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Meerjarenbeleidsplan 2022-2025
Met trots bieden wij jullie ons nieuwe meerjarenbeleidsplan aan. Een plan waar we een zorgvuldig proces
voor hebben bewandeld, met waardevolle input van velen binnen en buiten de schaakwereld. We bouwen
voort op de ingeslagen weg uit het vorige visiedocument en op de ingezette vernieuwingen in 2021. De “4
V’s van Marleen” zijn in naam niet meer terug te zien, maar allemaal zijn ze op verschillende plekken te
herkennen in een doorontwikkelde vorm.
Dank aan allen die tijd en energie hebben gestoken in het meedenken en meelezen van dit document.
Speciale dank aan Bob Jacobs voor het structuren en in pakkende tekst zetten van al onze gedachtenspinsels,
en er een prettig leesbaar document van te maken.
Het is een plan waar de ambitie en vooruitstrevendheid vanaf spat. In sommige opzichten een stap in het
onbekende. Dat is natuurlijk spannend. Maar tegelijkertijd denken wij, mede gevoed door al jullie
observaties dat deze stappen hard nodig zijn om in de toekomst relevant te blijven. We hopen dan ook op
jullie steun én inzet om de genoemde doelstellingen samen te kunnen verwezenlijken.
Dit is het raamwerk voor de komende vier jaren. Nog niet alles is concreet uitgewerkt, en de financiële
meerjaren onderbouwing ontbreekt nog. Dit zal volgen in de roadmap in 2022 en vervolgens in de
individuele jaarplannen.
Na de besluitvorming rondom dit plan, zullen we dit in een pakkende vorm op onze website en sociale
media publiceren. We nodigen iedereen uit om dit vervolgens ook in hun eigen netwerk te delen, om zoveel
mogelijk schaakliefhebbers te bereiken!
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