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Uit de Bondsraad van 5 juni 2021 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 is uitgevoerd. Indien gewenst kan de taxatiewaarde mondeling worden gedeeld.

Actiepunt 120: BTW
Er zijn twee aspecten:
a) Communicatie over de BTW-regeling: Er zijn goedbezochte online voorlichtingssessies
over de BTW geweest op 14 en 15 september. Verder is er in samenwerking met de
andere denksportbonden en de belastingdienst een verkorte procedure voor aanmelding
voor de Kleine Ondernemers Regeling afgesproken (KOR). Clubs en bonden zijn daarover
geïnformeerd.
b) Voorstel rechtstreekse contributie-inning door KNSB: Hierover is op 28 september jl. een
extra Bondenoverleg geweest. Op dit moment wordt nog onderzocht of regionale
bonden (en bijzondere bonden en verenigingen) voor de KNSB-contributie alleen een
kassiersfunctie hebben. In dat geval hoeft de KNSB-contributie niet voor de omzet te
worden meegerekend. Dat maakt het gemakkelijker om een beroep te doen op de KOR.
De BTW-specialist is in overleg met de belastingdienst om daar ook formeel akkoord op
te krijgen.

Actiepunt 121: Verenigingsondersteuning onderzoeken/enquêtes
Er zijn twee aspecten:
a) Toesturen aan elke regionale bond van de resultaten op clubniveau van het onderzoek
vitale vereniging uit 2020: Dit zal voor de BR van 11 december a.s. worden uitgevoerd.
b) Toesturen aan de regionale bonden van de resultaten enquête verenigingsondersteuning
en ledenwerving uit voorjaar 2021: Dit rapport is dit voorjaar via de website gedeeld.
Bijgaand nog eens de link: https://schaakbond.nl/clubs/ondersteuning-clubs/rapportenqu%C3%AAte-als-de-clubs-weer-open-mogen

Actiepunt 122: NK algemeen en vrouwen
Dit betrof de wijze van kwalificatie van regionale kampioenen voor het Deloitte NK schaken
algemeen. Op 24-25 september jl. heeft een online kwalificatietoernooi voor de regionale
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kampioenen plaatsgevonden. Elke bond had de gelegenheid om een speler af te vaardigen (de
NOSBO had een rechtstreekse plaats).

Actiepunt 123: Onderhoudsplan pand
Afspraak is dat een onderhoudsplan in de Bondsraad van juni 2022 geagendeerd zal worden.
Gelet op het concrete voornemen om het pand in 2022 te verkopen, wordt voorgesteld om dit
actiepunt te schrappen.

Actiepunt 124: Chessfellow
Informatie over de samenwerking met Chessfellow is te vinden in de BR rapportage.

Actiepunt 125: Evaluatie Schaakmagazine
De input van de BR-leden in de vergadering van 5 juni jl. is meegenomen in het nieuwe plan voor
Schaakmagazine.
Daarnaast is in de nieuwsbrief van november 2021 een enquête uitgezet wat mensen van een
online of een fysiek magazine. De resultaten van deze enquête zullen worden gedeeld op de BR
van 11 december 2021.

Actiepunt 126: Online activiteiten, link leggen met schaakclubs
Het idee is dat bij online activiteiten voor niet-leden, zij worden geattendeerd op schaakclubs
zodat zij zich daar eventueel kunnen aanmelden. We hebben dit tot nu toe indirect vorm
gegeven. Mensen hebben de gelegenheid gekregen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.
Via de nieuwsbrief zijn zij o.a. gewezen op de Schaak Off.

Actiepunt 127: Informeren bonden over voortgang oppakken aanbevelingen m.b.t. jeugd- en
schoolschaak
Dit is nog niet gerealiseerd. Schoolschaak is 1 van de 16 thema’s van het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2022-2025. Bij de voortgang van het MJBP zal hierover
gerapporteerd gaan worden.

Actiepunt 128: Informeren bonden over gesprek mevr. Olfers en werkgroep Taakverdeling
regionale bonden – KNSB
Dit is apart geagendeerd voor de BR van 11 december 2021.

Actiepunt 129: Aanpassing OLA ivm dubbelleden
In de laatste OLA update (over MijnKNSB) is ook opgepakt dat clubs automatisch een melding
krijgen als een dubbellid elders het hoofdlidmaatschap opzegt en daarmee automatisch hoofdlid
van de betreffende club wordt.
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Actiepunt 130: Modelstatuten regionale bonden
Dit is nog niet gerealiseerd. Aan regionale bonden wordt gevraagd om hun huidige statuten op te
sturen, zodat op basis hiervan nieuwe modelstatuten gemaakt kunnen worden.
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