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Gevraagd:
Instemming van de Bondsraad op het aanvullend voorstel begroting. Het AB onderschrijft de
adviezen van de FAC.
Dit houdt in:
1. Met betrekking tot de verkoop van het pand:
a. In de BR van december 2021 wordt de BR gevraagd om een uitspraak te doen over
de wenselijkheid van de verkoop pand en nieuwe huisvesting, en bij een positieve
uitspraak een werkgroep in te stellen voor de uitwerking van het financiële deel (wat
wordt de bestemming van de opbrengst).
b. In de BR van juni 2022 komt een voorstel van het bestuur voor verkoop van het pand,
inclusief voorstel voor bestemming van de opbrengst (op basis van advies
werkgroep).
2. Met betrekking tot de herintroductie van een fysiek bondsblad (Schaakmagazine 2.0):
a. Anders dan in het oorspronkelijke begrotingsvoorstel staat, is het voorstel nu om de
herintroductie van een fysiek bondsblad met een half jaar uit te stellen. Het huidige
online magazine wordt een half jaar langer gecontinueerd (3 edities). Het tekort in de
begroting zal daarmee uitkomen op € 72.000 (was € 94.000).
b. In de BR van juni 2022 komt een voorstel voor de herintroductie van een fysiek
bondsblad, inclusief financiële onderbouwing voor de lange termijn.
De definitieve begroting (inclusief aanpassing bondsblad, rest ongewijzigd) zal bij instemming door
de BR spoedig na de vergadering van 11 december a.s. gepubliceerd worden.

Achtergrond
Op 24 november 2021 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de FAC, penningmeester en de
directeur van het bondsbureau over de begroting 2021. De door de FAC gestelde vragen bij de
begroting zijn in dit overleg (nader) beantwoord. In haar verslag van 30 november 2021 doet de
FAC een tweetal aanbevelingen inzake het bondsblad en de verkoop van het pand. Beide
aanbevelingen hebben de strekking dat een nadere financiële onderbouwing gewenst is alvorens
een besluit te nemen. Daarom adviseert de FAC in de BR van juni 2022 een besluit te nemen over
zowel het pand als het bondsblad en het komende halfjaar te gebruiken voor de financiële
onderbouwing. Het bestuur van de KNSB stelt zich op het standpunt om het advies van de FAC
ten aanzien van het pand en het bondsblad onverkort over te nemen.
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