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Aanleiding
De Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale Schaakbonden heeft in haar rapport van 27 oktober 2020
het bestuur gevraagd de Bondsraad van juni 2021 de status en een plan van aanpak te verstrekken voor
uitstaande actiepunten met betrekking tot de samenwerking tussen de Schaakbond Overijssel (SBO), de
Oostelijke Schaakbond (OSBO) en de Stichtse Schaakbond (SGS).1 Daarbij gaat het om de samenwerking
tussen deze drie regionale bonden en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond waarbij onderzocht zou
worden of de invulling van de taken en verantwoordelijkheden op een andere manier kan plaatsvinden. 2 De
pilot is gestart in 2018 en zou eindigen in 2021.3 Dit statusbericht vertelt wat de stand van zaken is van deze
pilot, van de afzonderlijke onderdelen en wat het vervolg zal zijn.
Belangrijk is op te merken dat deze pilot in de Bondsraad van 8 december 2018 heeft geleid tot het instellen
van de Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale Schaakbonden.4 De commissie heeft een uitgebreid
rapport opgesteld en gepresenteerd aan de Bondsraad van 28 november 2020.5 Er wordt nu in samenwerking
met Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, vervolg gegeven aan de uitkomsten
van dat rapport.

Status per onderwerp
Er is 15 juli 2021 een overleg geweest tussen de drie samenwerkende regionale schaakbonden en de KNSB. 6
Tijdens dat overleg is uitgebreid gesproken over de problemen die de drie tijdens het traject - om te komen
tot een gezamenlijke competitie - zijn tegengekomen en hoe daar mee is omgegaan.
Tijdens de pilotperiode zijn zaken opgepakt, maar niet alle. Door de situatie rondom COVID-19, wisseling
van de voorzitter van de KNSB, de instelling van de Commissie Taakverdeling (waarover dadelijk meer) en
de focus van de drie samenwerkende regionale bonden op hun gezamenlijke competitie zijn er ook zaken
blijven liggen. Gelukkig zijn er ook onderdelen wel opgepakt of onderhanden. Hieronder een samenvatting:
-

Voorstel afdracht contributie via de KNSB
In de Bondsraad van 15 juni 2019 is een eerste verkennende opzet besproken. De reikwijdte van het
voorstel betrof niet enkel de drie samenwerkende regionale schaakbonden, maar alle regionale
schaakbonden. Tevens voorzag het in een regeling met betrekking tot het debiteurenrisico. De
Bondsraad heeft het bestuur, na een uitgebreide discussie, gevraagd de uitwerking cijfermatig te
onderbouwen. Ook zal het vraagstuk waar het debiteurenrisico ligt, bij de KNSB of bij regionale
schaakbonden, worden meegenomen in dat voorstel.7

Erik Mijnheer en Henk Renders ea., Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale schaakbonden (Houten 2020) 61.
https://www.schaakbond.nl/bond/organisatie/beleid/bondsraad/2-juni-2018, agendapunt 9.
3 Voor alle duidelijkheid: deze notitie gaat over de pilot van de drie regionale schaakbonden en de KNSB. Naast deze
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Dat verbeterde voorstel komt in de Bondsraad van 11 december 2021 aan de orde.
Dit onderdeel is, vanuit de pilot bezien, zodoende afgerond.
-

Voorstel websites schaakverenigingen en regionale schaakbonden als satelliet-site KNSB-website
Dit onderwerp is nog niet opgepakt. Het bestuur van de KNSB heeft aangegeven tijdens het recente
overleg met drie regionale schaakbonden dit onderdeel in samenhang te willen oppakken vanuit de
optiek van een steeds verdergaande gecentraliseerde automatisering en hierop terug op te komen in
het Meerjaren Beleidsplan 2022-2025.

-

Voorstel integratie Netstand
In de notitie uit 2018 staat dat enerzijds de drie regionale competities hun afzonderlijke competities
zullen samenvoegen tot één competitie en anderzijds dat de indeling en organisatie daarvan wordt
overgenomen door het Bondsbureau. Het eerste doel is gelukt: de drie regionale schaakbonden
hebben allemaal onlangs besloten de gezamenlijke competitie te continueren. Het tweede doel is
niet opgepakt. De Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale Schaakbonden zegt daarover in
haar conclusie het volgende: ‘Vanuit de regio’s is al eens geopperd de regionale schaakbonden op
te heffen. Daar zijn de meningen over verdeeld. … De commissie is van mening dat een bundeling
van taken op regionaal niveau belangrijk is en blijft’, maar dat de wijze waarop nader bekeken moet
worden.8 De eerste reacties hierop gaan in de richting van de gedachte dat een regionale competitie
een regionale aansturing behoeft.
De drie samenwerkende regionale schaakbonden maken voor de gezamenlijke competitie weer wel
gebruik van Netstand.9

-

Voorstel bestuurlijke inrichting jeugd voor SBO, OSBO en SGS
Dit onderwerp is nog niet opgepakt. Tijdens het recente overleg hebben de drie regionale bonden
aangegeven dit zelf te willen oppakken en zelf willen beoordelen welke mogelijkheden tot verdere
samenwerking hier mogelijk zijn.
Dit onderdeel vraagt daarom nog wel om een regionaal vervolg, maar niet langer in de context van
deze pilot.

Samenvatting
De drie regionale schaakbonden en de KNSB zijn van mening dat deze pilot als beëindigd kan worden. De
onderdelen die een vervolg behoeven zijn geborgd.
Het belangrijkste resultaat van de pilot is de instelling van de al eerder genoemde commissie Taakverdeling
KNSB – Regionale Schaakbonden. Voor de drie regionale schaakbonden is dat de gezamenlijke competitie.
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