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Opbrengstenrapport
De Bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft op 8 december 2020 tijdens het
bespreken van het rapport van de Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale schaakbonden ingestemd
met het volgende advies:
Stem ermee in dat de commissie haar werk voortzet en in overleg treedt met Prof. Dr. Marjan Olfers
(hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit) m.b.t. de vraag of en zo ja welke verbeteringen
wenselijk zijn m.b.t. de huidige structuur en hoe dit in fasen uitgewerkt zou kunnen worden.1 De commissie
is dan opdrachtgever en rapporteert aan de Bondsraad van juni 2021 de uitkomst.
Vervolgens heeft de KNSB contact opgenomen met Marjan Olfers en Wouter Boshuis. Zij hebben na het
bestuderen van het rapport van de Commissie in de periode januari – maart 2021 gesproken met
achtereenvolgens:
-

De commissie
Het bestuur
Het bureau – directeur Dharma Tjiam
De voorzitters van de regionale schaakbonden

Op basis van het rapport van de Commissie, de vier gespreksgroepen en haar eigen inzichten hebben Olfers
en Boshuis een discussienotitie uitgewerkt voor de commissie en het bestuur. Daarin zijn enkele
oplossingsrichting voor het verbeteren van de huidige structuur uitgewerkt. Omdat Olfers en Boshuis ook
betrokken waren bij de samenstelling van een belangrijk rapport voor een andere sportbond was deze
discussienotitie pas in juni gereed.
Zie bijlage: Marjan Olfers en Wouter Boshuis, Notitie met opbrengsten (juni 2021).
Vervolgende heeft de commissie in juli en het bestuur in september met Olfers en Boshuis hierover van
gedachten gewisseld. Vervolgens is het bestuur met de notitie aan de slag gegaan in het kader van het MJBP
2022-2025. Eind oktober zijn alle partijen nogmaals bijeen geweest om de uitkomsten daarvan te bespreken.
Bij dat overleg waren Olfers en Boshuis, alle commissieleden en de voorzitter van de KNSB aanwezig.

Hoe nu verder?
De commissie is, nu de uitkomsten in het MJBP verwoord staan, voorlopig klaar met haar opdracht. Zij
adviseert de Bondsraad voor het vervolg een stuurgroep in te stellen voor de duur van het MJBP, die de
voortgang van de verbeteringen aanstuurt en halfjaarlijks verslag doet aan de Bondsraad van de voortgang.
De commissie adviseert bij de samenstelling van de stuurgroep vanwege de continuïteit gewenst dat enkele
leden van de Commissie daar zitting in nemen en personen met affiniteit voor verenigingsrecht.
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De commissie verwacht dat een eventuele fasering meerdere jaren in beslag zal gaan nemen.
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In 2021 bestond de door de Bondsraad ingestelde Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale
Schaakbonden uit de volgende personen (op persoonlijke titel): Jacob de Boer (penningmeester NHSB), Erik
Blom (voorzitter SBO), Erik Mijnheer (bestuurslid KNSB), Henk Renders (afgevaardigde NBSB), Peter de
Weerd (namens de RSB). Ard Dekker (afgevaardigde HSB) heeft tot en met de Bondsraad van juni 2021
deel uitgemaakt van de commissie.
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