algemeen Bestuur
Samenstelling Algemeen Bestuur
Ter besluitvorming
11 mei 2021
21/20207

Aftreden de heer F. Lommers
Dhr. Lommers zal stoppen in het Algemeen Bestuur van de KNSB. Hij was in juni 2019 voor een
tweede termijn van drie jaar benoemd en treedt tussentijds af.
Van 2018 tot juli 2020 was dhr. Lommers secretaris van het bestuur. Toen mevr. Van Amerongen
begin november 2019 ziek werd, heeft hij daarnaast het voorzitterschap waargenomen tot en met de
Bondsraad van 28 november 2020, toen met mevr. De Jong – Muhren een nieuwe voorzitter werd
benoemd.

Herbenoeming mevrouw Werle
In het najaar van 2020 verliep de eerste termijn van mevr. Werle als lid van het Algemeen Bestuur.
Destijds is haar herbenoeming niet geagendeerd. Dat wordt nu gerepareerd. Mevr. Werle stelt zich
beschikbaar voor een tweede termijn (tot en met najaar 2023).
Voorstel:
Mevrouw I. Werle te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar (maximaal drie termijnen).

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
Betreft
Cc
Status
Dd
Nr

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
AB
Jaarrekening 2020
Ter besluitvorming
11 mei 2021
20/20208

Gevraagd:
Het verlenen van décharge aan het bestuur van de KNSB voor de jaarrekening 2020. De jaarrekening
2020 sluit met een positief resultaat van € 34.435. Dat is aanmerkelijk hoger dan de begroting
(negatief resultaat van € 68.700), en ook hoger dan de prognose voor 2020 die is opgenomen in de
begroting 2021 (negatief resultaat van € 19.550).

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste verschillen.

Toelichting
Het resultaat over 2020 is aanmerkelijk hoger dan begroot, namelijk € 102.000 hoger. Dit wordt voor
een groot deel veroorzaakt door de coronapandemie. Daardoor konden activiteiten op vrijwel alle
terreinen niet of op veel kleinere schaal doorgaan. Het verschil wordt daarmee vooral incidenteel
verklaard.
De belangrijkste verschillen tussen begroting en jaarrekening, met een globale toelichting, staan
hieronder op een rij. Gedetailleerdere toelichtingen zijn terug te vinden in de jaarrekening zelf.

Baten
a. Contributie-inkomsten € 24.000 lager. Door de coronapandemie was de instroom van nieuwe
leden lager en de uitstroom van bestaande leden hoger dan in voorgaande jaren.
b. Subsidies € 30.000 lager. Dit betreft de subsidie van NOC*NSF voor de uitvoering van de
programma’s voor Topschaak en Talentontwikkeling. Deze programma’s konden maar ten dele
worden uitgevoerd (zie toelichting activiteiten). Daardoor vond onderbesteding van deze subsidies
plaats. Voor een deel is reallocatie voor 2021 aangevraagd. Een ander deel zal naar niet meer
worden besteed, en daarvan zal een deel worden teruggevorderd. Zowel de reallocatie als de
terugvordering zijn al meegenomen in de jaarrekening.
c.

Overige opbrengsten € 20.000 hoger. Dit betreft voornamelijk het beroep dat de KNSB heeft
gedaan op de NOW regeling.

d. Sponsoring: € 51.000 lager. Dit betreft het sponsorbedrag van Deloitte voor het NK Schaken. Dit
toernooi is in 2020 niet doorgegaan. Met Deloitte is afgesproken dat het sponsorbedrag wordt
ingezet voor het NK 2021. De kosten voor het NO 2020 zijn ook niet gemaakt.

Activiteiten
a. Schoolschaak: saldo eigen bijdragen en lasten € 8.000 minder negatief. Een deel van de scholen
in de schoolschaakprojecten heeft de schaakactiviteiten vanwege de coronapandemie
teruggeschroefd of gepauzeerd, om zich te concentreren op de schoolvakken.
b. Breedteschaak: saldo eigen bijdragen en lasten € 17.000 minder negatief. Belangrijke reden is dat
de Nationale Sportweek in 2020 niet is doorgegaan.
c.

Communicatie en algemene dienstverlening: saldo eigen bijdragen en lasten € 14.000 minder
negatief.8 Op dit terrein lopen verschillende effecten door elkaar heen. Er waren hogere kosten
voor Schaakmagazine en OLA, lagere kosten voor de websites; de Themadag is niet doorgegaan.

d. Kadervorming: saldo eigen bijdragen en lasten € 21.000 minder negatief. Er zijn minder cursussen
gegeven dan gepland. De cursussen die zijn doorgegaan, zijn voor het merendeel online
gegeven.
e. Topschaak: saldo eigen bijdragen en lasten € 17.000 minder negatief. In plaats van de reguliere
Olympiade is alleen een online Olympiade gehouden.
f.

Talentontwikkeling: saldo eigen bijdragen en lasten € 17.000 minder negatief. De internationale
jeugdkampioenschappen zijn in 2020 alleen online gehouden. Verder konden de trainingen voor
de toptalenten op Papendal slechts voor een deel doorgaan.

g. Evenementen: saldo eigen bijdragen en lasten € 38.000 minder negatief. Het Deloitte NK en het
ONK in Dieren zijn niet doorgegaan. De jeugd- en schoolschaakkampioenschappen zijn allemaal
online gehouden (alleen het NK E in Waalwijk werd ook nog een fysiek toernooi).
h. Schaakmatties: saldo eigen bijdragen € 43.000 negatiever. Voor een nieuw product als
Schaakmatties worden aanvangsinvesteringen in bepaalde mate acceptabel gevonden. In 2020 is
veel ingezet op marketingactiviteiten, mede omdat online activiteiten wel konden blijven doorgaan.
Omdat de aanwas tegenviel, wordt in 2021 gewerkt aan herpositionering. Marketingactiviteiten
worden tijdelijk gepauzeerd.

21/10016
Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, voorjaar 2021
De lockdown duurt voort, en de impact begint langzaam zichtbaar te worden. Wat
echter onduidelijk blijft, is wat er volgend schaakseizoen staat te gebeuren. Mogen
we weer ‘normaal’ schaken? Willen mensen vooral online blijven schaken, of zullen
de activiteiten toch (voornamelijk) weer traditioneel fysiek plaatsvinden?
1. Communicatie
De FAC heeft de stukken tijdig ontvangen, en heeft naar tevredenheid antwoord
gekregen op haar vragen.
2. Financiële positie KNSB
Wederom is er een meevaller in het afgelopen boekjaar. De buffers zijn groot, maar
de vraag die opdoemt lijkt vooral te zijn: Waar moet dit in de toekomst in
geïnvesteerd gaan worden? Ook hierbij komt de vraag terug: Wat blijft online, en wat
gaat weer terug naar fysiek?
De FAC heeft een opmerking gemaakt ten aanzien van de voorziening groot
onderhoud (€75.000). Dit is een schatting, en daarmee ontbreekt de onderbouwing.
De KNSB heeft toegezegd dit te heroverwegen, en zal in 2021 met een alternatief
voorstel komen voor deze voorziening.
3. Schaakmatties
Uit de financiële stukken blijkt dat de ambitie van schaakmatties niet gehaald is. Voor
komend jaar is de (financiële) investering teruggeschroefd tot €23.000 (€10.000 aan
direct geld, €13.000 aan toegewezen personeelslasten). Dit past bij de fase van
herwaardering van de status en de ambitie, waarbij niet alleen Schaakmatties maar
ook Schoolschaak bij wordt betrokken. Met het bestuur is afgesproken dat er op de
bondsraad dit najaar uitgebreid ruimte zal komen voor dit dossier. Met dat in het
achterhoofd ziet de FAC geen noodzaak er deze bondsraad al dieper op in te gaan.
4. Toekomstige financiën KNSB (m.b.t. Corona/lockdown)
Zoals al eerder aangegeven in dit verslag, zie de FAC graag dat er met scenario’s
gewerkt wordt m.b.t. online en offline activiteiten. Wij denken hierbij niet alleen aan
toernooien, maar bijvoorbeeld ook aan (kader)trainingen. Vanuit huis trainingen
kunnen volgen biedt enerzijds de mogelijkheid om laagdrempeliger mee te doen,
anderzijds zal moeten blijken dat de leerwinst nog voldoende is. Al dit soort plussen
en minnen van online werken ziet de FAC dan ook graag uitgewerkt worden voor de
begroting die komend najaar op de agenda zal staan.

Gezien de huidige gunstige financiële situatie is er ruimte voor experimenten, maar
dit dient wel duidelijk afgestemd te worden met de bondsraad, en ook periodiek
geëvalueerd te worden.

5. Vacature
Auke van de Heide is aftredend, en stelt zich niet herkiesbaar. De FAC telt statutair
3-5 leden, maar onze voorkeur gaat uit dit altijd zo snel mogelijk aan te vullen tot 5,
zodat de continuïteit altijd gewaarborgd kan worden. Bij dezen doen wij dan ook de
oproep aan de bonden (en de daarbij aangesloten clubs) om mee te zoeken naar
een opvolger.
De FAC kent in principe twee cycli per jaar, waarbij er per cycli:
- Stukken ontvangen worden vanuit de KNSB ter beoordeling.
- Intern discussie gevoerd wordt over de stukken/vragen gesteld worden aan de
KNSB.
- Er intern overlegd wordt over de antwoorden van de KNSB, gevolgd door een
discussie met het bestuur.
- Een verslag wordt opgesteld voor de bondsraad.
- De bondsraad bijgewoond wordt door de voorzitter (of een lid bij verhindering
van de voorzitter).
Dit vereist dus voor een regulier lid 2 avonden per jaar aan aanwezigheid, en
natuurlijk de bijbehorende voorbereiding en afwikkeling per mail.
De voorkeur gaat uit naar mensen met financiële affiniteit, danwel voldoende ervaring
in het bedrijfsleven of non-profit organisaties. Gezien de huidige vertegenwoordiging
in de FAC, is dit echter geen vereiste.
6. Conclusie
De FAC is van mening dat de jaarrekening 2020 een getrouw beeld geeft van de
financiële situatie van de KNSB eind 2020. De FAC adviseert de bondsraad derhalve
de jaarrekening goed te keuren, en decharge te verlenen aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
Winssen, 17 april 2021
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
A. v.d. Heide
K. Koper
H. Oosterhout
J.J.A. Poland.
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Vacature Financiële Advies Commissie
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Gezocht: Lid Financiële Advies Commissie (FAC)
Dhr. Van der Heide treedt de komende Bondsraad van 5 juni a.s. af als lid van de FAC. Hij stelt
zich niet herkiesbaar.
De FAC telt statutair 3-5 leden. Na het aftreden van dhr. Van der Heide zijn er nog 4 leden over.
De voorkeur van de FAC gaat uit dit altijd zo snel mogelijk aan te vullen tot 5, zodat de
continuïteit altijd gewaarborgd kan worden. Om die reden doet de FAC dan ook de oproep aan
de bonden (en de daarbij aangesloten clubs) om mee te zoeken naar een opvolger.
Taken van de FAC
De FAC ondersteunt de Bondsraad bij de beoordeling van de financiële bedrijfsvoering van de
KNSB. In het bijzonder toetst de FAC de begroting en de jaarrekening; of deze passen in het
(meerjaren)beleid van de KNSB, of er financieel verantwoord beleid wordt uitgevoerd, en of de
stukken helder zijn.
Werkwijze
De FAC kent in principe twee cycli per jaar, waarbij er per cycli:
- Stukken ontvangen worden vanuit de KNSB ter beoordeling.
- Intern discussie gevoerd wordt over de stukken/vragen gesteld worden aan de KNSB.
- Er intern overlegd wordt over de antwoorden van de KNSB, gevolgd door een discussie
met het bestuur.
- Een verslag wordt opgesteld voor de Bondsraad.
- De Bondsraad bijgewoond wordt door de voorzitter (of een lid bij verhindering van de
voorzitter).
Dit vereist dus voor een regulier lid twee avonden per jaar aan aanwezigheid, en natuurlijk de
bijbehorende voorbereiding en afwikkeling per mail.
De voorkeur gaat uit naar mensen met financiële affiniteit, dan wel voldoende ervaring in het
bedrijfsleven of non-profit organisaties. Gezien de huidige vertegenwoordiging in de FAC is dit
echter geen vereiste. Kandidaten dienen lid te zijn van de KNSB, maar mogen niet in enig
dienstverband staan tot de KNSB.
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Vernieuwingen KNSB 2021
Activiteiten gepland 2021
No. Titel

Einddoel

Deadline einddoel

1. Meer en betere schaakdocenten

Geen (ongoing)

Uitvoering ST1 en ST2 online cursussen 01-jan-21

1 Online opleidingsaanbod

Het bestaande opleidingsaanbod online blijven aanbieden en
verdere focus op schoolschaaktrainers: specifieke
cursusontwikkeling tot schoolschaaktrainer

2. Meer schoolschaaktrainers

Geen (ongoing)

Workshops schoolschaakles geven

Geen (ongoing)

geen
Diverse webinars voor en door trainers 15-nov-20
(ongoing)

Loopt

2 Activiteiten trainersplatform

1. Betere trainers, meer trainers, sterker
Voortzetten huidige activiteiten trainersplatform: groepsapp, netwerk van trainers, meer onderlinge
maandelijkse update, tweemaandelijks delen ‘beste practices’ kennisdeling
en uitbreiden trainersgroep, eerst op de "oude" manier
2. Trainersplatform inzetten om te helpen
(whatsapp), gedurende 2021 over op Mijn KNSB.
bij werving voor activiteiten
KNSB/bonden/clubs

Geen (ongoing)

Diverse activiteiten, o.a. hulpvraag
ondersteuning schoolschaak
toernooien

01-mrt-21

geen
(ongoing)

Loopt

Onderzoek mogelijke formats en
kosten magazine nieuwe stijl

15-feb-21

30-jun-21

Loopt

Inrichten mailtool (ActiveCampaign)

01-apr-21

31-mei-21 Loopt

Bepalen frequentie, content etc.

01-mei-21 30-jun-21

Online nieuwsbrieven / e3
magazine

4 Formule NK

Gecoördineerd online schaken
5
voor clubschakers

6 Social media strategie

7

Inzicht in data en upgraden
rapportages

8 Verenigingsondersteuning

9 Uitrol platform Mijn KNSB

10

Herijking
lidmaatschapsstructuur

Wenselijk is om online content te creëren die geheel
responsive is, personaliseerbaar (voorkeuren via Mijn KNSB
opgeven) en op alle devices makkelijk te lezen is. Een digitale
nieuwsbrief of digitaal blad met interactieve mogelijkheden:
naspeelbare partijen, filmpjes, doorklikken naar
websites/adverteerders, etc.

Besluit BR over magazine

Realisatie online nieuwsbrieven

11-dec-21

Tussendoel

Deadline
tussendoel

Omschrijving

Besluit AB over voorstel magazine nieuwe
stijl

jul-21

Vanwege COVID-19 ging het NK algemeen en vrouwen in 2020
Bepalen format Deloitte NK 2021
niet door. In 2021 laatste jaar met als sponsor Deloitte. Goed Deloitte NK 2021 in najaar 2021 volgens
nov-21
moment om de formule van het NK aan te passen. Streven
nieuw format
Bepalen data en locatie Deloitte NK 2021
naar knock-out formule om veel spelers toe te laten. Formule
Online competitie ook organiseren als er weer aan het bord
geschaakt wordt, als extra voor clubspelers naast de reguliere Permanent KNSB aanbod online competities Geen (ongoing)
competitie; andere manieren van online tegen elkaar schaken
Strategieplan Social Media opstellen en uitwerken (uitbreiden
kanalen KNSB, content- en communicatiestrategie). Externe
Social media strategie wordt uitgevoerd
kosten zijn m.n. voor stagiair communicatie, waardoor de uren
bondsbureau behapbaar zijn

mei-21 Bepalen social media strategie

Voornaamste doelstelling uit dit traject is om heldere, goede
en betrouwbare data en rapportages te krijgen. Als startpunt
om onze huidige status op allerlei fronten te meten, en
vervolgens om periodiek op te kunnen meten om het PDCAcyclus op te gaan zetten in ieder geval richting het nieuwe
MJBP vanaf 2022.

mei-21

Door AB geaccordeerd format en inhoud
van rapportages

Formats voor clubs voor heropening bij
verlichting coronamaatregelen, mede
- Best practices delen tussen verenigingen
gericht op instroom van belangstellenden
- Frequently Asked Questions
n.a.v. The Queen's Gambit.
- Ondersteuning bij opzetten van online clubavonden
- Zoeken van initiatiefnemers voor een online schaakvereniging
op een bestaand schaakplatform (chess.com?) - leden hiervan
worden ook KNSB lid. Randvoorwaarde is dat er goed naar de
lidmaatschapsstructuur wordt gekeken en herijkt.
Formats voor clubs voor online clubavonden

Belangrijke onderlegger voor veel van de vernieuwingen en
cruciaal voor het op langere termijn rendabel zijn van deze
MijnKNSB gerealiseerd
initiatieven. Hierin wordt gepersonaliseerd alles laten zien, van
je rating tot je online voorkeuren
Met de komst van nieuwe initiatieven is het belangrijk om
meer maatwerk te bieden in de lidmaatschapsstructuur. Ook
met de aanpassing van Schaakmagazine is het voor leden niet
Besluit BR over lidmaatschapsstructuur
meer dan eerlijk om een herijking van de
(indien wijziging wordt voorgesteld)
lidmaatschapsstructuur te doen. Voorbeeld zou zijn dat leden
een pakket kunnen samenstellen van verschillende modules
die zij willen in hun lidmaatschap.

sep-21

31-mei-21 Gesprekken mogelijke locaties

Besluit AB of voorstel komt voor andere
11-dec-21 lidmaatschapsstructuur (en zo ja, hoe dat
eruit komt te zien)

01-apr-21

Deadline
geen
(ongoing)
geen
(ongoing)

Status
Loopt
Loopt

Loopt

31-mei-21 Loopt

01-mrt-21

31-mei-21 Loopt

Organiseren KNSB-beker online

15-feb-21

31-mei-21 Loopt; geen bijzonderheden

Organiseren KNSB-competitie online

01-nov-21 28-feb-22 Wordt dit najaar opnieuw georganiseerd

30-apr-21 n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verbeteren formats project- en
voortgangsrapportages

01-mei-21 31-aug-21

1. Enquête clubs (beide doelen)

15-feb-21

2. Werkgroep clubs (voorlopers) voor
ontwikkeling formats
heropening/toeloop (doel 1)

01-mrt-21

De social media strategie wordt nu
uitgevoerd. O.a. accounts op Instagram en
LinkedIn worden nu ingericht; activiteit op
Twitter en FB is opgevoerd.

Deels gerealiseerd: Voorlopige formats
gereed mei 2021. Voor verbetering wordt
hulp van een stagiair gezocht (uitvoering
juni - aug 2021)

Enquête uitgevoerd; rapportage moet nog
gemaakt geworden.
Start werkgroep later, op 28 april 2021.
Testen en in gebruik nemen Tornelo kostte
15-apr-21
veel meer tijd dan verwacht. Eindresultaat
wordt in juni verwacht.

28-feb-21

3. Testen met 2-3 clubs gebruik Tornelo
01-mrt-21
voor online interne competitie (doel 2)

31-mrt-21

Er wordt gezocht naar iemand die een
instructie kan maken voor gebruik Tornelo.

4. Communicatie formats heropening +
10-apr-21
Tornelo met alle clubs (beide doelen)

01-mei-21

Uit te voeren nadat activiteiten 2 en 3
gereed zijn.

5. Testen of eentweetje.nl (initiatief
KNVB) voor kennisdeling clubs voor ons n.t.b.
bruikbaar is

n.t.b.

Pilot in voorjaar 2021 bij een paar bonden
(niet de KNSB). Daarna wordt bepaald
wanneer de KNSB instroomt.

mei-21

Discussienotitie AB over
functionaliteiten MijnKNSB

Principebesluit om MijnKNSB in OLA in te
10-mei-21 voeren. In mei-juni uitwerking welke opties
worden toegevoegd aan Ola.

sep-21

Als eerste tussenproduct wordt
discussienotitie met een vergelijkend
n.t.b.
onderzoek met lidmaatschapsmodellen
bij andere sportbonden

mei-21

Principebesluit AB wel/niet invoeren
MijnKNSB

Start

31-mei-21 Format uitwerken en draagvlak creëren 01-mrt-21

apr-21

sep-21

Belangrijke activiteiten

01-mrt-21

25-jun-21

Start nadat rapportages naar wens zijn
ingericht (afronding voorzien mei 2021)

11 NK Studenten

NK voor studenten waarbij schaakliefhebbers minstens zo
belangrijk zijn als sterke schakers. Verschillende formules
denkbaar. Tempo rapid of snelschaak. Knock-out online en
finale fysiek. Of deelname in verschillende niveaugroepen met
prijzengeld voor ‘lagere’ groepen vergelijkbaar met ‘hogere’
Realisatie NK studenten (gesponsord)
groepen. Livestream uitzendingen via twitch. Werving door
studenten via sociale media. Moet aantrekkelijk zijn voor
sponsor vanwege recruitment. Mijn KNSB onder denken; data
en voorkeuren opslaan

12 Schaakapp

Samenwerking KNSB en Chessfellow in het lanceren schaakcommunity app

n.t.b. (najaar 2021 of
Business plan NK Studenten
in 2022)

Samenwerking via
samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd.

30-jun-21 Uitwerking business plan

01-apr-21

30-jun-21

Loopt

Gerealiseerd 30 april 2021

31-mrt-21 n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Activiteiten 2021 alleen als tijd over
14 Digitale (Stappen)examens

Nu er veel meer online wordt lesgegeven is er behoefte aan
online examens. Dit zou een examen kunnen zijn dat ‘methode
n.t.b.
vrij’ is. (vergelijk zwemdiploma). Beschikbaar stellen via login in
Mijn KNSB

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Interactieve toolbox voor
15 schoolschaaktoernooi
organisatoren

Ontwikkel voor de organisatoren van de
schoolschaaktoernooien webpagina(‘s) waar ze niet alleen
informatie kunnen vinden, maar ook een uitgebreide toolbox
kunnen vinden. Met o.a. software voor de promotie,
verwerking van de deelnemers, indelingen en verslagen. Laat
indien nodig de software maken of schaf licenties aan.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

In uitvoering. Het gaat om een special met
puzzels, verhalen, prijsvraag etc.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

In november 2020 is KNSB gestart met
Twitch programma met dagjournaals,
webinars e.d. Dit wordt gecontinueerd. Nog
geen planning voor structurele uitbreiding

16

Schaakmatties pagina’s in
tijdschrift Nickelodeon

17 Twitch

Aanbod van FC Klap om 8-10 pagina's in het tijdschrift
Nickelodeon met schaken in te vullen, oplage 30.000.
Twitch kanaal Schaakbond - steeds vaker en regelmatiger
diverse zaken uitzenden, oplopend naar ca. 3x per week.
Inschakelen van topschakers om iets terug te doen voor de
leden, tevens ervaren streamers inschakelen voor meer
followers. Tevens mee te nemen als onderdeel van Social
media strategie

n.t.b.

Schaakspecial in Nickelodeon vakantieboek

n.t.b.

jun-21

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
Betreft
Cc
Dd
Nr

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
AB
Voortgangsrapportage
BB
11 mei 2021
21-20214

Algemeen
Coronacrisis
Het afgelopen halfjaar heeft de binnensport stilgelegen. Met schaken konden we nog wel enige
activiteiten ontwikkelen, zij het alleen online (hier en daar werd er ook buiten geschaakt). Naast
verschillende online toernooien en competities, waarover verderop in deze rapportage wordt
geschreven, is de KNSB vooral actief geweest op Twitch, met:
•
•
•
•
•
•

Sessies met topschakers; o.a. Max Warmerdam die over het behalen van zijn
grootmeestertitel vertelde.
Het Tata dagjournaal dat mede dankzij de uitstekende prestaties van de Nederlanders goed
bekeken werd. Een prachtige toegift was de uitzending kort na het Tata Steel toernooi waarin
winnaar Jorden van Foreest enkele partijen liet zien.
Dagjournaals bij het kandidatentoernooi.
Schaakboekbesprekingen door de auteur, waarbij leden van de KNSB het besproken boek
met korting konden aanschaffen (niet-leden geen korting).
Beginnerscursus " The Queens Gambit Ontrafeld" door Niels van der Mark, met 217
aanmeldingen, gemiddeld >400 views op Twitch. De cursus zelf is gratis; mensen kunnen
tegen betaling het lesmateriaal aanschaffen.
Speciale uitzendingen met en door The Chess Queens.

Op het moment van schrijven heeft het kabinet onder voorbehoud aangekondigd dat per 19 mei
de binnensport de 1e stap naar heropening kan zetten, met activiteiten binnen de club zelf. Jeugd
t/m 17 jaar kan weer groepslessen krijgen en onderling spelen. Volwassenen kunnen, met
inachtneming van de 1,5 meter, weer een partij tegen elkaar spelen. Dit is nog lang niet de
normale situatie, maar er is weer wat mogelijk.

Vervallen BTW-vrijstelling
Vanwege een uitspraak van het Europees Hof eind 2017 zal de BTW-vrijstelling voor denksporten
per 1 januari 2022 komen te vervallen. De KNSB is samen met de andere denksportbonden en
NOC*NSF nog in gesprek met het ministerie van Financiën. Dit overleg concentreert zich met
name op de vraag of er een goede afspraak te maken is tussen bonden en overheid om
denksportverenigingen (en bij de KNSB ook regionale en bijzondere bonden) op een eenvoudige
manier toegang te geven tot de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Verenigingen kunnen gebruik
maken van de KOR bij een omzet tot € 20.000; op grond van de KOR geldt er dan alsnog een
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BTW-vrijstelling. De KNSB verwacht dat dit voor de meeste schaakverenigingen mogelijk zal zijn,
met uitzondering van de grootste verenigingen. We adviseren verenigingen en bonden de
uitkomsten van de gesprekken van de KNSB af te wachten en nog niet zelf een BTW-nummer aan
te vragen.
Op het moment van schrijven is hier nog geen overeenstemming met het ministerie van
Financiën over. We proberen zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Op 1 juli a.s. treedt de WBTR in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor schaakverenigingen.
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de
aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat
van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al
gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen voor de meeste schaakverenigingen dus best mee.
De KNSB heeft modelstatuten en een stappenplan c.q. checklist voor schaakverenigingen laten
ontwikkelen. Deze stukken worden in de tweede helft van mei gedeeld met alle verenigingen. We
zijn nog op zoek naar een mogelijkheid voor verenigingen om deze statuten zo eenvoudig en
goedkoop mogelijk door een notaris te laten bekrachtigen.

Samenwerking Chessfellow
Op 30 april jl. hebben de KNSB en Chessfellow een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar
ondertekend. Chessfellow heeft de gelijknamige schaakapp ontwikkeld, met als doel dat schakers
elkaar veel gemakkelijker kunnen vinden, bijv. om af te spreken voor een partij schaak of voor
een training. De KNSB ziet in Chessfellow een uitstekende mogelijkheid om de niet-gebonden
schakers te bereiken. Ook is Chessfellow interessant voor leden van de KNSB, om ook meer en
informeel te kunnen schaken.
De samenwerking tussen de KNSB en Chessfellow behelst in eerste instantie dat gebruikers van
Chessfellow de mogelijkheid krijgen om hun contactgegevens door te geven aan de KNSB, zodat
zij de – binnenkort te verschijnen – nieuwsbrieven kunnen ontvangen, worden geïnformeerd
over activiteiten waaraan zij kunnen meedoen (bijv. rapidtoernooien in de buurt) etc. De
komende tijd zal worden onderzocht hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Schoolschaak
Schoolschaaktoernooien
Eind februari hebben we alle lokale organisatoren en regionale bonden gevraagd online hun
voorronden te organiseren. Ze konden zelf kiezen welk platform ze wilden gebruiken. Een aantal
organisatoren heeft dit lokaal opgepakt en op Lichess en Tornelo kwalificaties georganiseerd. Dit
lukte niet in alle gevallen. De helft van de organisatoren zag het helemaal niet zitten om dit
online te doen. Bij de anderen was er vooral twijfel of ze de scholen wel zover konden krijgen.
De regionale bonden hebben bijna allemaal nog een finale gehouden of hebben scholen
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aangemeld voor de Halve Finales. De SGS was een mooi voorbeeld met een toernooi met 220
kinderen. Half mei weten we meer en 31 mei gaat de halve finale week van start op
Schaakmatties.
Schoolschaak stedenprojecten
In Den Haag, Amsterdam en het Westland zijn de schoolschaaklessen weer opgestart. In
Eindhoven (Internationale school) zijn de schaakschaaklessen voor de rest van het seizoen
geannuleerd en zullen pas weer in september verder gaan.
Voor het schoolschaakproject in Utrecht was het subsidie deel van Hoograven (€ 5.000) nog
beschikbaar voor 2020. Na tweemaal uitstel is dit project alsnog in het najaar 2020 opgepakt en
uitgevoerd. Een 8-tal ouders uit de wijk heeft een opleiding gekregen. Verder zijn er diverse
schaakmaterialen aangeschaft. Vanuit het budget wordt ook iemand betaald die gaat helpen bij
de oprichting van een jeugdschaakclub op een van de 5 scholen in de wijk in 2021.
Stichting Jeugdschaak
De Stichting Jeugdschaak heeft de KNSB gevraagd of ze een landkaart mogen maken voor
jeugdschaak.nl met de gegevens van de schaakscholen erop. Zij zouden graag van ons deze
gegevens willen ontvangen.

Breedteschaak
Verenigingsprijs
In de uitzending van Mister Chess, Hans Bohm, van zondag 25 april is WLC uit Eindhoven
gehuldigd door KNSB voorzitter Bianca de Jong - Muhren. Voorzitter Dannie Beijk en Jeugdleider
Hub van der Laar namen de prijs van € 1.000 digitaal in ontvangst. De schaakverenigingen waren
bijna driekwart jaar fysiek gesloten en alleen online in die periode actief. Toch hebben 50
schaakverenigingen ledenwinst geboekt. WLC hield zelfs per saldo 13 leden meer over aan het
einde van het jaar. WLC weet niet precies waar dat door komt, maar gaf wel aan dat ze heel
actief online zijn. Ze hebben ook online een lange partij gehandhaafd op de clubavond gevolgd
door een nabespreking op Skype. Zodoende is de binding met de leden goed gebleven. Ook bij de
jeugd zijn de lessen en competitiewedstrijden online gewoon doorgezet en zelfs diploma
uitreikingen hebben nog doorgang kunnen vinden.
Clubondersteuning & Ideeën voor aanbod
Uit de in februari gehouden enquête van de onder secretarissen en jeugdleiders (44% respons) is
een aantal clubs geselecteerd om mee te denken over het aanbod dat we graag willen
ontwikkelen voor als de clubs weer open mogen.
Op 28 april heeft dit groepje een brainstorm sessie gehouden.
Zie hier een kort overzicht hiervan:
• Marathon buitenschaak
• Terrassenschaak
• Facebook campagne
• Drempels qua lidmaatschap (differentiëren) verlagen
• Hybride kwalificaties online, finale fysiek, daardoor groter bereik
• Tornelo groot succes bij de jeugd, doortrekken naar meer clubs en volwassenen.
• Beginners (volwassenen) online trainen
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•
•
•

Online lessen in combinatie met fysieke clubavond
Structuurtjes opzetten zoals de teambattles op Lichess (bedoeld wordt andere
competitievormen met ook andere samenstellingen qua teams mogelijk maken)
Centaur – computerschaak voor beginners met bord en stukken – menselijke stijl om
beginners op weg te helpen

Eerder al in enquête genoemd:
• Landelijke campagne (in Nederland zijn veel schaakclubs )
• Koppeling met jubileum (Staunton 150 in 2021)
• Promotiemateriaal in frisse kleuren
• Meteen vanaf de herstart vol gas geven op de ledenwerving
• Beginners cursussen in de wijk of online
• The Queen's Gambit om huis- tuin en keukenschakers te interesseren
• Promotiemateriaal voor Jeugd en scholen
• Slimme berichten verzinnen als wakschaken om aandacht te trekken
Uit deze lijst gaan we 3 punten selecteren voor uitwerking.
EenTweetje
Vanuit NOC*NSF doen we samen met 14 andere sportbonden mee in het traject voor een online
bestuurderstool zoals www.eentweetje.nl.
Bij de eerste gesprekken met de externe ontwikkelaar Yard is eerst gekeken wat de sportbonden
nu eigenlijk nodig hebben. Het gaat over duurzame communitybuilding. Met als achterliggend
doel dat bestuurders niet meer als eerste aankloppen bij de gemeente en bij de bond, maar bij
hun collega bestuurders, ongeacht tak van sport. De techniek van het interactieve online
platform zorgt er aan de achterkant voor dat we veel data genereren, wat ons beleidsmakers
weer in staat stelt om beter in te spelen op de wensen en behoeften van clubs.
Een pilot met een deel van deze 15 bonden (en een gemeente wellicht) ligt voor de hand om
verder te komen in dit proces. Daarom komt de werkgroep half mei bij elkaar voor de
pilotdefiniëring. De KNSB zal niet worden meegenomen.

Communicatie en algemene dienstverlening
OLA
Het bestuur heeft gevraagd ‘Mijn KNSB’ nieuw leven in te blazen. Er is een plan ontwikkeld dat
door het bestuur beoordeeld wordt.
Competitie-, rating- en kalenderwebsites
De kalenderserver heeft een grote metamorfose ondergaan om het rapporteren van toernooien
voor de rating mogelijk te maken. Dit systeem werkt inmiddels volledig. Alle ratingrapportages
worden voortaan via de schaakkalender gedaan.
Rating
De maandelijkse rating (was driemaandelijks) functioneert goed. Omdat er zeer weinig resultaten
voor de rating zijn is de stresstest nog niet geweest.
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Kadervorming
Trainersplatform
Maandelijks wordt een update verstuurd naar trainers die zich hebben aangemeld bij het
Trainersplatform. Dit gaat intussen om 232 aanmeldingen. De update wordt gemiddeld door 7080% van de ontvangers geopend. Zij klikken door naar de Website: bijvoorbeeld naar de
cursusagenda of naar Schaken.nl om Webinars terug te kijken.

De volgende cursussen zijn (online) afgerond in 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Schaaktrainer 1 Breda (Rick Lahaye)
Schaaktrainer 1 Eindhoven (Boris Friesen)
Schaaktrainer 1 Sliedrecht (Rick Lahaye)
Schaaktrainer 2 Sliedrecht (Dolf Meijer)
Schaaktrainer 1 Leeuwarden (Migchiel de Jong)
Schaaktrainer 1 online (Jop Delemarre)
Schaaktrainer Stap 2 online (Jop Delemarre)

Deze Webinars vonden plaats:
•
•
•
•
•
•

26 januari: Financiering van Schoolschaak (KNSB), 8 deelnemers (>30 keer teruggekeken).
28 januari: Schaakvaardigheden aanleren (Dolf Meijer), 17 deelnemers (daarnaast >100
keer teruggekeken)
3 maart: Nieuwe features in Lichess (Pascal Losekoot): 21 aanmeldingen, >100 keer
teruggekeken,
11 maart: kennismaken met Tornelo (KNSB): 40 aanmeldingen, > 100 keer teruggekeken
25 maart: lesgeven aan heel jonge kinderen/ 468 schaak (Jozias Hillenkamp): 10
deelnemers, video niet online i.v.m. AVG
20 april: eigen trainingsmateriaal maken (Eddy Sibbing): 18 deelnemers, binnenkort terug
te kijken (staat binnenkort online)

De Webinars die online staan zijn terug te vinden via Opleidingen | Schaken

Huidige lopende opleidingen:
•
•

Schaaktrainer 1 Schoolschaak online (gestart 7 april, Dolf Meijer): 9 deelnemers
Schaaktrainer Stap 3 online (gestart 15 april, Jop Delemarre): 9 deelnemers

Aangevraagde Webinars/ in de planning:
•

Webinar OBS (Open Broadcasting Service) voor schaakles (10 mei, Anton Bakels)
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•
•

Webinar "Starten met schaken op school", gericht op leerkrachten (eind mei)
Webinar Partijen Analyseren voor het schaakonderwijs (juni, Rick Lahaye)

Examens
Eind juni staan twee digitale examendata ingepland: Schaaktrainer 1 en Schaaktrainer 2. Het
digitaal afnemen van de examens maakt het mogelijk dit in grote(re) groepen te doen. Behalve
de deelnemers aan de huidige cursussen zijn ook mensen die het afgelopen jaar door
omstandigheden een cursus niet goed hebben kunnen afronden uitgenodigd om zich in te
schrijven en zo alsnog het diploma te behalen.
Innovatie/Ontwikkelingen:
In januari is een cursus Schaaktrainer 1 aangeboden waarin het online lesgeven centraal stond.
Resultaat zou een certificaat van deelname zijn. Gaandeweg bleek dat het overgrote deel van de
deelnemers toch graag een regulier/ officieel diploma Schaaktrainer 1 wil halen. Deze kans wordt
nu alsnog geboden en deze ervaring wordt meegenomen naar toekomstig aanbod.
Op de Website kunnen geïnteresseerden twee proeftoetsen doen. Met deze toetsen kunnen
mensen testen wat ze al weten van schaakles geven/ Stap 1 en worden ze geprikkeld om een
kadercursus te gaan volgen.
Met de examencommissie is overeengekomen dat deelnemers aan de cursus Schaaktrainer 2
(Stap 2 en 3) eventueel examen mogen doen op Stap 2 niveau. Zij ontvangen dan een certificaat
"Schaaktrainer Stap 2" i.p.v. een diploma Schaaktrainer 2. We hopen dat het schaaktechnisch
examen van de cursus zo geen drempel meer vormt voor mensen die alleen willen lesgeven op
Stap 2 niveau. Ditzelfde geldt voor deelnemers aan Schaaktrainer 3 voor wie Stap 5 te lastig is. Zij
kunnen een certificaat "Schaaktrainer Stap 4" behalen.
Als pilot zal een aantal cursisten van de cursus 'Schaaktrainer 1 Schoolschaak' de e-learning van
NOC-NSF "een beetje opvoeder'' gaan volgen, om te onderzoeken of deze e-learning een
aanvulling kan zijn op onze cursussen op het gebied van pedagogiek/ didactiek.
Er is contact geweest met de examencommissie over normering en examinering van deelnemers
aan onlinecursussen. Sinds maart nemen we deel aan het TOPS overleg, een overkoepelend
overleg van Opleidingscoördinatoren van een (groot) aantal Sportbonden, voor kennisdeling en
uitwisseling.

Competitie en rating
Competitie en Beker
De KNSB competitie en de KNSB Beker 2020-2021 zijn door het CMT (Competitie Management
Team) stilgelegd en geannuleerd.
Voor de KNSB competitie 2021-2022 moeten ‘gaten in de klassen’ ontstaan door terugtrekkingen
opgevuld worden. Het CMT (Competitie Management Team) heeft besloten dat de hoogst
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geëindigde teams uit de afgebroken competitie 2019-2020 uitgenodigd worden voor hybride
promotie wedstrijden die als de overheden het toestaan gespeeld worden in mei en juni.
De competitie online 2020-2021 is gewonnen door MuConsult Apeldoorn 1. Aan deze competitie
deden 96 teams mee verdeeld over 9 klassen.
De KNSB Beker online is met 59 teams begin april gestart. In april is de poulefase afgrond. In mei
worden drie knock-out ronden gespeeld resulterend in een finale (all play all) poule van 4. Deze
finale zal in zijn geheel op 29 mei gespeeld worden.
KNSB-Jeugdclubcompetitie
De KNSB-Jeugdclubcompetitie 2020 zal zijn vervolg gaan krijgen op 22 mei op het platform van
Tornelo. Er heeft slechts een handvol teams afgezegd omdat ze niet online willen spelen. Veruit
het grootste deel wil wel en zullen op 3 zaterdagen gaan strijden om de titels in de E, D, C en A
Meesterklasse. Speciaal voor deze edities is een module geprogrammeerd om de indelingen in
Tornelo in te lezen voor teams van 4 tegen 4.

Topschaak
Programma Anish Giri
De hervatting van het Kandidatentoernooi in Ekaterinenburg heeft uiteindelijk geen Nederlandse
uitdager opgeleverd. Ian Nepomniachtchi plaatste zich voor de WK-match tegen Magnus Carlsen
die van 24 november-16 december 2021 gepland staat in Dubai.
Anish Giri bereidde zich voor in Den Haag met een volledig Nederlands team. Erwin l’Ami, Jorden
van Foreest en Max Warmerdam waren zijn secondanten.
Bij het begin van de hervatting stond Anish met 3,5 uit 7 op 50%, een vol punt achter de twee
koplopers Ian Nepomniachtchi en Maxime Vachier-Lagrave. Al snel in het toernooi werd duidelijk
dat Anish de belangrijkste concurrent was van ‘Nepo’. De Nederlandse grootmeester versloeg
Wang Hao, Ding Liren en Fabiano Caruana en remiseerde met zwart tegen ‘Nepo’ en Vachier
Lagrave. Zo stond Anish met 2 partijen te gaan een halfje achter op Nepomniachti. Onderling
resultaat was echter het eerste criterium bij gelijk eindigen. En omdat Anish ruim een jaar eerder
van de Russische koploper had verloren betekende dat in feite een achterstand van een vol punt.
Anish nam vervolgens in ronde 13 te veel risico met zwart tegen Grischuk en verloor, waardoor
de missie voorbij was.
Anish Giri staat momenteel in de live ratings op plaats 6 in de wereld met een rating van 2780. Hij
is het jaar uitstekend begonnen met een gedeelde eerste plaats in Wijk aan Zee en een
overwinning in de ‘Magnus Invitational’ (13-21 maart). In dat online toernooi versloeg Anish Ian
Nepomniachtchi in de finale.
Als de corona situatie het toelaat dan heeft Anish in de tweede helft van het jaar een zeer volle
wedstrijdkalender. De nieuwe WK-cyclus start dit jaar alweer met de World Cup en het FIDE
Grand Swiss.
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Programma Jorden van Foreest
De overwinning in het Tata Steel Chess Tournament in het begin van dit jaar laat zien dat Jorden
zich nog steeds goed (en zelfs boven verwachting) ontwikkeld. Hij staat momenteel op plaats 37
in de liveratings met een rating van 2701.
Jordens prestatie in Wijk aan Zee levert hem ook het komende jaar een A-status op van
NOC*NSF.
Voor Jorden betekent de coronapandemie nog steeds dat hij vrijwel geen toernooien kan spelen.
Het eerder aangekondigde Sigeman toernooi in Zweden waar Jorden in april aan mee zou doen is
uitgesteld.

Landenteams
De FIDE heeft de Olympiade die vanuit augustus 2020 verplaatst was naar de zomer van 2021
opnieuw uitgesteld. De Olympiade wordt in 2022 in Moskou gehouden.
In 2021 staat wel het EK-Landenteams gepland: 11-22 november Terme Olimia (Slovenië).

ECU Hybrid toernooi
Van 22-30 mei organiseert de ECU een zogenaamd Hybrid knock-out toernooi waarmee 36
Europese spelers zich kunnen kwalificeren voor de World Cup. De knock-out matches worden
gespeeld met een klassiek tempo op Tornelo.
Een groot deel van de organisatie legt de ECU bij de nationale bonden neer. Ieder land zorgt
namelijk voor 1 of 2 speelzalen met camera’s en arbiter(s) en een captain. De KNSB organiseert
dit toernooi voor Nederlandse grootmeesters en een paar talenten op Sportcentrum Papendal
met inachtneming van de corona regels.

NOC*NSF
Als gevolg van de coronapandemie en het niet doorgaan van de Olympiade en diverse
internationale jeugdkampioenschappen is er in 2020 minder uitgegeven op het gebied van
topschaak en talentontwikkeling. Voor een deel van de topschaaksubsidie is reallocatie
aangevraagd en toegekend voor 2021.

Talentontwikkeling
Papendal talentenprogramma
Dit jaar heeft de eerste training op Papendal plaatsgevonden. De Jong Oranjegroep trainde van
12 tot en met 18 april met Ivan Sokolov.
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Trainingen talentstatushouders
De Talentstatussen zijn per 1 februari 2021 vastgesteld door de Technische Commissie van de
KNSB. Dat was vanwege de coronapandemie een lastige klus: het afgelopen jaar zijn veel
toernooien online gehouden en er zijn maar weinig toernooien gehouden achter het bord die
meetelden voor de rating. De Technische Commissie heeft daarom niet de regel gehanteerd dat
er minimaal 30 partijen per jaar gespeeld moeten worden voor de rating. Uitgangspunt was nog
steeds de tabel met de ratinggrenzen, maar die grenzen zijn niet hard gehanteerd. Meegenomen
zijn of talenten in de buurt waren van de grenzen, welke status ze in het afgelopen jaar hadden,
en hoe ze het gedaan hebben op bijvoorbeeld het EJK en WJK online. In totaal zijn er 27 statussen
verleend. De trainingsprogramma’s van de talentstatushouders gaan gewoon (online) door.
Uitzendingen
De internationale jeugdkampioenschappen voor 2021 zijn nog niet vastgesteld door de FIDE en
de ECU. Alles zal afhangen van de ontwikkeling van de coronapandemie.

Evenementen
Evenementen volwassenen
Bijna alles ligt stil, ook de amateurtoernooien van Tata Steel Chess zijn niet doorgegaan.
Online is eind november 2020 het NK internet en de variant voor alleen vrouwen georganiseerd.
Aan de voorronden van beide toernooien deden meer dan 300 unieke spelers mee.
Opstarten na Corona
De zomertoernooien is gevraagd hoe het er mee staat. Amsterdam Science Park en het
Hogeschool Zeeland gaan niet door. Het Open NK in Dieren (26 juli-5 augustus) wil alleen
doorgaan als de 1.5 meter regels niet meer gelden. Het ONJK zal waarschijnlijk hetzelfde doen als
het ONK.
Evenementen jeugd
Landelijk Jeugdoverleg
Met de regionale jeugdleiders hebben we op 3 maart afgesproken dat we alle jeugdevenementen
online gaan organiseren voor de rest van dit seizoen. Tevens hebben we afspraken gemaakt over
de regionale kwalificaties voor de persoonlijke jeugdkampioenschappen (voor 25 april) en de
teamwedstrijden voor het NK Schoolschaak Basisonderwijs (tussen 16 april en 15 mei).
Eerder hebben we de lokale schoolschaakorganisatoren opgeroepen om voor 15 april hun
schoolschaaktoernooi online te organiseren.
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NK VO op chess.com
Op 21 Januari 2021 is de finale van het NK VO online gespeeld. Normaal maken deze finales deel
uit van het Tata Steel Chess on Tour programma. Dit jaar kon dat niet en werd de finale op
Chess.com gespeeld. De 18 finale teams streden in 4-tallen tegen verschillende scholen. Er werd
in drie categorieën gespeeld om de Nederlandse titels.
In categorie I (alle leerjaren) kon het eerste team van het Stedelijk Gymnasium Leiden al een
ronde voor het einde de titel veilig stellen.
In categorie VO II (eerste twee leerjaren) won het Christelijk Gymnasium Utrecht alle 5 de ronden
en werd de terechte kampioen.
Het spannendst was het in de derde categorie (max. 1 clubschaker), waar uiteindelijk de
bordpunten het verschil moesten uitmaken. Het Jacobus Fruytier SG uit Apeldoorn bleef hier De
Passie 1 uit Wierden 2,5 bordpuntje voor.

Finale van de Grand Prix Tournaments
De finale van de Grand Prix Tournaments is gehouden op Chess.com in het weekend van 19-21
maart. Er waren 4 klassementen: Snel, MinderSnel, Rapid en Mix. De top 32 per klassement had
zich voor deze finales geplaatst en dongen mee naar de verschillende podiumplaatsen bij het
Snelschaken (3 | 3), Mindersnel schaken (10 | 2) en Rapid schaak (15 | 5).
Het algemene Mix klassement werd gewonnen door Prajit Sai Kumar.
Het Snel Klassement door Prajit Sai Kumar
Het MinderSnel Klassement door Joppe Raats (BEL)
Het Rapid klassement door Max Hooijmans
Als prijzen waren er een privé training voor de winnaar door GM Lucas van Foreest en simultaans
met nabespreking door GM Casper Schoppen en GM Liam Vrolijk voor alle anderen die in de top
3 per klassement waren geëindigd of in de top 10 van de Mix.
Kwalificaties NK ABC en regionale kwalificaties NK D, NK E en NK FGH
Onze oproep om regionale kwalificaties te organiseren voor de persoonlijke kampioenschappen
is door alle 13 regionale bonden opgepakt. Ze zijn vrijgelaten welk platform ze konden gebruiken.
Het merendeel (11 van de 13) heeft voor Tornelo gekozen, en met succes. De NBSB had zelfs
gemiddeld meer deelnemers dan bij de fysieke kwalificaties van vorige jaren meldde ze. Alleen de
FSB en NOSBO hebben het op Lichess gehouden, aangezien zij al heel actief waren op dat
platform.
Op 3, 10 en 17 april hebben we de landelijk kwalificaties gehouden op Tornelo voor het NK ABC.
We hebben ook de regionale bonden aangeboden hun C jeugd kwalificatie op 10 april te laten
aanschuiven. Daar hebben 5 bonden gebruik van gemaakt. De anderen hebben zelf een
kwalificatie georganiseerd.
De deelname aan de kwalificaties was nog nooit zo groot. Met resp. 100, 130 en 156 deelnemers
voor de 3 kwalificaties was het drukker dan ooit. Aan het 3e toernooi deden bijvoorbeeld 70 Cjeugd spelers mee, die zich nog niet regionaal hadden weten te plaatsen.
Het NK ABC, NK D en NK E hebben zodoende een volwaardig deelnemersveld gekregen. Mocht er
een fysiek NK later dit jaar alsnog komen, dan mogen dezelfde geplaatste spelers hieraan
deelnemen.
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NK ABC (1-2 mei)
Voor het NK ABC hebben we verplicht gesteld dat camera’s en microfoons aan moesten, en
konden spelers ook worden gevraagd om hun scherm te delen. De deelnemers vonden het fijn
dat er actief gecontroleerd werd. Twee arbiters hadden kort daarvoor een workshop over Online
Arbitreren bij de FIDE gevolgd. Er is tijdens het toernooi niets vreemds geconstateerd, en ook het
fair play rapport na afloop gaf geen aanleiding voor nader onderzoek.
De kampioenschappen verliepen verder geheel naar wens met soms nog een wending in de
slotronden. Bij de Jeugd A was Jonas Hilwerda helemaal verrast toen hij hoorde dat hij kampioen
was geworden omdat zijn beide concurrenten (Yichen Han en Osama Arabi) hadden verloren.
Bij de Meisjes A werd Cato de Zoeten kampioen. Katharina Ricken (Dui) scoorde meer punten
maar is nog in afwachting van haar overstap naar de Nederlandse Schaaknationaliteit.
Bij de Jeugd B was het Khoi Pham die weer een NK titel aan zijn rijtje noteerde. Bij de Meisjes B
scoorde Rolinde den Heijer 100%. Bij de Jeugd C was het Arthur de Winter die Roger Labruyere
en Prajit Sai Kumar nipt voorbleef. Bij de Meisjes C pakte Elysia Feng de titel.
Op Twitch was Niels van der Mark actief samen met GM Jan Werle die op zaterdag en zondag een
uitzending van 1,5 a 2 uur hebben gehouden. Deze werden goed bekeken, vooral na afloop met
bijna 800 kijkers per uitzending.

Schaakmatties
Verkoop van accounts
Op 31 december 2020 telde de Schaakmatties club een kleine 2.000 betalende leden (1.945). Dat
waren er eind 2019 nog 1.365.
Tot nu toe zijn dit seizoen 573 jaaraccounts verkocht van de 3.000 die zijn ingekocht. Dat is ca.
1.000 minder dan zelfde tijd vorig jaar.
Recent heeft Stichting Schaakbrein uit OostStellingwerf een aantal accounts aangeschaft, met als
doel om voor 15 scholen te werven. Verder wil Onderwijsstichting Kempenkind al haar bestaande
chesskid leden binnenkort bij ons onderbrengen, ca. 150 accounts.
De pagina www.schaakmatties.nl/voor-Schaakmatties is live gezet. O.a nieuws, een kalender en
een drietal uitgelichte items zijn nu beter te vinden voor onze Schaakmatties.
Enkele Schaakmatties zijn ook recent geïnterviewd door Bob Jacobs. Deze verhalen zijn via het
nieuws te bekijken.
Activiteiten
In de winterperiode hebben we 6 weken lang de Winter Challenge gehad met elke week een
andere challenge en te verloten prijsjes. Hieraan hebben wekelijks gemiddeld z’n 30 tot 50
kinderen de challenge gehaald.
Verder organiseren we nog altijd dagelijks 3 toernooien. Deze toernooien tellen mee voor de
Schaakmattie League, waar we wekelijks een winnaar uitroepen.
In februari zijn we nog een nieuw onderdeel gestart, genaamd: Beat the Masters. Bij Beat the
Masters kunnen de Schaakmatties live op de woensdagmiddag strijden tegen de Schaakmeesters
Bob en Eric in een Simultaan, Snelschaaktoernooi, Opdrachtschaak of Bingoschaak.\
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Vanaf 31 mei zullen de wedstrijden om het NK Schoolschaak op Schaakmattties plaatsvinden met
de finales Algemeen op 12 juni en 345 op 26 juni.

PR-activiteiten
We hebben via Twitch zowel PR-activiteiten voor leden als voor niet-leden. Deze zijn al genoemd
aan het begin van de rapportage. Een belangrijke PR-activiteit gericht op niet-leden is de serie
beginnerslessen ‘The Queen’s Gambit ontrafeld’.
Verder zijn we inmiddels gestart met de uitvoering van de social media strategie. Activiteiten op
Twitter en Facebook zijn al flink uitgebreid, en we zijn nu ook bezig om actief te worden op
Instagram en LinkedIn.
In het algemeen merken we dat media (radio, TV, kranten) de laatste maanden veel aandacht
aan schaken besteden. Dit vooral met dank aan The Queen’s Gambit, de wereldtitel van Eline
Roebers en de successen bij het Tata Steel schaaktoernooi. De media weten de KNSB goed te
vinden voor informatie, interviews of om contact te leggen met schakers.
Ook andere schaakenthousiastelingen verrichten goed PR-werk voor het schaken, buiten de
schaakbond om. Jesús Medina gaat onvermoeibaar voort met het promoten van schaaktafels in
de openbare ruimte, onder de titel ‘Urban Chess’. Er komen steeds meer schaaktafels in
Nederland, en hij weet ook de aandacht te trekken van media en gemeenten. Ook internationaal
is er inmiddels aandacht voor zijn initiatief.
Een andere schaakpromotor is Mister Chess Hans Böhm, die sinds een aantal maanden een eigen
Youtube kanaal heeft. In zijn wekelijkse programma besteedt Hans aandacht aan heel diverse
schaakzaken, zoals een initiatief van Ignace Hendriks (voormalig coördinator Max Euwe Centrum)
om ouderen in zorginstellingen te helpen om te kunnen schaken (online of, coronaproof, tegen
een live tegenstander). Daarnaast leert Hans een meisje schaken met Chessity, en daarbij nodigt
hij de kijkers uit om mee te doen.
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Jubileum 150 jaar KNSB t.b.v. Bondsraad van 5 juni 2021 (21-20203)
Na de Bondsraad van 28 november 2020 zijn de voorbereidingen voor het 150-jarig bestaan van de
KNSB (mei 2023) gestart o.l.v. Bianca de Jong-Muhren (vz) en Ard Dekker (vice vz). De
jubileumcommissie is aangevuld met Yvette Nagel-Seirawan, Jan van Os en Eric van Breugel. Marleen
van Amerongen zal wanneer haar gezondheid dit toelaat, tevens toetreden tot de
jubileumcommissie.
Tijdens een kick off op 11 mei jl. van de jubileumcommissie en andere betrokkenen bij diverse taken
is een projectplan besproken. Enkele belangrijke onderdelen hieruit:
Randvoorwaarden
•
•
•
•

De jubileumcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de KNSB en
wordt uit dien hoofde door het Bestuur benoemd en er wordt periodiek verantwoording
afgelegd aan het Bestuur.
Uitgaven vallen binnen de reservering jubileumactiviteiten of op te halen
sponsorgelden/subsidies (geen onvoorziene extra belasting op de KNSB financiën).
Jubileumcommissie bestaat uit voldoende mensen zodat de continuïteit en het resultaat van
de jubileumactiviteiten kan worden behaald.
Jubileumactiviteiten dienen in lijn te zijn met de dan geldende missie en visie van de KNSB en
de commissieleden dienen zich te gedragen volgens de dan geldende waarden van de KNSB.

Uitgangspunten in projectplan
•

•
•

Een begroting van in totaal ca. €150.000 (een eventueel te houden WK jeugd valt buiten deze
begroting). Veel is afhankelijk van de werving van sponsors en subsidieverstrekkers die
recent is gestart.
Sponsorpakketten voor: een hoofdsponsor, subsponsors, een club van € 1.500 en een
jubileumladder van €150.
Voorbereid worden een jubileumuitgave, jubileumexpositie, activiteiten met het getal 150,
activiteiten voor zoveel mogelijk doelgroepen, etc. Een accent komt te liggen op de week van
22 t/m 27 mei 2023. Daarnaast wordt o.a. een estafette georganiseerd met
schaakactiviteiten per regionale bond, waarbij wordt aangesloten bij belangrijke activiteiten.
Hiervoor worden de bonden benaderd.

Fasering en planning van tussenresultaten
Fase
1. Initiatieffase
2. Definitiefase en
ontwerpfase
3. Voorbereidingsfase
4. Vaststelling
jubileumprogramma
5. Implementatie
6. Nazorg/evaluatie

(Tussen)resultaten/
producten
Een projectplan
Een plan van aanpak, incl. een
programma van eisen
Uitwerking jubileumactiviteiten
Uitgewerkt programma

Startdatum

Einddatum

28/11/2020
5/6/2021

5/6/2021
11/12/2021

11/12/2021
6/2022

6/2022
6/2022

Uitvoering jubileumactiviteiten
Verantwoording aan Bondsraad

1/1/2023
1/1/2024

31/12/2023
Juni 2024

Het belangrijkste moment wordt de Bondsraad van juni 2022 als het jubileumprogramma wordt
vastgesteld.
Aanbeveling: De Bondsraad wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken en suggesties
voor sponsors, subsidieverstrekkers, activiteiten e.d. te delen met de jubileumcommissie.

