Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

Betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 11 december 2021

21/20507

3 december 2021

Aangepaste agenda

Geachte leden van de Bondsraad,
Hierbij nodig ik u uit voor de Bondsraadvergadering van 11 december aanstaande, van 10.30 uur –
14.45 uur.
In verband met de coronamaatregelen zal de vergadering online worden gehouden via MS Teams. De
vergaderlink ontvangt u uiterlijk woensdag 8 december.
Toehoorders die geïnteresseerd zijn om de vergadering bij te wonen, kunnen dat uiterlijk dinsdag 7
december kenbaar maken bij het bondsbureau (bondsbureau@schaakbond.nl).
Vertrouwend op uw deelname,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur
bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 11 december 2021
aanvang 10.30 uur MS Teams
21/20507

1. Opening (10.30)
2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)
3. Concept notulen Bondsraad 5 juni 2021 (10.35 – 10.40)
- Concept notulen Bondsraad 5 juni 2021 (21/20579)
- Opvolging actiepunten 5 juni 2021 (21/20556)
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met zondag 5 december 2021 via
mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.
4. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur (10.40 – 10.45)
- Voorstel Samenstelling Algemeen Bestuur (21/20545)
5. Ter besluitvorming: Aanpassing competitiehuis (10.45 – 10.50)
- Voorstel aanpassing competitiehuis (21/20553)
6. Ter bespreking: Samenwerking KNSB – regionale bonden (10.50 – 11.35)
- Notitie met opbrengsten (advies Olfers/Boshuis) (21/10046)
- Status pilot samenwerking OSBO/SBO/SGS en KNSB (21/20555)
- Voorstel vervolg commissie samenwerking regionale bonden - KNSB (21/20576)
Marjan Olfers en Wouter Boshuis zijn aanwezig bij dit agendapunt
7. Ter besluitvorming: Contributie-inning (11.35 – 11.50)
- Voorstel rechtstreekse contributie-inning (21/20609)
8. Lunchpauze (11.50 – 12.20)
9. Ter bespreking: MJBP 2022-2025 (12.20 – 13.50)
- Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 (21/20578)
- Toelichtende notitie Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 (21/20581)
10. Pauze (13.50 – 14.00)
11. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2022 (14.00 – 14.30)
- Begroting/jaarplan 2022 (21/20516)
- Voorstel bij begroting/jaarplan 2022 (21/20546)
- Advies FAC (21/10047)
- Aanvullende notitie AB n.a.v. advies FAC (21/20614)
12. Ter bespreking: lidmaatschapsstructuur (14.30 – 14.35)
- Notitie uitgangspunten lidmaatschapsstructuur (21/20552)
13. Stukken ter info (14.35 – 14.40)
- Rapportage aan Bondsraad (21/20560)
- Vergaderschema BR 2022 (21/20551)
- Memo jubileum (21/20577)
NB Vragen over de stukken ter info kunnen tot en met zondag 5 december 2021 via mail naar
bondsbureau@schaakbond.nl kunnen worden gezonden. Het bondsbureau zal, voor zover
mogelijk, schriftelijke antwoorden opstellen en deze uiterlijk vrijdag 10 december 2021
verspreiden.

14. Rondvraag (14.40 – 14.45)
NB Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gemaild.
Bij vragen die op zondag 5 december 2021 of eerder zijn gestuurd, mikken wij erop om op de
vergadering een inhoudelijk antwoord te geven. Als de beantwoording meer tijd nodig heeft, zullen
we dat ook melden.
15. Sluiting (14.45)

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (21/20579)
Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 5 juni 2021 op internet via
Microsoft Teams, aanvang 10.30 uur.

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
Bond

Stemmental
ongeacht aantal
aanwezigen

Afgevaardigden

FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB

2x4=8
2x4=8
2x4=8
2 x 7 = 14
2 x 7 = 14
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x3=6
2 x 6 = 12

LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers. Leden (PL)

2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8

S. Visser
J.C. van Os
H.L. Blom, P.H.A.J. Goud
G.J. van Vliet
H.G.K. van Lingen
R.W.J. Pijlman, E.M.M. Roosendaal
J.J.A. Poland
W.S. Zwinkels
A.E. Dekker, P. van Wermeskerken
A. Ayala
A. van Vliet, A.B.C.H. Vermue
P.P.A. van Duijnhoven, E. Talpe, A.M.P.D. Bruijns,
H.J. Renders
W.R.H. Kunstek
afwezig
J.K. de Boer
afwezig
J. Krabbenbos
R.A.J.A. Olthof
H.R. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
B. de Jong–Muhren, voorzitter
I. Heine
D. Hoogland
F.J.M. Lommers (t/m punt 4)
E. Mijnheer
D.T. Mikkers
I. Werle

Bondsbureau
D.U.C. Tjiam
T. Können, notulist

Ereleden/leden van verdienste
M.J.T. Bosman
E. van den Doel
H.G.E. Muhren
A.A. Schuering

Afwezig m.k.
F.G. Maas
Toehoorders
J.P. de Vries (FAC)

Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering zijn door omlijning
gemarkeerd. De aanduiding dhr. of mevr. is telkens na de eerste keer weggelaten.
1. Opening
Om 10.34 uur opent de voorzitter de vergadering. De opname die van de vergadering wordt gemaakt zal na het
schrijven van het verslag worden vernietigd.
2. Mededelingen en ingekomen post
Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. F.G. Maas, lid van verdienste.
De voorzitter behandelt de voordracht van haar voorganger, Marleen van Amerongen, als lid van verdienste. Dit
punt stond vanwege de vertrouwelijkheid niet op de agenda, maar de leden van de Bondsraad hebben wel een
document ontvangen. De voorzitter karakteriseert Van Amerongen als een enthousiaste, bevlogen, betrokken,
benaderbare en zichtbare voorzitter met visie, die velen heeft geïnspireerd. Dhr. Roosendaal (SGA) sluit zich
daarbij aan en noemt Van Amerongen deskundig, vakkundig en coöperatief; hij zou niemand liever op deze
manier onderscheiden zien dan haar. De benoeming vindt met algemene stemmen plaats.
3.

Concept notulen Bondsraad 28 november 2020
Concept notulen Bondsraad 28 november 2020
Dhr. Poland (NHSB) mist onder punt 5 de uitspraak van dhr. Lommers dat de bezuinigingen op de themadag en
de kadercursussen eenmalig zijn.

-

Dhr. Dekker (HSB) mist zijn door het bestuur overgenomen voorstel om de aanbevelingen van de commissie
Taakverdeling KNSB – regionale bonden aan de actielijst toe te voegen.
Met deze aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

-

Opvolging actiepunten 28 november 2020
De voorzitter meldt dat de taxatie van het pand (punt 114) is uitgevoerd. Het bestuur verwacht het rapport
spoedig binnen te hebben en zal de Bondsraad er in de volgende vergadering over informeren. Desgevraagd zegt
de voorzitter dat het bestuur de bonden al eerder zal informeren in het geval dat onverwachte ontwikkelingen dat
nodig mochten maken.
Punt 118 (dispensatie bij opleidingen) is afgehandeld.
Punt 119 (communicatie rondom online initiatieven) komt zowel in deze vergadering (punt 8) als in de komende
Bondsraad aan de orde.

4. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur
- Voorstel Samenstelling Algemeen Bestuur
De voorzitter dankt scheidend secretaris Frank Lommers voor zijn vele inspanningen voor de KNSB
en de schaaksport. Omdat hij in een roerige tijd een jaar lang zowel secretaris als waarnemend
voorzitter is geweest, wil hij ook een jaar eerder stoppen dan hij oorspronkelijk van plan was, legt
Lommers uit. Hij is verheugd dat het de bond ondanks de coronacrisis gelukt is nieuwe wegen in te
slaan. Zijn afscheidswoorden: ‘De wereld schreeuwt het schaken van de daken. Als we de geboden
kansen grijpen, heeft het georganiseerde schaak veel toekomst.’ Zolang er nog geen opvolger voor
Lommers is gevonden zal de voorzitter de portefeuille topschaak waarnemen.
Dekker (HSB) sluit zich bij de dank voor Lommers aan en zegt dat de tegelijkertijd aangetreden
Lommers en Van Amerongen hem en anderen met hun enthousiasme hebben geïnspireerd. In de chat
komen meer bedankjes binnen.
Hierna wordt mevr. Werle met algemene stemmen herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar.
Dit had eigenlijk al in de Bondsraad van 28 november moeten gebeuren, dus het besluit is met
terugwerkende kracht genomen.
5. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2020
- Jaarbericht 2020

Dhr. Heine memoreert dat het een bijzonder jaar betreft. Door corona konden veel activiteiten niet
doorgaan, maar samen met de toekenning van een NOW-subsidie heeft dat wel geresulteerd in een
grote financiële meevaller. Het opstellen van de begroting was een bewogen proces. In twee jaar tijd
zijn het ledental en dus ook de contributie-inkomsten met ongeveer 20 % gekrompen.
Hierna worden de regionale bonden uitgenodigd om commentaar te geven. Na afloop van deze ‘ronde’
volgt een reactie van Heine op een aantal onderdelen, waarna de bonden opnieuw commentaar geven.
Ook daarop wordt weer gereageerd, daarna is er een bijdrage van de voorzitter en ten slotte een
vragenronde. Hieronder zijn telkens alle bijdragen die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben bij
elkaar geplaatst.
De meeste afgevaardigden hebben geen opmerkingen, behalve dat velen complimenten uitspreken
over de overzichtelijkheid van het stuk.
Schaak Magazine
Dhr. Van Lingen (SGS) blijft bezorgd over het niet meer op papier uitbrengen van Schaak Magazine
en wil de discussie daarover graag in de najaarsvergadering weer voeren. Ook dhr. Zwinkels (LeiSB)
wil de ontwikkelingen rond Schaak Magazine blijven volgen en is benieuwd wat de digitale
vernieuwingen de clubs gaan opleveren. De voorzitter verwijst naar agendapunt 8.
Terugloop leden en vitale schaakclubs
Dhr. Pijlman (SGA), Poland (NHSB), Zwinkels (LeiSB) en dhr. Van Wermeskerken (HSB) spreken hun
bezorgdheid uit over de daling van het aantal leden en het aantal vitale schaakverenigingen. Dat laatste
werd al voor de coronatijd vastgesteld en is in die periode dus mogelijk nog verergerd. Pijlman stelt
voor de terugloop op deze twee gebieden voor de volgende Bondsraad te agenderen en vraagt of het
Bondsbureau in oktober of november een update van de cijfers kan geven. Poland en Zwinkels sluiten
zich daarbij aan. Pijlman hoopt dat het onverwachte positief financieel resultaat van 2020 kan worden
aangewend om iets aan de teruggang te doen. Van Wermeskerken is aan het kijken naar mogelijkheden
voor een publicitair offensief en wil daar in een later stadium op terugkomen.
Wat de daling van het ledental reageert Heine dat hij samen met dhr. Tjiam van het Bondsbureau op
verzoek van de FAC scenario’s heeft doorgerekend met de financiële consequenties van de
ledenontwikkeling. Er zijn drie smaken: toename, gelijk blijven en afname van het aantal leden.
Hierop reageert dhr. De Vries (FAC) dat het voorstel van de FAC niet zozeer om ledentallen draaide,
maar om de vraag welke schaakactiviteiten online gaan (of blijven) gebeuren en welke weer fysiek
worden. Heine bevestigt dat, maar legt uit dat er is begonnen bij de belangrijkste inkomstenbron, de
contributie. De bedoeling is om vanuit de scenario’s de vertaalslag te maken naar de verhouding
online – fysiek en naar de vernieuwingen. De voorzitter vult aan dat de scenario’s worden
meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Dhr. De Weerd (RSB, niet aanwezig) geeft zijn commentaar bij monde van dhr. Ayala (RSB). (Het
deel van het commentaar dat betrekking heeft op de agendapunten 8 en 9 is daaronder opgenomen.)
Het schoolschaak lijkt stappen te maken, maar de oogst van het vitaliseren van het clubleven lijkt
mager. Veel is gericht op jeugdschaak en jeugdverenigingen, maar daar zit (in elk geval in de RSB)
het vitaliteitsprobleem niet. Te veel aandacht voor online activiteiten – die immers gemakkelijk
landelijk zijn aan te sturen – kan ten koste gaan van de vitaliteit van zwakkere verenigingen. Ayala
voegt zelf toe dat ook de RSB een terugloop van het ledental constateert, maar dat hij verwacht dat de
meesten zullen terugkomen.
De voorzitter zegt dat het bestuur de zorg en aandacht voor de daling deelt en verwijst naar het
volgende agendapunt. Dhr. Mijnheer meldt desgevraagd dat de criteria voor de vitaliteit van
verenigingen te vinden zijn in het rapport over de peilingen op de KNSB-website. Dekker (HSB)
noemt dat een uitstekend rapport, maar vindt dat de regionale bonden de gegevens over hun ‘eigen’
clubs allang hadden moeten ontvangen, op z’n minst hoe de respons was. Mijnheer zegt toe daar zo
snel mogelijk alsnog voor te zorgen.

Btw-regeling
De Weerd (RSB) vindt dat de KNSB meer moet doen om de clubs te informeren over de nieuwe btwregels, want zij hebben nu vaak te weinig kennis om hun begroting te kunnen opstellen. Bij de WBTR
speelt eigenlijk hetzelfde, maar daarvoor is meer tijd beschikbaar. Heine bevestigt dat de btw-regels
voor kleine ondernemingen voor veel clubs gelden: als organisatie met een jaarlijkse omzet beneden
€ 20.000 hoeven zij geen btw af te dragen. De HSB ziet in de nieuwe regels een extra reden om ervoor
te zorgen dat de contributie-inning niet meer langs de regionale bonden loopt, want daardoor zouden
ook zij mogelijk geen btw-plicht meer hebben en wordt hun administratie eenvoudiger. Nu hebben
bonden die meer dan meer dan € 20.000 aan KNSB-contributie innen die verplichting wel, zegt Heine
desgevraagd. Directe inning door de KNSB is nog onderwerp van onderzoek en komt in de volgende
Bondsraad op de agenda.
Dhr. Bosman adviseert om, als de directe inning er komt, een voorstel voor het veranderen van de
contributiestroom voor te leggen aan de Belastingdienst. Dat kan voorkomen dat deze dienst later
onverwacht een andere mening blijkt te hebben. Zo’n voorstel moet laten zien dat er is voldaan aan
vier specifieke criteria. Het bestuur houdt rekening met de suggestie van de HSB en het advies van
Bosman. Er komt ook communicatie over de btw-regeling. Communicatie over de WBTR is al
rondgestuurd met de update van de vergaderstukken. De voorzitter verwijst verder naar agendapunt 8
en zegt dat de KNSB bonden met vragen over de btw zal ondersteunen, zo nodig met sessies.
NOW-subsidie
Desgevraagd zegt Heine dat het volgens de accountant van de bond zeer aannemelijk is dat de NOWsubsidie over 2020 niet hoeft te worden terugbetaald.
Groot onderhoud pand
Dhr. Bruijns (NBSB) vraagt zich af hoe de € 75.000 die is gereserveerd voor het groot onderhoud van
het pand zich verhoudt tot de waarde van het pand, en of er al een meerjaren-onderhoudsplan is
opgesteld. Heine antwoordt dat het bestuur de FAC heeft toegezegd dat er een onderhoudsplan komt.
Hoe het bedrag van de € 75.000 tot stand is gekomen en of het gekoppeld is aan de waarde van het
pand is hem niet bekend. De waarde komt in ieder geval in het nieuwe plan te staan. De Vries (FAC)
vult aan dat hij zich herinnert hoe de onderhoudsreserve vijf of zes jaar geleden tot stand kwam. Ooit
had een schilderbeurt van € 40.000 samen met een aantal andere klussen tot een uitgave van ongeveer
€ 75.000 geleid. Dat bedrag leek een redelijke reserve voor als er weer een keer veel onderhoudswerkzaamheden tegelijk zouden moeten gebeuren. Nu er een onderhoudsplan komt lijkt het De Vries goed
het bedrag te heroverwegen en er in de Bondsraad een besluit over te nemen. De voorzitter verwacht
dat het de Bondsraad van juni 2022 wordt, omdat dan de jaarrekening wordt besproken.
Stichting Jeugdschaak
Dhr. Eppinga (PL) wil bij ‘Organisatoren schoolschaak in kaart brengen, informeren en ondersteunen’
(pag. 36) graag de nuance toevoegen dat het de Stichting Jeugdschaak in eerste instantie vooral gaat
om het in kaart brengen van het schoolschaak en nog niet om het publiceren van de uitkomsten.
Btw-aftrek voor de KNSB
Van Wermeskerken (HSB) meldt dat een batig saldo dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve
aftrekbaar is voor de btw als kapitaalstorting. Hij is daarover nog in gesprek met een deskundige en
zal het bestuur van de uitkomst op de hoogte stellen.
Verder herinnert Van Wermeskerken eraan dat culturele activiteiten zijn vrijgesteld van btw-afdracht.
Hij stelt voor er bij de Belastingdienst voor te pleiten om schaken als culturele activiteit te
beschouwen. De KNSB kan dat beter alleen doen dan via NOC*NSF, omdat daar ook denksporten bij
zitten die minder aanspraak op de betiteling culturele activiteit kunnen maken. Heine reageert dat het
bestuur en het Bondsbureau dit in de peiling hebben en dat Tjiam contactpersonen heeft bij de
instelling die dit soort kwesties voor de Belastingdienst beoordeelt.

- Advies FAC
De Vries (FAC) geeft een samenvatting van het advies. Mede door de financiële meevaller heeft de
bond de financiën goed op orde. Er is een buffer opgebouwd die het volgend jaar en het jaar daarop
kan worden aangesproken. Naar aanleiding van wat er zojuist over het jaarbericht is gezegd vindt De
Vries dat het bestuur een speerpunt moet maken van het verlies aan leden en vitale verenigingen. De
FAC zal controleren of dat voldoende terugkeert in de begroting van 2022.
- Voorstel vaststelling jaarrekening 2020
De vergadering verleent het bestuur via de chat met algemene stemmen decharge voor de
jaarrekening.
- Invulling vacature FAC
De Vries (FAC) dankt aftredend FAC-lid Auke van der Heide voor zijn grote bijdrage aan de
werkzaamheden van de commissie. De sinds kort gepensioneerde registeraccountant Peter van den
Borgt heeft zich als opvolger kandidaat gesteld. De vergadering kan nog met andere kandidaten
komen. Zowel Van Vliet (ZSB) als de voorzitter, die hem als voormalige collega kent, bevelen Van
den Borgt van harte aan. Ayala (RSB), die de vergadering fris houdt door steeds vanaf een andere
plaats in te bellen, meldt dat De Weerd (RSB) bereid is toe te treden in geval er geen andere kandidaat
wordt gevonden. De vergadering aanvaardt de kandidatuur van Van den Borgt met algemene
stemmen. Tjiam zal een kennismakingsgesprek tussen hem en de andere FAC-leden plannen. Heine
bevestigt dat De Weerd reserve is.
6. Ter bespreking: MJBP 2022–2025
De voorzitter memoreert dat de periode van het huidige meerjarenbeleidsplan dit jaar afloopt. Een nieuw plan
wordt in stappen opgesteld. Een van de eerste stappen was een evaluatie van het huidige MJBP op proces en
inhoud. Daarna wordt aan zoveel mogelijk betrokken partijen inbreng voor het nieuwe plan gevraagd, waarvoor
binnenkort een oproep komt. Het bestuur hoopt van de regionale bonden veel visies en ideeën te ontvangen.
Deze fase duurt t/m half juli. Vervolgens wordt alle inbreng bij elkaar gebracht en worden er meetbare
doelstellingen en prioriteiten vastgesteld. Per doelstelling wordt een plan van aanpak gemaakt. Dat alles wordt
dan gecombineerd tot één document. Het bestuur hoopt in het Bondenoverleg van 3 november 2021 een eerste
versie te kunnen bespreken en het plan dan in de Bondsraad van 11 december te bekrachtigen. Parallel aan het
werk aan het MJBP loopt het opstellen van de begroting van 2022, die er veel raakvlakken mee heeft.
De bevindingen van de commissie Taakverdeling KNSB – regionale bonden worden ook als materiaal gebruikt,
zegt Mijnheer desgevraagd.
Dekker (HSB) vindt het teleurstellend dat de uitkomst van het overleg tussen bestuur en Bondsbureau over het
schoolschaak pas in september komt. Hij is bang dat de visie op het schoolschaak op die manier niet goed in het
MJBP kan worden meegenomen. De voorzitter antwoordt dat beide processen goed parallel kunnen lopen en dat
het bestuur al van de visie gebruik kan (en zal) maken voordat de uitkomst officieel bekend wordt. Het
schoolschaak heeft een prominente plek in de voorbereidingen van het MJBP.

7. Pauze
8. Ter bespreking: Voortgang vernieuwingen
- Overzicht voortgang vernieuwingen
De voorzitter licht een aantal ontwikkelingen (die hieronder dezelfde nummers hebben als in het
document) toe, gevolgd door een rondje langs de bonden en een reactie daarop van bestuursleden. Alle
bijdragen zijn hieronder weer op onderwerp geordend.
4. Formule NK
Er is dit jaar weer een fysiek NK, waarbij Deloitte voor de laatste keer als sponsor zal optreden. Er is
overeenstemming over de formule. De categorie Algemeen wordt een knockout-toernooi op twee
locaties. Anish Giri en Jorden van Foreest kunnen waarschijnlijk helaas niet meedoen vanwege andere
verplichtingen, al hadden ze graag gewild. Omdat de regionale bonden in het Bondenoverleg hebben

aangegeven meer binding van het toernooi met de regio te willen, zijn er vier kwalificatieplaatsen voor
spelers uit de regio. Waarschijnlijk komt er een online kwalificatietoernooi voor de vier plaatsen,
waaraan per bond één afgevaardigde kan meedoen. In theorie heeft dus elke clubschaker een kans om
aan het NK mee te doen. Het NK vrouwen wordt een round robin op één locatie. Er is goede hoop op
een sterke bezetting, misschien inclusief Sopiko Guramishvili. Meer informatie volgt op korte termijn,
zodat de bonden snel hun kampioenschappen kunnen organiseren. Mocht dat laatste toch niet bijtijds
lukken, dan is het ook mogelijk een afgevaardigde aan te wijzen.
Poland (NHSB), Zwinkels (LeiSB), Van Wermeskerken (HSB) en Ayala (RSB) tonen zich enthousiast
dat regionale spelers nu een kans krijgen bij het NK. Poland ziet wel graag een verdere uitwerking. De
voorzitter zegt desgevraagd dat een beslissing over het systeem voor volgende jaren pas na een
evaluatie van het toernooi van dit jaar wordt genomen, maar dat ze in principe geen grote
veranderingen verwacht.
Van Wermeskerken (HSB) stelt de HSB kandidaat om het NK meisjes A/B en eventueel het
vrouwenkampioenschap van het jubileumjaar 2023 te organiseren. De voorzitter aanvaardt de
kandidaatstelling met dank.
6. Social media-strategie
De bond is een stuk actiever geworden op social media. Er is een strategie opgesteld om op
verschillende social media-kanalen, elk met andere doelgroepen, content aan te bieden die bij die
doelgroepen past. De bond was al actief op Facebook en Twitter en is dat sinds een aantal weken ook
op LinkedIn en Instagram. Graag volgen, liken en delen!
8. Verenigingsondersteuning
(De toelichting bij dit punt is van Mijnheer.) Er zijn twee einddoelen benoemd: formats voor clubs
voor de heropening in het nieuwe seizoen en formats voor online clubavonden. Aan beide formats
wordt gewerkt. Er is een enquête gehouden, waarvan de resultaten nog niet op papier staan, maar daar
wordt spoed achter gezet. De werkgroep is meerdere keren bij elkaar geweest om te bespreken hoe
clubs het aantrekken van leden kunnen stimuleren. Ook daar wordt op korte termijn over
gecommuniceerd.
12. Schaakapp
De KNSB heeft op 30 april een overeenkomst met ChessFellow gesloten. De inzet van ChessFellow
past bij het speerpunt Verbinding. De app biedt mogelijkheden voor online verbinding en het vormen
van een schaakcommunity. Hij stimuleert het elkaar offline ontmoeten zolang corona geen obstakel is.
De samenwerking geeft de KNSB toegang tot gegevens van niet-leden en helpt ChessFellow aan
naamsbekendheid en aan meer gebruikers. De regionale bonden hebben al een mail over dit onderwerp
ontvangen en er komt nog meer informatie.
Dhr. Van Os (NOSBO) vindt dat ChessFellow en Tornelo te vroeg in de markt zijn gezet. Hij hoort
veel negatieve reacties en denkt dat zo’n eenmaal gevormd negatief beeld gemakkelijk blijft hangen.
Het was beter geweest de systemen eerst meer uit te werken en de foutjes eruit te halen. Van Lingen
(SGS) en Zwinkels (LeiSB) hebben van Tornelo wel een goede indruk. Volgens de voorzitter heeft ook
de bond positieve ervaringen met dat systeem, maar het bestuur neemt wel nota van Van Os’ kritiek.
Het is een afweging geweest wanneer ChessFellow en Tornelo klaar waren om in gebruik te nemen.
ChessFellow was daarbij wel zelf leidend.
Bruijns (NBSB) zou graag zien dat het Engels van Tornelo wordt vertaald in het Nederlands en
misschien andere talen. Dhr. Krabbenbos (CSVN) merkt hierbij op dat het mogelijk is om een halfuur
te boeken voor overleg met de eigenaar van Tornelo. De voorzitter stelt voor dat Bruijns het zo doet.
Schaakglossy

Niet in het document genoemd is het idee om samen met een commerciële partij een schaakglossy te
produceren, die gratis moet zijn voor de leden en te koop in de boekhandel voor niet-leden. Het plan
past bij de behoefte van velen aan een fysiek magazine en bij het doel van verbinding met niet-leden.
Op dit moment is het financieel nog niet verstandig, maar het bestuur is er enthousiast over en houdt
het op het netvlies. Op social media zal een oproep worden gedaan voor financiële en andersoortige
ondersteuning.
Van Lingen (SGS) en Zwinkels (LeiSB) tonen zich verheugd over het idee van de schaakglossy. Van
Lingen wil graag weten hoeveel geld ervoor nodig is. Ayala (RSB) vindt het een voordeel van een
glossy dat die adverteerders kan aantrekken, maar ziet weinig meerwaarde voor de schakers zelf ten
opzichte van Schaak Magazine. Heine antwoordt dat voor het verdienmodel ook wordt gekeken naar
wat de glossy oplevert aan inkomsten, nieuwe leden en misschien sponsoring.
Los van de toelichting door de voorzitter komen ook nog de volgende punten aan de orde.
Schaak Magazine
Dhr. Blom (SBO) vraagt hoe de evaluatie van de afschaffing van Schaak Magazine in zijn werk gaat,
met name hoe de leden worden benaderd. Pijlman (SGA) waarschuwt met Zwinkels (LeiSB), Van
Wermeskerken (HSB) en Ayala (RSB) voor het overhaast afschaffen van Schaak Magazine op papier
en als pdf als de ontwikkeling van Mijn KNSB niet snel gaat. Ayala en Krabbenbos (CSVN) melden
dat er binnen hun bonden nog steeds veel belangstelling is voor Schaak Magazine, in het geval van de
RSB speciaal voor de papieren versie. De voorzitter meldt dat er een plan voor evaluatie is. Er wordt
zorgvuldig mee omgegaan en het besluit wordt aan de Bondsraad voorgelegd, in de komende
vergadering of later. Wat in de huidige vergadering over Schaak Magazine en de glossy is gezegd
wordt meegenomen bij de evaluatie.
Vernieuwingen algemeen
De Weerd (RSB) stelt bij monde van Ayala (RSB) dat de lijst van vernieuwingen er indrukwekkend
uitziet, maar ook een verbrokkelde indruk maakt. Hoe SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden) zijn de vernieuwingen? Heine verwijst hiervoor naar het
meerjarenbeleidsplan en de meetbare doelstellingen die daarvan deel zullen uitmaken. Van alle
vernieuwingen wordt bekeken of het belang structureel of incidenteel is en welk verdienmodel
erachter zit. Ook Pijlman (SGA) vindt de lijst met vernieuwingen indrukwekkend en ambitieus. Hij
ziet wel graag dat de deelnemers van online activiteiten waar mogelijk naar schaakclubs worden
doorverwezen. De voorzitter belooft dit op de actielijst te zetten.
Poland (NHSB) verwacht dat veel online activiteiten niet zullen beklijven als er weer fysiek wordt
geschaakt. De voorzitter antwoordt dat er bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan naar wordt
gekeken welke online activiteiten incidenteel blijven en welke structureel worden.
Eppinga (PL) ziet graag dat de vernieuwingen worden gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan en de
begroting. Verder ziet hij de veranderingen in de taakverdeling KNSB – regionale bonden ook als een
vernieuwing, waar een prijskaartje aan zou moeten worden gehangen. De voorzitter antwoordt dat de
koppeling tussen het MJBP en de begroting van 2022 zeker wordt gemaakt; beide worden parallel
opgesteld. De bestuurlijke vernieuwing rondom de taakverdeling is nu niet geschaard bij de
vernieuwende initiatieven, maar dat zou wel kunnen, inclusief prijskaartje. Heine belooft de
bestuurlijke vernieuwing aan de lijst toe te voegen.
9. Ter bespreking: Voortgang vervolg taakverdeling KNSB – regionale bonden
Mijnheer bespreekt de stand van zaken m.b.t. de vier aanbevelingen uit het rapport Taakverdeling.
De Weerd (RSB) heeft er via Ayala (RSB) zijn teleurstelling over uitgesproken dat het rapport met het
advies van mevr. Olfers er nog niet is. Hierop wordt onder aanbeveling 2 gereageerd.

1. Stel actiehouders verantwoordelijk voor het oppakken van de aanbevelingen en sub-aanbevelingen
m.b.t. jeugd- en schoolschaak: de commissie heeft hier vrij uitgebreid onderzoek naar gedaan. Er
wordt nu gewerkt aan het daadwerkelijke oppakken. Het bestuur komt er nog op terug hoe dat
verloopt.
2. De hoofdaanbeveling draait om de vraag hoe het niet soepel lopende proces naar een nieuwe
taakverdeling kan worden versneld en wat het doel precies moet zijn. De KNSB blijkt een van de
weinige sportbonden die rond 2010, toen NOC*NSF nieuwe richtlijnen opstelde, geen organisatiewijziging heeft doorgevoerd. Hoe dat alsnog kan is door mevr. Olfers onderzocht. Doordat de
(digitale) vernieuwingen prioriteit kregen en door privé- en werkomstandigheden van mevr. Olfers
heeft haar rapport vertraging opgelopen. Mijnheer heeft het de dag voor de vergadering ontvangen,
maar de commissie wil de bevindingen nog met mevr. Olfers bespreken voordat het rapport aan de
Bondsraad wordt voorgelegd. De bedoeling is dat het gesprek eind juni plaatsvindt. De bonden
worden op de hoogte gehouden.
3. De wijze van contributie-inning onder de loep nemen: dit is vergevorderd, een advies komt eraan.
Desgevraagd zegt Mijnheer dat de commissie werkt aan een systeem waarbij de KNSB ook de
bijdrage voor de regionale bonden int, zonder dat het debiteurenrisico voor dat gedeelte bij de KNSB
komt te liggen. Zo’n systeem is technisch goed mogelijk, maar het kost nog even tijd het netjes te
doen.
4. De pilot van de SOS-samenwerking loopt nu af. De drie betrokken bonden beslissen binnenkort of
de gezamenlijke competitie wordt voortgezet. Daarna gaat de commissie met hen praten.
10. Stukken ter info
- Rapportage aan Bondsraad
Hierover zijn geen opmerkingen of vragen.
- Memo jubileum 2023 KNSB 150 jaar
Dekker (HSB) recapituleert de inhoud van het memo en vertelt dat de jubileumladder inmiddels is
gewijzigd in een sponsorschaakbord. Personen, clubs en andere partijen kunnen voor € 150 een veld
van het bord sponsoren, zolang dat veld nog niet door een ander is geclaimd. De jubileumcommissie
ontvangt graag suggesties voor sponsors, subsidieverstrekkers en activiteiten. Een voorstel van Van
Wermeskerken (HSB) voor een thema voor het jubileum en een voorstel in de chat van Bruijns (NBSB)
voor een koppeling aan een goed doel worden door Dekker in overweging genomen.
Vervolgens dankt de voorzitter Ard Dekker als scheidend Bondsraadlid voor zijn nuttige bijdragen en
scherpte in de afgelopen jaren. Ze is verheugd dat hij als vicevoorzitter van de jubileumcommissie
actief blijft voor het schaken. Dekker noemt zijn twee keer vier jaar een mooie lengte voor een periode
in de Bondsraad. Hij legt zijn taken in de commissie Taakverdeling ook neer, maar blijft wel actief
voor het schoolschaak. Bedankjes voor Dekker zijn er ook in de chat.
11. Rondvraag
Dhr. Goud (SBO) noemt de nota’s vanuit OLA voor dubbelleden erg ingewikkeld voor de
penningmeesters van de clubs. Ondanks goed bijhouden van OLA komen er regelmatig onjuiste nota’s
uit de bus. Het Bondsbureau zou kijken of het wat beter en/of eenvoudiger kan. Hoe staat het
daarmee? Dhr. De Boer (NBvS) vult aan dat de NBvS geen bericht ontvangt wanneer een dubbellid
opzegt bij zijn ‘hoofdvereniging’ en daardoor hoofdlid wordt bij de NBvS. Dat zou hij graag anders
zien. Ook komt het voor dat een NBvS-lid hoofdlid wordt van een partijschaakvereniging, zonder dat
OLA het hoofdlidmaatschap bij de NBvS verandert in een dubbellidmaatschap. Dhr. Olthof (ARVES)
en Krabbenbos (CSVN) herkennen zich in de klacht van De Boer. Olthof merkt op dat een aantal
bijzondere bonden meer dubbelleden dan hoofdleden heeft en dus meer dan incidenteel last heeft van
dit soort problemen. Krabbenbos vraagt of het niet mogelijk is OLA een automatisch bericht te laten
sturen van elke wijziging over iemand die lid is van twee of meer verenigingen. Hij verwacht dat dat

niet moeilijk te programmeren is. Omdat de CSVN ook buitenlandse leden heeft, fungeert OLA voor
die bond als secundaire ledenlijst. Mijnheer en de voorzitter zeggen toe dit op te pakken, mede in het
kader van de contributiekwestie voor de commissie Taakverdeling. Er wordt uitgezocht welke
verbeteringen er mogelijk zijn en de bonden worden op de hoogte gehouden van verbeteringen die
worden doorgevoerd.
De SBO heeft last van een groot gebrek aan potentiële bestuurders, vervolgt Goud (SBO). Een aantal
bestuursleden zit al twaalf jaar en zou willen stoppen, maar voelt zich bij gebrek aan een opvolger
gedwongen aan te blijven. Goud vraagt of andere bonden hetzelfde probleem constateren en wat voor
oplossingen – kleinere besturen misschien? – zij daarvoor hebben bedacht. Volgens de voorzitter
hebben meerdere bonden hier last van. Er is een sessie over geweest in het Bondenoverleg, maar een
echte oplossing is er niet. Een tip is langsgaan bij clubs om mensen te polsen. Andere ideeën zijn zeer
welkom. Dhr. Visser (FSB) vertelt in de chat dat hij al een jaar geleden heeft aangekondigd te stoppen
als penningmeester van de Friese bond, zonder dat er een opvolger is gevonden. De FSB zoekt nu ook
buiten de bond.
Olthof (ARVES) lijkt het leuk om voor het 150-jarig jubileum iets te doen met regionale kampioenen.
Hij is aan het inventariseren wat daarover bij de bonden bekend is. Vier bonden hebben een lijst op
hun website staan, ongeveer de helft van de bonden heeft de gegevens niet of er zijn onduidelijkheden.
Olthof wil de bonden graag helpen de gegevens boven water te krijgen en vraagt hun te reageren op
het mailtje dat hij onlangs aan hen heeft gestuurd. Als het lukt de gegevens te vinden, kunnen de
bonden die op hun website gebruiken.
Mijnheer meldt dat Jan Timman dit jaar 70 wordt en dat er daarom een speciaal compositietoernooi
wordt georganiseerd. Ook bestaat het Max Euwe Centrum dit najaar 35 jaar. In de nieuwsbrief van
december volgt meer over de activiteiten bij het jubileum. De voorzitter vult aan dat Mijnheer
Lommers heeft opgevolgd in het bestuur van het MEC.
Zwinkels (LeiSB) vraagt of er in verband met de WBTR ook voor de regionale bonden modelstatuten
worden opgesteld zoals die er voor de clubs al zijn. Het lijkt Mijnheer geen probleem een model voor
de regionale bonden op te stellen. Hij licht verder toe dat de wet per 1 juli ingaat. Dat betekent niet dat
de statuten dan meteen aangepast moeten worden, maar de bonden en clubs moeten er wel mee aan de
slag. Er is een website waar instructie is te vinden. Tjiam vraagt of de bijzondere bonden hem hun
statuten willen sturen, omdat hij daar nog geen voorbeelden van heeft. Dhr. De Boer (NHSB) meldt
dat een veelgehoord advies aan allerlei soorten verenigingen is om op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering al een continuïteitscommissie – een belangrijke eis van de WBTR – te benoemen,
vooruitlopend op de statutenwijziging.
Dhr. Vermue (ZSB) stelt voor het competitie-managementteam, ingesteld voor het seizoen dat nu
afloopt, nog niet op te heffen, maar voor komend seizoen in (vooralsnog) slapende toestand te
continuëren. Mijnheer is het daarmee eens.
Op een vraag van Ayala (RSB) klinkt het unaniem dat mondkapjes voldoende zijn om teamvervoer in
gezamenlijke auto’s weer mogelijk te maken. Ayala wil verder graag weten of de bond een standpunt
heeft over de mogelijke situatie dat een ontvangende vereniging niet aan de coronavereisten voldoet.
Heeft de uitspelende club dan bijvoorbeeld het recht om niet te spelen? De RSB is die kwesties aan het
onderzoeken. De voorzitter stelt voor dat iedereen de ontwikkelingen in de gaten houdt en dat
verenigingen en regionale bonden hun best practices delen.
Roosendaal (SGA) waarschuwt voor te groot optimisme i.v.m. de vaccinaties en merkt op dat leden
van kwetsbare groepen zich na 1 september nog steeds kwetsbaar kunnen voelen, ook al is dan een
redelijk percentage van de bevolking gevaccineerd. Kunnen zij eisen dat hun tegenstander
gevaccineerd is? Moet de KNSB daar misschien een richtlijn voor opstellen? De voorzitter antwoordt

dat de bond de ontwikkelingen bijhoudt. Wie iets ziet dat handiger kan, wordt verzocht dat met de
KNSB en/of onderling te communiceren.
12. Sluiting
Om 13.13 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder het uitspreken van de hoop dat ze de
deelnemers de volgende keer weer in het echt zal kunnen ontmoeten.

Besluiten Bondsraad 5 juni 2021
- Secretaris dhr. Lommers heeft het KNSB-bestuur verlaten.
- Bestuurslid mevr. Werle is met terugwerkende kracht vanaf 28 november benoemd voor een tweede termijn
van drie jaar.
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor de jaarrekening van 2020.
- Dhr. Van den Borgt is gekandideerd als lid van de FAC, dhr. De Weerd is reserve.
Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering
Op de agenda voor de Bondsraad van 11 december 2021
- De raad wordt geïnformeerd over het taxatierapport voor het pand. (Bij onverwachte ontwikkelingen worden
de bonden al eerder geïnformeerd.)
- Communicatie rondom online initiatieven (actiepunt 119).
- Directe contributie-inning door de KNSB.
- Afschaffing Schaak Magazine komt in deze of een volgende vergadering op de agenda.
Verdere toezeggingen en afspraken door bestuur
- De regionale bonden ontvangen zo snel mogelijk de gegevens over hun ‘eigen’ clubs die zijn verzameld
voor het rapport over de vitaliteit van verenigingen.
- Het bestuur houdt rekening met de suggestie van de HSB dat contributie-inning door de KNSB extra
belangrijk is vanwege de btw, en met het advies van dhr. Bosman om een voorstel voor de contributieinning eerst voor te leggen aan de Belastingdienst.
- Er komt communicatie over de btw-regeling. De KNSB zal bonden met vragen over de btw ondersteunen,
zo nodig met sessies.
- Het onderhoudsplan voor het pand met de onderbouwing van de financiële reserve komen in de Bondsraad
van juni 2022 op de agenda.
- De KNSB informeert op korte termijn de regionale bonden over het NK algemeen en vrouwen.
- De HSB is kandidaat voor het organiseren van het NK meisjes A/B en eventueel het
vrouwenkampioenschap in 2023.
- De bonden krijgen spoedig meer te horen over de resultaten van de enquête met betrekking tot de
verenigingsondersteuning en over het werven van leden.
- De bonden worden nader geïnformeerd over ChessFellow.
- Bij de evaluatie van het plan voor het afschaffen van Schaak Magazine wordt rekening gehouden met wat
daarover in deze vergadering is gezegd.
- Systemen voor online activiteiten worden zo ingericht dat de deelnemers waar mogelijk naar schaakclubs
worden doorverwezen.
- De bestuurlijke vernieuwing rondom de taakverdeling KNSB – regionale bonden wordt aan de lijst met
vernieuwingen toegevoegd.
- De bonden worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het oppakken van de aanbevelingen en
m.b.t. jeugd- en schoolschaak door de actiehouders.
- De bonden worden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het gesprek van de commissie
Taakverdeling met mevr. Olfers over haar rapport.
- Mogelijke aanpassingen om OLA beter te laten omgaan met dubbelleden worden onderzocht en de bonden
worden op de hoogte gehouden van de voortgang.
- Er worden modelstatuten voor de regionale bonden opgesteld.
- Het competitie-managementteam wordt in slapende toestand gecontinueerd.
Toezeggingen/afspraken door anderen
- Dhr. Van Wermeskerken (HSB) komt nog terug op zijn onderzoek naar mogelijkheden voor een publicitair
offensief i.v.m. de ledenterugloop.
- Dhr. Van Wermeskerken (HSB) zal het bestuur op de hoogte stellen van de uitkomst van zijn gesprek met
een deskundige over de kwestie onder welke voorwaarden een batig saldo dat wordt toegevoegd aan de
algemene reserve aftrekbaar is voor de btw als kapitaalstorting.
- De FAC zal controleren of het maken van een speerpunt van het verlies aan leden en vitale verenigingen,
voldoende terugkeert in de begroting van 2022.
- Dhr. Tjiam plant een kennismakingsgesprek tussen dhr. Van den Borgt en de zittende leden van de FAC.

-

I.v.m. het jubileum in 2023 neemt dhr. Dekker (Jubileumcommissie KNSB) een voorstel van dhr. Van
Wermeskerken (HSB) voor een thema en een voorstel van dhr. Bruijns (NBSB), voor een koppeling aan een
goed doel, in overweging.
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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/rapport-enqu%C3%AAteals-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
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.

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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Aftreden mevrouw Mikkers
Mevr. Daniëla Mikkers (portefeuille communicatie) heeft in verband met persoonlijke omstandigheden
besloten af te treden als bestuurslid bij de KNSB.

Herbenoeming dhr. Mijnheer
In het voorjaar van 2021 verliep de eerste termijn van Erik Mijnheer als lid van het Algemeen Bestuur.
Destijds is zijn herbenoeming niet geagendeerd. Dat wordt nu gerepareerd. Dhr. Mijnheer stelt zich
beschikbaar voor een tweede termijn (tot en met voorjaar 2024).
Voorstel:
Dhr. Mijnheer te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar (maximaal drie termijnen).

Voordracht dhr. Peek
Tot ons genoegen kunnen wij Marcel Peek voordragen als bestuurslid van de KNSB. Hij zal de
portefeuille Topschaak op zich nemen. Dhr. Peek is 60 jaar en woonachtig in Amsterdam.
Dhr. Peek is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.
Voorstel: dhr. Peek te benoemen tot bestuurslid van de KNSB met ingang van 11 december 2021
voor een periode van 3 jaar (1e termijn) tot najaar 2024.
Gelet op de statuten is hij daarna nog verkiesbaar voor een 2e en 3e termijn van telkens 3 jaar.
Tenslotte is artikel 9.1 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSB van belang:
9.1 Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden kandidaten
worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te geschieden door schriftelijke
opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgaven tenminste 15 dagen voor
de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een schriftelijke
bereidverklaring ondertekend door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te vervullen.
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De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Aanpassing competitiehuis
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Gevraagd besluit
Instemming van de Bondsraad met het aanpassingsvoorstel competitie opbouw.
Inleiding
Al voor de uitbreiding van de KNSB competitie naar alle speelsterkten werd onder meer door de
scheidsrechterscommissie gezegd dat de onderste klassen te weinig teams zullen bevatten, waardoor
deze laagste klassen moeilijk regionaal ingedeeld kunnen worden.
Deze voorspelling is inderdaad uitgekomen, een gevolg daarvan is het op laten gaan van de zevende
in de zesde klasse. Was dit laatste niet gedaan dan moesten we teams in de zevende klasse door het
hele land laten reizen voor de wedstrijden.
Aanpassing
De huidige aantallen per klasse lijken op een man met een dikke buik. Het ideaalbeeld is een
piramide, dit was de vorm die de competitie had voor de uitbreiding. Omdat een doorgaande
verdubbeling van aantallen competitiespelers per niveau niet reëel is, is het best mogelijke competitie
formaat een huis; een puntdak en daaronder min of meer rechte muren tot de grond.
In onderstaande tabel staat de situatie van einde dit seizoen onder 22/23 (dikke buik). De kolom
toekomst is het huismodel.
Klasse
M
1
2
3
4
5
6

22/23
10
20
40
80
80
63
43

toekomst
10
20
30
60
70
70
76

verschil
0
0
-10
-20
-10
7
33

Toekomstbestendigheid
Tijdens de Covid-19 pandemie zijn we 66 clubteams kwijtgeraakt, dit betreft hoofdzakelijk teams uit de
laagste klassen. De verwachting is dat een groot deel van deze teams weer in zullen stromen zodra
de pandemie onder controle is. Daardoor zullen de klassen 5 en 6 iets verder groeien en misschien
komt er weer een zevende klasse.
De kans dat deelname aan de KNSB competitie op de korte termijn structureel af gaat nemen, is te
verwaarlozen. Eerder zullen meer verenigingen besluiten ook deel te gaan nemen aan de
zaterdagcompetitie.
Uitvoering van het besluit
Als de bondsraad in navolging van het bestuur besluit dit plan doorgang te laten vinden dan kan dit
gefaseerd doorgevoerd worden om grote schokken te voorkomen.
De promotie/degradatie regeling voor huidig seizoen is als volgt:
Meesterklasse de laatste twee teams degraderen naar de 1e klasse;
1e klasse
de kampioenen promoveren naar de Meesterklasse, de nummers 9 en 10 degraderen
naar de 2e klasse;
2e klasse
de kampioenen promoveren naar de 1e klasse, de nummers 9 en 10 degraderen naar
de 3e klasse;
3e klasse
de kampioenen promoveren naar de 2e klasse, de nummers 9 en 10 degraderen naar
de 4e klasse;

4e klasse
5e klasse
6e klasse

de kampioenen en de zeven beste nummers 2 promoveren naar de 3e klasse, de
nummers 9 degraderen naar de 5e klasse;
de kampioenen promoveren naar de 4e klasse, de nummers 8 degraderen naar de 6e
klasse
de kampioenen promoveren naar de 5e klasse, de nummers laatst (6A geen
degradant) degraderen naar de 7e klasse als die er volgend seizoen is.

Als we tijdens seizoen 22/23 en verder nergens tweede plaatsen laten promoveren dan winnen we al
veel plaatsen, de overige plekken worden behaald door versterkte degradatie.
Een schema zou als volgt kunnen zijn:
Klasse 22/23
23/24
24/25
M
10
10
10
1
20
20
20
2
40
36
30
3
80
72
64
4
80
72
72
5
63
64
68
6
43
62
72
totaal
336
336
336

25/26
10
20
30
60
70
70
76
336

Het heeft geen zin de versterkte degradatie exact te beschrijven omdat er elk seizoen teams worden
opgeheven en in de lagere klassen worden teams toegevoegd vanwege nieuwe inschrijvingen. Deze
mutaties hebben effect op de aantallen. Het komt neer op max 1 extra degradant per klassegroep,
In de tussenjaren zullen sommige klassegroepen niet enkel uit 10 of 8 teams bestaan, maar ook uit 9
of 7.
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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
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

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 pilot
waren de drie regionale schaakbonden ook bezig met een eigen pilot. Die pilot is afgesloten en heeft er toe geleid dat, met
instemming van de ALV’s van deze drie regionale schaakbonden, er één gezamenlijke acht/zestallen-competitie is.
4 Notulen van de Bondsraad van 8 december 2018, agendapunt 3, opvolging actiepunten 2 juni 2018.
5
https://www.schaakbond.nl/knsb/beleid/bondsraad/bondsraad-28-november-2020, agendapunt 6.
6 Aanwezig waren de regionale voorzitters: Erik Blom namens de SBO, Gert-Jan van Vliet namens de OSBO en Henk van
Lingen namens de SGS en de KNSB bestuursleden Bianca Muhren en Erik Mijnheer.
7 https://www.schaakbond.nl/bond/organisatie/beleid/bondsraad/15-juni-2019, agendapunt 8.
1
2

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.

8
9

Erik Mijnheer en Henk Renders ea., Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale schaakbonden (Houten 2020) 60.
https://www.soscompetitie.nl/
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De Commissie Taakverdeling KNSB – Regionale Schaakbonden
Voorstel vervolg commissie en verslag werkzaamheden van de commissie in 2021
Besluitvormend
13 november 2021
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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. 10 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.
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.

10

De commissie verwacht dat een eventuele fasering meerdere jaren in beslag zal gaan nemen.
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Voorstel
Instemming met het voorstel voor rechtstreekse contributie-inning door de KNSB bij de
schaakverenigingen per 1 januari 2022.
Hoofdlijn
1. De uitvoering van de contributieheffing aan de verenigingen wordt met ingang van 1 januari 2022
verplaatst van de regionale bonden naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de regionale
bonden zelf in rekening brengen.
2. De KNSB vraagt een bijdrage in de uitvoeringskosten: € 0,50 per volwassen hoofdlid en € 0,25
per jeugdlid. Bij 10.000 volwassen clubleden en 4.000 jeugdclubleden komt dit neer op € 6.000
per jaar.
3. Voor de rechtstreekse contributie-inning zal de KNSB gebruik gaan maken van automatische
incasso. Daarvoor is een aanpassing in OLA nodig. De investeringskosten zal de KNSB voor haar
rekening nemen.
4. Omgang met debiteurenrisico: Dit is afhankelijk van de vraag of de KNSB-contributie door
regionale bonden tot de omzet moet worden gerekend. Op het moment van schrijven van dit
voorstel is daar nog geen duidelijkheid over. In geval de KNSB-contributie voor regionale bonden
als omzet geldt, dan wordt de BR gevraagd te kiezen tussen twee opties:
a. Het debiteurenrisico blijft bij de regionale bonden. Er zijn dan geen directe kosten voor de
bonden. Daartegenover staat dat de bonden in hun jaarrekening dienen te rapporteren over
het risico en dat zij relatief hoge reserves dienen aan te houden.
b. Het debiteurenrisico wordt overgeheveld naar de KNSB. De KNSB stelt hiervoor een
voorziening in, die wordt gevuld door de regionale bonden. Dit is eenmalig € 0,50 per
volwassen hoofdlid en € 0,25 per jeugdlid. Dit komt neer op € 6.000. Er is geen
rapportageplicht en de reserves van de bonden kunnen substantieel verlaagd worden.

Toelichting
In een extra Bondenoverleg op 28 september 2021 is gepeild wat de bonden vonden van het plan
voor rechtstreekse contributie-inning. In dat overleg is afgesproken dat een tweetal zaken nog nader
uitgezocht zouden worden:
1. De vraag of de KNSB-contributie wel of niet tot de omzet van regionale bonden gerekend moet
worden. Dit is van belang om te kunnen bepalen of de omzet boven of onder € 20.000 ligt. Dat is
de grens om gebruik te kunnen maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).
2. Onderbouwing van de omvang van de voorziening (€ 6.000) voor het debiteurenrisico.

KNSB-contributie wel of geen omzet
Op dit moment zijn wij in gesprek met het ministerie van Financiën en de belastingdienst over de
vraag of de KNSB-contributie tot de omzet van regionale bonden (en bijzondere bonden en clubs)
gerekend moet worden. Als regionale bonden alleen kassier zijn en de KNSB-contributie niet tot hun
omzet gerekend hoeft te worden, dan is de kans groot dat de meeste regionale bonden gebruik
kunnen maken van de KOR. In dat geval ligt het debiteurenrisico bij de KNSB.
Wij hebben gevraagd om een snel antwoord, maar dat kan niet gegarandeerd worden. Er zijn nl.
verschillende factoren die dat mede bepalen. Om die reden heeft het ministerie enkele keren om
aanvullende informatie gevraagd. De gesprekken zijn overigens constructief.

Onderbouwing hoogte debiteurenrisico
In het Bondenoverleg is gevraagd om een nadere onderbouwing van het bedrag van een voorziening
van € 6.000 voor het debiteurenrisico. Hiervoor is informatie opgevraagd bij de regionale bonden. Zes
bonden hebben informatie aangeleverd. Ook de KNSB zelf heeft dit geïnventariseerd.
1. Het bedrag aan contributie-inkomsten dat de laatste 5 jaar is afgeschreven. Door bonden
samen: ca. € 280. Door de KNSB: ca. € 160.
2. Clubs in de gevarenzone van opheffing (2 kwartalen contributie rekenen als risico). 1 bond gaf
aan dat drie clubs in de gevarenzone verkeren (risico: € 950).
3. Aantal verzoeken kwijtschelding in verband met te late afmelding. Door bonden samen: 6. Bij
de KNSB: 6. NB In geval van overlijden stopt de contributie vanaf het eerstvolgende kwartaal.
Op basis van deze cijfers kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat een voorziening van €
6.000 duurzaam toereikend is.

NB De contributie voor de leden van bijzondere bonden blijft ongewijzigd (m.u.v. jaarlijkse indexatie).
Contributie voor persoonlijke leden stijgt mee; die is gekoppeld aan de contributie voor clubleden.

BIJLAGE: NOTITIE VOOR BONDENOVERLEG 28 SEPTEMBER 2021
Hieronder staat ter info integraal de tekst van de notitie die op 28 september jl. besproken is.

Vraag
Het AB heeft een aangepast plan gemaakt voor de overgang naar rechtstreekse contributie-inning
door de KNSB bij de schaakverenigingen. We delen deze notitie met alle regionale bonden om hun
mening over deze nieuwe opzet te peilen.
We vinden het wenselijk om, indien daar een brede voorkeur bij de regionale bonden voor bestaat, om
de rechtstreekse contributie-inning per 1 januari 2022 in te laten gaan. Dit omdat dan de BTW-plicht
voor denksporten ingaat. In verband met de voorbereidingstijd zou dit in september 2021 duidelijk
moeten zijn. Om die reden zetten we de notitie nu (medio juli) uit, zodat de bonden voldoende tijd
hebben om hun mening te vormen. In september willen we een extra Bondenoverleg inlassen om daar
de meningen en voorkeuren op te halen.

Hoofdlijn
1. De uitvoering van de contributieheffing aan de verenigingen wordt met ingang van 1 januari 2022
verplaatst van de regionale bonden naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de regionale
bonden zelf in rekening brengen.
2. De KNSB vraagt een bijdrage in de uitvoeringskosten: € 0,50 per volwassen hoofdlid en € 0,25
per jeugdlid. Bij 10.000 volwassen clubleden en 4.000 jeugdclubleden komt dit neer op € 6.000
per jaar.
3. Twee mogelijkheden m.b.t. debiteurenrisico:
a. Het debiteurenrisico blijft bij de regionale bonden. Er zijn dan geen directe kosten voor de
bonden. Daartegenover staat dat de bonden in hun jaarrekening dienen te rapporteren over
het risico en dat zij relatief hoge reserves dienen aan te houden.
b. Het debiteurenrisico wordt overgeheveld naar de KNSB. De KNSB stelt hiervoor een
voorziening in, die wordt gevuld door de regionale bonden. Dit is eenmalig € 0,50 per
volwassen hoofdlid en € 0,25 per jeugdlid. Dit komt neer op € 6.000. Er is geen
rapportageplicht en de reserves van de bonden kunnen substantieel verlaagd worden.
4. Doordat de contributie-inning niet meer via de regionale bonden loopt, kunnen de meeste bonden
(indien gewenst) gebruik gaan maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) om BTWvrijstelling te krijgen c.q. te behouden.
5. Voor de rechtstreekse contributie-inning zal de KNSB gebruik gaan maken van automatische
incasso. Daarvoor is een aanpassing in OLA nodig. De investeringskosten zal de KNSB voor haar
rekening nemen.

NB De contributie voor de leden van bijzondere bonden blijft ongewijzigd (m.u.v. jaarlijkse indexatie).
Contributie voor persoonlijke leden stijgt mee; die is gekoppeld aan de contributie voor clubleden.
Tijdlijn tot nu toe
- Begin 2019: Verzoek van de drie samenwerkende bonden (OSBO, SBO, SGS) om uit te werken
wat nodig is om de contributie-inning van de regionale bonden over te nemen.
- Juni 2019: Peiling notitie contributie-inning in Bondsraad. De Bondsraad is niet erg positief en er
worden geen vervolgafspraken gemaakt. Vervolgens blijft het onderwerp liggen.
- November 2020: Werkgroep Samenwerking KNSB – regionale bonden beveelt aan om het
onderwerp opnieuw op te pakken en in de BR van juni 2021 met een voorstel te komen.
Tijdpad vervolg
Juni 2021
Bespreking in AB
Juli - september 2021 Peiling bij bonden nieuwe voorstel
September 2021
Bij overwegend positieve reacties: voorbereiding in gang zetten
(m.n. aanpassingen in OLA). Hiervoor wordt een extra Bondenoverleg
gepland
December 2021
Formeel besluit Bondsraad

Aanleiding
In de Bondsraad van 15 juni 2019 is een notitie voor rechtstreekse contributie-inning bij de clubs door
de KNSB besproken. Dit voorstel stuitte op weerstand binnen de Bondsraad, vanwege het – volgens
de BR – te hoge bedrag dat de KNSB vroeg voor het overnemen van de contributie-inning. Het
voorstel van de KNSB betrof € 1 contributieverhoging per volwassen lid en € 0,50 per jeugdlid. In
totaal komt dit bij het huidige ledenaantal uit op ca. € 12.000. Naar aanleiding van een aanbeveling
van de werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden is het onderwerp opnieuw opgepakt.
Aanleiding voor de oorspronkelijke notitie was een vraag van de drie samenwerkende bonden SBO,
OSBO en SGS aan de KNSB wat er voor nodig is om de inning van de contributies van de
verenigingen uit te laten voeren door het bondsbureau. Er zijn meerdere redenen die hebben geleid
tot dit verzoek:
• De regionale bonden hebben moeite om alle bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Er is in dat
geval sprake van discontinuïteit en van een optimale kennisoverdracht is geen sprake.
Omwille van de continuïteit is het gewenst dat het proces omtrent het innen van contributies
geborgd wordt binnen een professionele organisatie zoals het bondsbureau;
• De regionale bonden zijn een doorgeefluik van de KNSB;
• Steeds verdergaande automatisering maakt het mogelijk dit werkproces te standaardiseren.
Inmiddels is daar een extra reden bij gekomen. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt de BTWvrijstelling voor de denksport. Dat betekent dat de meeste regionale bonden door de KNSB-contributie
qua omzet boven de € 20.000 terecht zullen komen die als grens geldt voor BTW-vrijstelling in het
kader van de Kleine Ondernemers Regeling.

Toelichting
Het overnemen van de contributie inning door de KNSB is technisch goed te doen. Hieronder staat
een vergelijking tussen de huidige situatie en de beoogde nieuwe situatie.

Huidige situatie
• Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke
vereniging aangeslagen moet worden.
• Deze cijfers worden per bond getotaliseerd.
• De regionale bond ontvangt deze cijfers van het bondsbureau vergezeld van een totaalrekening
voor de KNSB afdracht van deze hoofdleden.
• De regionale bond stuurt elke bij deze bond aangesloten vereniging een rekening met daarop de
KNSB afdracht en de regionale bond afdracht van alle hoofdleden.
Voorstel nieuwe situatie
• Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke
vereniging aangeslagen moet worden.
• De regionale bonden geven jaarlijks (uiterlijk 1 september) aan het bondsbureau door wat de
afdracht per hoofdlid is aan de regionale bond.
• Het bondsbureau stuurt elk kwartaal alle verenigingen een rekening met daarop zowel de afdracht
KNSB als de afdracht regionale bond.
• Het bondsbureau maakt 2 maanden na het versturen van de rekening aan de verenigingen de
afdracht regionale bond over aan de regionale bond.
Gevolgen voor KNSB
Er zijn wel twee consequenties:
• Het bondsbureau krijgt extra werkzaamheden. Dit betreft vragen en discussies over
contributiefacturen. Daarnaast zal de debiteurenbewaking (van 13 naar 400 facturen per kwartaal)
meer tijd in beslag nemen. Naar schatting heeft het bondsbureau 160 uur per jaar (40 uur ofwel 1
werkweek per kwartaal) extra tijd nodig om de contributie-inning volledig over te nemen van de
regionale bonden. Dit komt overeen met ca. 0,1 fte. Door de contributieverhoging wordt deze
kosten min of meer gedekt.
• Het debiteurenrisico verschuift in eerste instantie van de regionale bond naar de KNSB. Wanneer
een vereniging zich opheft, dan kan het zijn dat de resterende contributieverplichting niet meer

wordt voldaan. Vaak is de schade te overzien. Verenigingen die stoppen, hadden vaak niet veel
leden meer. De meeste regionale bonden houden hier rekening mee. Als de KNSB de contributieinning overneemt, komt dat risico (en het risico op te late betaling) bij de KNSB te liggen. Daar
moet een oplossing voor gevonden worden. In dit voorstel zijn twee opties opgenomen: 1) het
debiteurenrisico blijft bij de regionale bonden; 2) het debiteurenrisico gaat naar de KNSB.
Daarvoor komt een voorziening, die door de bonden via een eenmalige bijdrage wordt gevuld.
Het bestuur acht het wenselijk om bij de overname van de contributie-inning te gaan werken met
automatische incasso. Dat vraagt om een aanpassing van OLA. De KNSB zal de investering die
daarvoor nodig is, op zich nemen. In dat systeem moet het bankrekeningnummer van de regionale
bonden en de verenigingen vastgelegd worden. Het boekhoudsysteem (Exact Online) kan overweg
met automatische incasso’s en behoeft geen uitbreiding. Automatische incasso scheelt tijd in het
debiteurenbeheer, maar brengt ook extra bankkosten met zich mee. Overigens dient elke vereniging
akkoord te gaan met automatische incasso. We verwachten dat de meeste verenigingen hiermee
akkoord gaan.

Dekking
Het overnemen van de contributie-inning brengt dus extra kosten en risico’s voor de KNSB met zich
mee. De drie samenwerkende bonden hebben aangegeven hier een redelijke vergoeding voor te
willen betalen.
Het bestuur is van mening dat een toekomstige oplossing niet enkel voor deze drie regionale bonden
moet worden uitgedacht en uitgevoerd. Het is alleen uitvoerbaar als alle bonden meedoen.
Voor de dekking maken we onderscheid tussen de uitvoeringskosten, risico’s op oninbare facturen en
een extra investering in automatisering.

Dekking uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten betreffen m.n. de extra werkzaamheden, die worden geschat op 160 uur (0,1
fte). Dit kan worden gedekt door een bijdrage van € 0,50 per volwassen hoofdlid en € 0,25 per
jeugdlid. Dat is ongeveer kostendekkend. Dit bedrag kan worden verkregen door een
contributieverhoging of doordat elke regionale bond dit betaalt uit de eigen contributie.
Dekking risico’s op oninbare facturen
Optie 1: Regionale bonden houden het debiteurenrisico van de bij hun aangesloten clubs. Qua
aanpak wordt het proces als volgt:
- Bij niet-betaling na 3 weken (of stornering) volgt eerst een herinnering, met een termijn van 2
weken.
- Als na de herinnering niet betaald is, volgt een aanmaning (betalingstermijn 1 week).
- Als ook dan niet betaald is, houden we het bedrag in op de afdracht aan de regionale bond.
Tegelijkertijd informeren we de betreffende bond over de wanbetaling door de vereniging.
Optie 2: Het debiteurenrisico komt te liggen bij de KNSB. De KNSB vraagt hiervoor een eenmalige
bijdrage aan alle bonden, om daarmee een voorziening te vormen. Deze bijdrage is naar rato van het
aantal leden en bedraagt € 0,50 per volwassen clublid en € 0,25 per jeugdlid. Uitgaande van 10.000
volwassen leden en 4.000 jeugdleden komt dit neer op € 6.000.
Extra investering in automatisering
Dit betreft zoals gezegd de investering om OLA geschikt te maken voor automatische incasso. De
KNSB neemt deze kosten op zich. Daarbij gaan we er van uit dat deze investering beperkt kan blijven
tot maximaal € 10.000. Aan de regionale bonden wordt gevraagd om een bijdrage naar rato van het
aantal hoofdleden als deze investering het vastgestelde maximum overschrijdt.
Wijziging ten opzichte van de notitie uit 2019
• Dekking voor de uitvoeringskosten is gehalveerd, naar € 0,50 (volwassenen) resp. € 0,25 (jeugd).
De verwachte opbrengst komt goed overeen met de uren die we verwachten nodig te hebben
(kostenneutraal). De regionale bonden kunnen kiezen uit contributieverhoging of betaling uit hun
eigen contributie. De eigen contributie verschilt per bond en is niet bij elke bond zichtbaar. € 8,-

•

•

voor volwassenen en € 5,- voor jeugd is een redelijk gemiddelde. (OSBO zit op € 7/€ 4, LiSB op €
10/€ 9).
Voor het debiteurenrisico hebben we twee opties: 1) Het debiteurenrisico blijft bij de regionale
bonden; 2) Er komt een voorziening bij de KNSB, die wordt gevuld door een eenmalige bijdrage
van de regionale bonden. In de oorspronkelijke notitie zat het overnemen van dit risico verweven
in de hogere bijdrage.
Extra investering in automatisering is rekening van de KNSB. Ook die zat verweven in de hogere
bijdrage.
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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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Voorwoord
Het jaar 2021 is een bewogen (schaak)jaar geweest. Door het coronavirus hebben er veel minder
schaakactiviteiten plaats kunnen vinden dan vooraf gehoopt. Georganiseerd schaken achter het bord was ook
in 2021 lange tijd niet mogelijk. Het traditionele verenigingsleven heeft hierdoor helaas een flinke tik
gekregen. Op het moment van schrijven van dit voorwoord nemen we met de nodige voorzichtigheid en
voorzorgsmaatregelen, weer achter het bord plaats. Clubs hebben hun clubavond of -middag weer opgestart,
landelijke en regionale competities zijn gestart, en we zien weer meer toernooien op de kalender. Daarnaast
zien we een flinke groei van het online schaken als mooi en veilig alternatief voor het bordschaak. De serie
The Queen’s Gambit heeft hier zeker aan bijgedragen!
De coronapandemie heeft effect op de financiën van de KNSB. De schaakbond staat er momenteel financieel
gezien beter voor dan verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting 2021. De nodige
schaakactiviteiten hebben helaas niet of alleen online door kunnen gaan waardoor beoogde uitgaven niet
(volledig) gedaan zijn. Daarnaast heeft de KNSB aanspraak kunnen maken op overheidssteun voor geleden
omzetverlies. De liquiditeitspositie zal eind 2021 significant boven de gestelde ondergrens liggen. Ten
aanzien van de ontwikkeling van het ledental kan na een daling in 2021 vooruitkijkend naar 2022 gelukkig
uitgegaan worden van een stabilisatie scenario.
In 2021 is het meerjarenbeleidsplan voor 2022-2025 opgesteld met zestien thema’s verdeeld over vier
speerpunten. Input voor dit meerjarenbeleidsplan is uit diverse geledingen van de schaakgemeenschap en
ook daarbuiten gegeven. De begroting 2022 die voorligt sluit goed aan bij het meerjarenbeleidsplan. Er
zitten verschillende vernieuwingen in, die de KNSB én de georganiseerde Nederlandse schaakwereld beter
toekomstbestendig gaan maken. Een punt wil ik hier specifiek uitlichten. Naast het terugdraaien van een
aantal tijdelijke besparingen zoals de themadag wordt op basis van duidelijke signalen van onze leden
voorgesteld een nieuw fysiek blad, een van de thema’s van het meerjarenbeleidsplan, versneld en blijvend
terug te laten komen in 2022. Dit kan door het accepteren van een eenmalig groter negatief resultaat dan
‘normaal’ (begrote mutatie algemene reserve - € 86.000). Gezien de financieel ‘goede jaren’ die achter ons
liggen is dit bestuurlijk en financieel acceptabel.
In de eerste helft van 2022 wordt een ‘roadmap’ opgesteld met nadere concretisering van de (verdere)
ambities uit het meerjarenbeleidsplan. Duiding wordt gegeven aan welke thema’s wanneer in de tijd worden
opgepakt. Voorwaarde hierbij is een begroting 2023 met een klein positief of negatief resultaat en
continuering van de ingezette lijn in 2022. Dit doen we door onze verdienmodellen verder uit te bouwen en
de juiste kostenbesparende maatregelen te nemen indien nodig.
Een goed schaakjaar gewenst!
Ivar Heine (penningmeester)

De begroting in een oogopslag
Overzicht baten
Contributie
Subsidie
Eigen bijdragen activiteiten
Overige baten
Sponsoring
Totaal

B2022
530.000
286.000
161.500
8.000
0
985.500

P2021
554.000
333.000
98.000
45.000
50.000
1.080.000

B2021
557.000
343.000
149.500
8.000
50.000
1.107.500

R2020
590.164
265.869
84.248
27.582
10.000
977.863

B2022
548.500
440.000

P2021
512.100
449.000

B2021
618.000
437.000

R2020
406.354
440.248

Overzicht lasten
Bedrijfsvoering
Activiteiten
Personeelslasten

Huisvestingslasten
Organisatielasten bureau
Overige organisatielasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal

22.000
13.000
29.000
25.000
2.000
1.079.500

23.000
15.000
44.000
21.400
4.000
1.068.500

22.000
15.000
30.000
19.400
11.000
1.152.400

27.696
17.732
32.665
18.661
73
943.429

B2022
985.500
1.079.500
-94.000

P2021
1.080.000
1.068.500
11.500

B2021
1.107.500
1.152.400
-44.900

R2020
977.863
943.429
34.434

0
0
-94.000

0
0
11.500

0
0
-44.900

1
0
34.435

0

0

0

-3.845

0

0

0

6.398

0

0

0

0

-8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

-2.000

-2.000

-469

-86.000
-94.000

13.500
11.500

-34.500
-44.900

22.351
34.435

Resultaat
Baten totaal
Lasten totaal (-/-)
Saldo operationele activiteiten
Financiële baten en lasten
Baten en lasten voorgaande jaren
Saldo staat van baten en lasten
Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsreserve groot
onderhoud
Dotatie bestemmingsreserve groot
onderhoud
Onttrekking bestemmingsreserve
Talent en Top
Onttrekking bestemmingsreserve
schoolschaak
Onttrekking bestemmingsreserve 150jarig jubileum
Dotatie bestemmingsreserve 150-jarig
jubileum
Onttrekking bestemmingsfonds
Groen-Stichting
Mutatie algemene reserve

Het resultaat voor 2022 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van €
86.000.
De begroting/jaarplan 2022 sluit aan bij het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2022-2025. In het MJBP 20222025 zijn 16 thema’s benoemd. Bij de thema’s die in 2022 worden opgepakt, is de link met het MJBP 20222025 expliciet benoemd.

1 Overzicht baten
Contributies
Clubleden en leden bijzondere
bonden
Individuele leden

Senioren
Jeugd
Bijzondere bonden
Persoonlijk lid
Schoolschaaklid
Ratinglid

Totaal

B2022
424.000
92.000
4.000
8.000
0
2.000
530.000

P2021
450.000
90.000
5.000
8.000
0
1.000
554.000

B2021
440.000
102.000
4.000
9.000
0
2.000
557.000

R2020
471.741
105.099
4.386
7.708
0
1.230
590.164

Toelichting
De contributie is gebaseerd op de verwachte ledenontwikkeling. De ontwikkeling van het ledenaantal en
daarmee de contributie is de grootste variabele in de begroting. De ontwikkeling van het ledenaantal zit
ongeveer op de pré corona trend. Er is sprake van stabilisatie op een lager niveau: op 1 oktober 2021 waren
er in totaal 14.230 clubleden (volwassenen: 10.076; jeugd 4.154), op 1 oktober 2021 waren er in totaal
13.985 clubleden (volwassenen 10.063; jeugd 3.922). Op 1 oktober 2019 waren er nog 15.138 leden
(volwassenen 10.716; jeugd 4.422). Behalve clubleden zijn er ook leden van bijzondere bonden, en diverse
soorten van individuele leden (ca. 1.000).
Voor de begroting 2022 is daarom uitgegaan van een scenario voor de ledenontwikkeling zoals die ook pré
corona (gemiddelde 2017-2019) was, en dat vertaald in contributie-inkomsten. In dit scenario gaan we er
van uit dat het ledenaantal op 1 oktober 2022 (het volgende ijkmoment) ongeveer gelijk is aan 1 oktober
2021. Er liggen ook 2 alternatieve scenario’s voor de ledenontwikkeling, een worst case scenario en een best
case scenario.
Behalve de ledenontwikkeling is ook de invoering van de BTW per 2022 verwerkt. Dat leidt tot lagere
contributie-inkomsten. Het contributietarief stijgt in 2022 bruto met 12% (op 1 oktober 2021: € 44,41 vrij
van BTW; per 1 januari 2022 € 49,82 incl. BTW), maar we moeten 21% afdragen (netto tarief per 1 januari
2022 bedraagt € 41,17). Zonder de invoering van de BTW zouden we de contributie-inkomsten hebben
begroot op € 571.000.
Subsidies NOC*NSF
Subsidie algemeen
Subsidie topschaak
Subsidie innovatie
Totaal

Topschaak
Talentontwikkeling

B2022
156.000
107.000
23.000
0
286.000

P2021
186.000
113.000
34.000
0
333.000

B2021
186.000
119.000
38.000
0
343.000

R2020
169.127
50.883
31.109
9.750
260.869

Toelichting
Vanaf 2022 wordt de algemene subsidie van NOC*NSF niet meer exclusief op basis van ledenaantallen
vastgesteld. Een tweede criterium wordt de omzet, vanuit de gedachte dat bonden op deze wijze worden
gestimuleerd om ondernemender te worden. Vanaf 2024 komt er een criterium maatschappelijke impact bij
(dat moet nog geoperationaliseerd worden). In 2023 zal de algemene subsidie naar verwachting gelijk zijn
als in 2022; NOC*NSF heeft de intentie uitgesproken om deze subsidiebedragen gelijk te houden, om meer
zekerheid te verschaffen aan bonden.
Ten opzichte van 2021 is de algemene subsidie € 30.000 lager. In 2021 hebben we echter vanwege de
coronapandemie eenmalig een extra subsidie van € 32.000 ontvangen. Zonder die eenmalige subsidie
zouden we in 2021 € 154.000 hebben gekregen.
Overige subsidies
B2022
Subsidie gemeente Utrecht
Totaal

P2021
0
0

B2021
0
0

0
0

R2020
5.000
5.000

Eigen bijdragen activiteiten
Schoolschaak

B2022
30.000

P2021
22.500

B2021
40.000

R2020
27.372

Breedteschaak
Communicatie en algemene dienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating
Topschaak
Talentontwikkeling
Evenementen
Schaakmatties
PR-activiteiten
Totaal

12.500
10.000
15.000
26.000
3.000
33.000
10.000
22.000
0
161.500

7.000
20.000
0
20.000
3.000
14.000
4.500
7.000
0
98.000

3.000
3.000
0
26.000
3.000
36.000
8.500
30.000
0
149.500

1.741
9.607
11.040
10.417
0
6.250
4.393
13.428
0
84.248

Toelichting
•

•

•

Breedteschaak: De Schaak Off en de beginnerscursus The Queen’s Gambit ontrafeld, waar we in
2021 mee zijn gestart en die zijn gericht op het aantrekken van nieuwe schakers (ook voor clubs)
zetten we voort. We gaan in 2022 inschrijfgeld vragen voor deze activiteiten (zie ook lasten
activiteiten).
Communicatie en algemene dienstverlening: De baten zijn lager dan in de prognose 2021. Dat komt
vooral doordat de advertentie-inkomsten voor Schaakmagazine niet meer apart zijn begroot. Zij
maken onderdeel uit van de business case voor Schaakmagazine 2.0. Voor 2021 waren
oorspronkelijk geen advertentie-inkomsten begroot voor Schaakmagazine (omdat het
oorspronkelijke plan de afschaffing van het blad was).
Schaakmatties: Bij Schaakmatties zijn we eind 2021 gestart met een ander concept. De focus ligt
niet meer op zoveel mogelijk leden, maar voor een groot deel op online evenementen met
inschrijfgeld. Daarnaast komt er een premium lidmaatschap voor de kleine groep die heel veel
online wil schaken. Omdat we ook van platform wisselen (van Chesskid naar Tornelo), verwachten
we lagere kosten. Doel is dat Schaakmatties kostendekkend is (zie ook lasten activiteiten).

Overige baten
Overige opbrengsten
Donaties
Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggen
Werkgelegenheid (NOW)
Totaal

B2022
8.000
0
0

P2021
8.000
0
37.000

B2021
8.000
0
0

R2020
9.444
0
18.138

8.000

45.000

8.000

27.582

Sponsoring
B2022
Sponsoring algemeen
Sponsoring NK Schaken
Totaal

P2021
0
0
0

0
50.000
50.000

B2021
0
50.000
50.000

R2020
10.000
0
10.000

Toelichting
Deloitte stopt na 2021 met de sponsoring van het NK Schaken. Voor 2022 zal een nieuwe sponsor gezocht
moeten worden. Dit is neutraal in de begroting 2022 opgenomen (dus ook € 50.000 minder uitgaven). We
zullen ons in 2022 sterk inspannen om een nieuwe sponsor voor het NK Schaken te vinden.

2 Overzicht lasten
1.

Lasten activiteiten

Schoolschaak
Breedteschaak
Communicatie en algemene
dienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating
Topschaak
Talentontwikkeling
Evenementen
Schaakmatties
PR-activiteiten
Totaal

B2022
32.500
32.500
130.000

P2021
26.500
17.500
119.600

B2021
42.000
13.000
125.000

R2020
30.245
9.909
135.823

29.000
26.000
137.000
76.500
58.500
21.500
5.000
548.500

0
18.000
137.000
72.000
95.500
21.000
5.000
512.100

0
26.000
159.000
99.500
108.500
40.000
5.000
618.000

21.490
9.060
61.122
44.777
17.608
69.813
6.507
406.354

Toelichting:
•

•

2.

Breedteschaak: De Schaak Off en de beginnerscursus The Queen’s Gambit ontrafeld, waar we in
2021 mee zijn gestart en die zijn gericht op het aantrekken van nieuwe schakers (ook voor clubs)
zetten we voort. We gaan in 2022 inschrijfgeld vragen voor deze activiteiten (zie ook eigen
bijdragen activiteiten).
Schaakmatties: Bij Schaakmatties zijn we eind 2021 gestart met een ander concept. De focus ligt
niet meer op zoveel mogelijk leden, maar voor een groot deel op online evenementen met
inschrijfgeld. Daarnaast komt er een premium lidmaatschap voor de kleine groep die heel veel
online wil schaken. Omdat we ook van platform wisselen (van Chesskid naar Tornelo), verwachten
we lagere kosten. Doel is dat Schaakmatties kostendekkend is (zie ook eigen bijdragen activiteiten).

Personeelslasten

Salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten
Standaardvergoedingen
Reiskosten woon-werkverkeer en
dienstreizen
Opleidingen medewerkers
Arbo en aanvullende verzekeringen
Kosten salarisadministratie
Inhuur t.b.v. organisatie
Overige personeelslasten
Totaal

B2022
294.000
30.000
50.000
3.000
5.000

P2021
287.000
28.000
51.000
3.000
5.000

B2021
287.000
28.000
51.000
1.000
7.000

R2020
293.635
25.454
51.726
810
6.970

5.000
7.000
3.000
42.000
1.000
440.000

12.000
7.000
3.000
52.000
1.000
449.000

5.000
7.000
3.000
47.000
1.000
437.000

6.221
6.329
2.830
44.652
1.621
440.248

Toelichting:
•
•
•

3.

De medewerkers van het bondsbureau werken in 2022 deels thuis. Ze krijgen daarvoor een
thuiswerkvergoeding, die in lijn is met de kabinetsplannen voor 2022 (€ 2/dag). Daar tegenover
staan lagere reiskosten.
In 2021 zijn er eenmalig wat extra opleidingen geweest. In 2022 gaat het opleidingsbudget terug
naar het normale niveau.
Het grootste deel van het budget voor inhuur wordt gebruikt voor een externe kracht voor
marketing en communicatie. Kosten inhuur zijn lager, omdat de betaalde BTW voortaan mag
worden afgetrokken.

Huisvestingslasten

Gas, water en elektriciteit

B2022
7.000

P2021

B2021
7.000

R2020
5.000

7.920

Schoonmaak
Klein onderhoud
Belastingen en vergunningen
Beveiliging pand
Verzekeringen huisvesting
Groot onderhoud
Totaal

6.000
1.000
4.000
1.000
3.000
0
22.000

7.000
1.000
4.000
1.000
3.000
0
23.000

7.000
1.000
4.000
2.000
3.000
0
22.000

7.042
1.005
4.228
1.105
2.551
3.845
27.696

Zoals in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is aangekondigd, is het voornemen om in 2022 het pand in
Haarlem te verkopen en tijdelijk te gaan huren. We zullen daarbij zoeken naar de samenwerking met andere
bonden. Dit zal volledig buiten de begroting om gaan. Er wordt een aparte business case voor de verkoop
van het pand gemaakt, waarin ook lasten van de verkoop en verhuizing worden meegenomen. Gelet op de
verwachte verkoopwinst (het pand is gewaardeerd op de oorspronkelijke aankoopwaarde en de
verkoopwaarde is aanzienlijk hoger) zal dit geen probleem zijn. De verkoop van het pand is één van de
thema’s uit het MJBP 2022-2025.
De verwachting is dat na de verkoop van het pand en aftrek van de daarbij behorende kosten nog steeds een
aanzienlijke hoeveelheid liquide middelen overblijven. Hoe daarmee om te gaan, zal in de business case
worden opgenomen. In het kader van goed financieel beleid is het de bedoeling om terughoudend te zijn met
de inzet van deze middelen.

4.

Organisatielasten bureau

Kantoorautomatisering
Bureaukosten
Telefoonkosten
Druk- en portokosten
Totaal

5.

B2022
6.000
2.000
3.000
2.000
13.000

P2021

B2022
4.000
4.000
1.000
9.000
2.000
9.000
29.000

P2021

B2021

7.000
2.000
3.000
3.000
15.000

R2020

5.000
2.000
3.000
5.000
15.000

3.775
4.500
2.473
6.984
17.732

Overige organisatielasten

Bestuur
Bondsraad
Commissies
Accountant
Juridisch advies
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS
Totaal

B2021

8.000
4.000
1.000
12.000
10.000
9.000
44.000

R2020

4.000
4.000
1.000
9.000
3.000
9.000
30.000

8.167
1.000
1.219
10.444
3.119
8.716
32.665

Toelichting:
In 2020 en 2021 waren de kosten voor bestuur hoger dan gewoonlijk, door eenmalige kosten (werving
nieuwe voorzitter resp. opstellen meerjarenbeleidsplan). In 2022 verwachten we dat dit weer terug gaat naar
het normale niveau.
6. Afschrijvingen
IT-software
IT-hardware
Inventaris
Schaakmateriaal
Totaal

7.

B2022
20.600
2.000
1.000
1.400
25.000

P2021
17.000
2.000
1.000
1.400
21.400

B2021
15.000
2.000
1.000
1.400
19.400

R2020
14.992
1.932
937
800
18.661

B2022
1.000
0

P2021

B2021

R2020

Overige lasten

Bankkosten
Mutatie voorziening dubieuze
debiteuren
Overig
Totaal

1.000
2.000

1.000
0

1.000
0

790
-475

3.000
4.000

10.000
11.000

-241
74

3 Schoolschaak
MJBP 2022-2025: Ondersteuning voor kansen: Schoolschaak faciliteren
Wat willen we bereiken?
Onze ambitie is dat in 2025 alle kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid hebben om te schaken.
Dit sluit aan bij het thema Ondersteuning voor kansen/schoolschaak faciliteren uit het MJBP 2022-2025.
Welke resultaten willen we behalen in 2022?
1. 100.000 kinderen leren schaken in 4 jaar. Schatting 2022-2025: Het aantal scholen (tijdens schooltijd of
naschools) met een vorm van schaakles groeit gestaag. Toch heeft de coronacrisis hier haar sporen
nagelaten. Veel lesgroepen konden naschools niet meer doorgaan. In 2022 zal hier een inhaalslag nodig
zijn. Schatting voor 2022 is dat het om 2.000 scholen gaat en 25.000 kinderen.
2. Het aantal deelnemers aan lokale schoolschaaktoernooien was in 2020 en 2021 nog nooit zo laag
vanwege corona. Er hebben wel 1.500 kinderen online deelgenomen, maar dat is niet vergelijkbaar met
10.000 fysiek.
In 2022 zal het aantal nog niet terug zijn op het oude niveau.
BO Algemeen (Teams) en BO Middenbouw (345-toernooi).
Schatting 2022: 9.000 deelnemers; om weer in 2023 in ons jubileumjaar weer fors te gaan groeien.
Wat gaan we ervoor doen?
• We communiceren actief dat we in contact willen komen met alle (school)schaaktrainers, om
samen met hen het aantal kinderen dat leert schaken, te vergroten. De trainers app groeit gestaag
naar 300 leden.
• We brengen in kaart aan welke ondersteuning schoolschaaktrainers (zowel betaald als vrijwillig)
behoefte hebben, inventariseren op welke manier wij deze ondersteuning het beste kunnen bieden
en ontwikkelen deze ondersteuning vervolgens. Daardoor worden de trainers beter, kunnen ze
mogelijk op meer plekken les gaan geven en anderen aansteken om ook kinderen te leren schaken.
• We bieden workshops aan voor mensen die willen starten met schaakles geven aan kinderen.
Hiervoor zetten we ervaren (school)schaaktrainers in.
• We versterken de samenwerking met Stichting Jeugdschaak. We gaan de Stichting in eerste
instantie vooral vragen ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van nieuwe
schoolschaakinitiatieven.
• Bij teamwedstrijden bij BO Algemeen hebben we inmiddels 112 lokale organisatoren in beeld. We
gaan bij hen handige tips ophalen, hoe zij het aanpakken en tevens vragen of zij nog ondersteuning
kunnen gebruiken bv software, digitale hulp bij inschrijvingen, draaiboek (en deze ondersteuning
ook ontwikkelen).
• De gebieden zonder voorronde brengen we in kaart en benaderen de dichtstbijzijnde jeugdclub of
zij iemand weten die de voorronde zou kunnen organiseren. Alternatief is dat we naar de
schaakscholen in de buurt kijken of die het niet zelf willen oppakken.

Wat gaat dat kosten?
Resultaat
B2022
30.000
32.500
-2.500

P2021
22.500
26.500
-4.000

B2021
40.000
42.000
-2.000

R2020
37.372
30.245
7.127

0

2.000

2.000

469

1.500

0

0

0

-1.000

-2.000

0

7.596

52.229

53.682

52.718

54.323

-53.229

-55.682

-52.718

-46.727

B2022
27.500
2.500
30.000

P2021
21.000
1.500
22.500

B2021
37.000
3.000
40.000

R2020
24.881
2.491
27.372

0
30.000

0
22.500

0
40.000

10.000
37.372

B2022
27.500
2.500
1.000
1.500

P2021
25.000
1.500
0
0

B2021
37.000
3.000
0
2.000

R2020
28.896
880
0
469

Subtotaal

32.500

26.500

42.000

30.245

Toegerekende personeelslasten
Totaal

52.229
84.729

53.682
80.182

52.718
94.718

54.323
84.568

Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Ten laste van Bestemmingsfonds
Groen-Stichting
Ten laste van bestemmingsreserve
schoolschaak
Totaal
Toegerekende personeelslasten (-/)
Totaal

Baten
Bijdragen kosten trainers
Bijdragen kosten materialen
Subtotaal
Tata sponsoring schoolschaak
Totaal

Lasten
Kosten trainers
Kosten materialen
Ondersteuning Jeugdschaak.nl
Ondersteuning nieuwe
schoolschaakinitiatieven

4 Breedteschaak
MJBP 2022-2025:
1. Nieuw in ontwikkeling: Vrijwilligersbeleid creëren
2. Promotie naar buiten: jubileum 2023
Wat willen we bereiken (doelen MJBP 2022-2025)?

•

•

-

Versterken van het verenigingsleven. Als KNSB beschouwen wij de schaakvereniging nog
steeds als het belangrijkste onderdeel van het georganiseerde schaakleven. Een
onderdeel dat versterking nodig heeft. Het huidige ledenbestand van veel verenigingen
vergrijst, terwijl er veel nieuwe online schakers zijn bijgekomen met veel kansen voor de
verenigingen.
Stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk. Daar waar het bondsbureau met
name ondersteunend, verbindend en faciliterend is wordt het meeste werk zowel
plaatselijk, regionaal en landelijk gedaan door vele vrijwilligers. In 2022 gaan we aan dit
vrijwilligerswerk meer aandacht geven. Dit gaan we doen door o.a.:
Verzorgen van bijscholingen
Ondersteuning geven in werving van vrijwilligers (zie bijscholingen)
Aandacht voor de vrijwilligers zelf, laten zien dat we hun werk zeer waarderen (zie
themadag)

De ledenontwikkeling wordt een belangrijke graadmeter in oktober 2022. Nadat het ledenaantal door de
coronapandemie in 2020 is gedaald, is het in 2021 gestabiliseerd. Ambitie is om in 2022 via de Schaak-Off,
via online cursussen voor beginners en licht gevorderden (vervolg op The Queen’s Gambit Ontrafeld) en
samenwerking met onder anderen Chessfellow 1.000 niet-leden in contact te brengen met een
schaakvereniging.
Er wordt ook ingezet om minimaal 5 nieuwe schaakclubs of jeugdafdelingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ondersteuning bij ledenwerving en ledenbehoud
Schaak-Off
De succesvolle Schaak-Off heeft laten zien dat er veel potentieel is om online schakers naar de club te
krijgen. Daarentegen vraagt het van de verenigingen ook een andere dynamiek om deze nieuwe schakers ook
daadwerkelijk aan hun vereniging te verbinden.
De Schaak-Off komt jaarlijks terug omdat veel verenigingen zelf nog niet de kennis en tools in huis hebben
om zelf een goede marketingcampagne op te zetten.
Het streven is om het aantal deelnemende verenigingen komend jaar te verdubbelen van 78 naar ca. 160.
Met 90% uiterst tevreden verenigingen moet dat genoeg verengingen kunnen verleiden.
Ook het aantal deelnemende niet-leden kan nog hoger, landelijk door het platform nog gebruiksvriendelijker
te maken (AVG proof). Tevens door nog gerichter te adverteren en verenigingen daar ook zelf nog een
grotere rol in te laten spelen.
Twitch uitzendingen
De beginnersserie The Queens Gambit is uitstekend bekeken. Dat verdient een vervolg. Tevens zijn de
dagjournaals tijdens de toptoernooien (Tata Steel, Kandidatentoernooi) heel goed bekeken. Daar willen we
opnieuw op inzetten en kijken of we het schaken daardoor nog meer bij het grote publiek onder de aandacht
kunnen brengen.
Samenwerking Chessfellow
De KNSB heeft sinds 2021 een samenwerking met Chessfellow. Een van de onderdelen van de
samenwerking is dat mensen die de Chessfellow app downloaden, gelegenheid krijgen om zich aan te
melden voor de nieuwsbrief van de KNSB. Op deze manier komen zij ook bij ons in beeld.
Chessfellow heeft een toernooi voor schakers van alle niveaus ontwikkeld, ongeacht of zij lid zijn van de
KNSB. Dit toernooi heet de City Chess Masters en vindt plaats (zoals de naam zegt) in een stad. Dit toernooi
is een goede kans voor verenigingen in de betreffende stad om nieuwe schakers met de club te laten
kennismaken. De KNSB ondersteunt dit toernooi door te helpen met de PR en door clubs de mogelijkheid te
bieden mee te helpen met het toernooi.

Global Chess Festival
Het jaarlijks festival op de tweede zaterdag in oktober in Hongarije van Judit Polgar wordt alsmaar groter.
Nederland doet sinds 2017 actief mee en wil laten zien dat in Nederland op schaakgebied bij de top behoort.
Deze dag zal worden ingezet om het schaken in al haar facetten zichtbaar te maken.
Ondersteuning clubs, 10 stuks
Verenigingen kunnen bij de KNSB voor ledenwerving- of ontwikkelingsacties een bijdrage van € 200 als
tegemoetkoming in de kosten van hun activiteit.
Workshops

De workshops “Welkom op de Club” zijn er speciaal voor om de verenigingen meer inzicht te
geven dat een nieuw soort schaker ook om een ander aanbod en benadering vraagt.
In 2021 zijn de eerste twee workshops ingepland “Welkom op de club” onder deskundige leiding
van Sport4Create, in 2022 wordt deze nogmaals een keer aangeboden.

Kenniscentrum en kennisdelen
Communicatieplatform (eentweetje) en app
Samen met een tiental andere sportbonden neemt de KNSB deel aan een pilot voor de doorontwikkeling van
het succesvolle Communicatieplatform voor verenigingsbestuurders, https://eentweetje.knvb.nl/. De KNSB
krijgt begin 2022 een eigen channel waar bestuurders van schaakverenigingen elkaar vragen kunnen stellen
en ervaringen kunnen uitwisselen. In de vervolgfase wordt het ook mogelijk om deel uit te maken van
themagroepen (bijvoorbeeld jeugd coördinatoren of penningmeesters) waar ook bestuurders uit andere
sporten, gemeenten en organisaties deel van uitmaken. De doelstelling voor 2022 is minimaal 75
schaakbestuurders actief op dit platform te krijgen.
Ombouw website schaakbond.nl tot kenniscentrum
In het najaar van 2021 zijn we gestart met een project om de functie van de KNSB als kenniscentrum voor
verenigingen, leden en vrijwilligers/professionals die schaakactiviteiten helpen organiseren, te versterken.
De basis voor dit kenniscentrum is schaakbond.nl. Doel is om nuttige informatie voor deze doelgroepen op
een toegankelijke manier te ontsluiten. Bij nuttige informatie valt te denken aan good practices, modellen,
informatie over subsidies en fondsen etc. etc. Deze informatie zal vervolgens actueel worden gehouden.

Ondersteuning en waardering vrijwilligers
Dit sluit aan bij het thema Nieuw in ontwikkeling/Vrijwilligersbeleid creëren uit het MJBP 2022-2025.
Club van het jaar
Jaarlijks wordt een vereniging in het zonnetje gezet die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt met
ledenwerving. Tot en met 2021 hadden we hiervoor de verenigingsprijs. In 2022 gaan we dat op een andere
manier vormgeven. We geven een aantal vrijwilligers gratis toegang tot de Themadag om hen op die manier
te waarderen voor hun werk (zie verder hoofdstuk Communicatie en Algemene dienstverlening).
Bijscholingen clubs
We willen verenigingen meer specifieke bijscholingen gaan aanbieden. Dat kan op allerlei vlakken zijn:
trainen, wedstrijden en toernooien organiseren of leiden, ledenwerving en ledenbehoud. Doel is om 5
bijscholingen te organiseren voor clubs.
Extra: jubileum 2023 (Thema Promotie naar Buiten uit MJBP 2022-2025)
De KNSB bestaat 150 jaar in 2023. We willen dit vieren met verschillende activiteiten. In 2021 is een
jubileumcommissie opgericht. Deze jubileumcommissie houdt zich bezig met het uitwerken van deze
activiteiten, het zoeken naar organisatoren en sponsorwerving.

Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/)
Totaal

B2022
12.500
32.500
-20.000

P2021
7.000
17.500
-10.500

19.382
-39.382

B2021
3.000
13.000
-10.000

R2020
6.741
9.909
-3.168

19.721

19.203

20.549

-30.221

-29.203

-23.717

Baten
Ledenwerving en ledenbehoud
clubs
Bijdragen examens en diploma’s
Overige
Subtotaal eigen bijdragen
Subsidie school- en
buurtschaakprojecten Utrecht
Totaal

B2022
9.500

P2021

B2021

R2020

0

0

0

3.000
0
12.500

1.000
6.000
7.000

3.000
0
3.000

1.701
0
1.741

0

0

0

5.000

12.500

7.000

3.000

6.741

Lasten
Ledenwerving en ledenbehoud
clubs
Opbouw en onderhoud
kenniscentrumfunctie clubs
School- en buurtschaakprojecten
Utrecht
Levering examens en diploma’s
Overige lasten breedteschaak
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2022
16.000

P2021
9.000

B2021
10.000

R2020

10.000

0

0

0

0

0

0

895

3.000
3.500
32.500

0
8.500
17.500

2.000
1.000
13.000

4.995
1.439
9.909

19.382
51.882

19.721
37.721

19.203
32.203

20.549
30.458

2.580

5 Communicatie en algemene dienstverlening
MJBP 2022-2025:
1. Promotie naar buiten: Externe communicatie verbeteren
2.

Fysiek Schaakmagazine 2.0 uitbrengen
Ondersteuning voor kansen: Website(s) optimaliseren

Wat willen we bereiken?
• Goede basisdienstverlening
• Verbinden met verenigingen en leden
• Zichtbaar zijn als schaaksport in de samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
• We gaan opnieuw een fysiek tijdschrift uitbrengen. Dit sluit aan bij het thema Promotie naar
buiten/Schaakmagazine 2.0 uit het MJBP 2022-2025. We gaan de inhoud en vormgeving in
samenspraak met onze leden/lezers vernieuwen en verbeteren.
• We gaan de websites technisch vernieuwen. Het huidige Content Management Systeem is
verouderd. De website schaakbond.nl krijgt veel meer een kenniscentrum karakter (zie ook
Breedteschaak). Dit sluit aan bij het thema Ondersteuning voor kansen/website(s) optimaliseren uit
het MNJBP 2022-2025.
• We zetten de maandelijkse nieuwsbrieven voor leden en abonnees voort.
• We gaan starten met een nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief zal gericht zijn op
informatieverstrekking.
• We geven verder uitvoering aan de in 2021 ingezette social media strategie. De KNSB wordt op
een aansprekende manier zichtbaar op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze activiteit,
en de nieuwsbrieven, passen bij het thema Promotie naar buiten/externe communicatie verbeteren
uit het MJBP 2022-2025.
• De Themadag keert terug. We gaan daarbij voort op de in 2019 ingezette weg om de dag ook het
karakter te geven van elkaar ontmoeten.
• We blijven werken aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van Netstand, de
ratingwebsite en de toernooikalenderwebsite.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat

]

Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal

B2022
10.000
130.000
-120.000

P2021
20.000
128.000
-108.000

B2021
3.000
125.000
-122.000

R2020
9.607
135.823
-126.216

Ten laste van voorziening Schaakmagazine
Totaal

0
-120.000

8.400
-99.600

8.400
-113.600

0
0

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

56.553
-176.553

102.250
-201.850

98.909
-212.509

58.522
-184.738

Baten
B2022
Advertenties Schaakmagazine
Abonnementen Schaakmagazine
Losse verkoop Schaakmagazine
Advertenties website
Doorberekening materiaalverzekering
Eigen bijdragen themadag*
Totaal

0
0
0
2.000
3.000
5.000
10.000

P2021
15.500
0
0
1.500
3.000
0
20.000

B2021
0
0
0
0
3.000
0
3.000

R2020
7.523
1.050
0
1.059
0
-25
9.607

Lasten
B2022
Schaakmagazine

Drukkosten
Verzendkosten
Schrijvers en
fotografen

Schaakmagazine 2.0
Website
Uitslagenserver en
kalenderwebsite
OLA
Collectieve verzekeringen
Social media, nieuwsbrieven
Themadag
Nieuwe online initiatieven
Subtotaal
Toegerekende
personeelslasten
Totaal

Hosting
Onderhoud en
ontwikkeling

Hosting
Onderhoud
Materiaal
Aansprakelijkheid
Licenties
Content maken

0
0
0

P2021
11.000
4.000
28.000

B2021
9.000
6.000
30.000

R2020

73.000
10.000
0

0
5.000
3.000

0
8.000
5.000

0
7.575
4.807

4.000

4.000

4.000

6.086

5.000
6.000
4.000
5.000
3.000
5.000
15.000
0
130.000

8.000
5.000
4.000
5.000
6.000
0
0
45.000
128.000

6.000
5.000
4.000
5.000
3.000
0
0
40.000
125.000

5.723
13.532
5.442
3.884
696
0
615
0
135.823

56.553

102.250

98.909

58.522

186.553

230.250

223.909

194.345

34.153
26.383
26.927

6 Kadervorming
MJBP 2022-2025: Ondersteuning voor kansen: Structuur in trainingsopbouw
Wat willen we bereiken, 2022-2025
Kadervorming draagt bij aan verschillende thema’s:
1. Versterken van het verenigingsleven
2. Van Jeugdschaak naar Topschaak
3. Stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk
Doelen
1. Alle schaaktrainers in Nederland zijn vanzelfsprekend aangesloten bij het trainersnetwerk van de
KNSB: Van vrijwilligers op clubs tot professionele talententrainers. Er is onderlinge uitwisseling
van inspiratie, kennis en ondersteuning.
2. Op den duur (2024) is er vanuit de KNSB steeds minder aansturing nodig: het netwerk organiseert
zichzelf.
3. Er is een degelijk leeraanbod op alle niveaus: van beginner tot talententrainer.
Wat gaan we daarvoor doen?
Versterken van het verenigingsleven:
• Naast het lesgeven aan kinderen ook aandacht te besteden aan lesgeven aan volwassenen/ clubs
te ondersteunen in het verzorgen van beginnerscursussen. Zelf een beginnerscursus te
organiseren/ een vervolg hierop (zie ook breedteschaak).
• Een passend leeraanbod voor trainers. Niet alleen opleidingen, maar ook laagdrempelige
Webinars en intervisiebijeenkomsten.
• Ook Webinars te verzorgen op het gebied van de organisatie van een club/ ouderbetrokkenheid,
andere thema’s die spelen op de club.
• Vrijwilligers en bestuurders (beter) bekend te maken met het opleidingsaanbod buiten de KNSB,
bijvoorbeeld bij sportopleidingen.nl. Opleidingen voor bestuurders. (Zie ook Breedteschaak
Eentweetje.)
Van Jeugdschaak tot Topschaak:
Dit sluit aan bij het thema Ondersteuning voor kansen/structuur in trainingsopbouw uit het MJBP 20222025.
• In de eerste helft van 2022 ontwikkelen we een visie op een doorlopende leerlijn van jeugdschaak
naar topschaak. Daarin worden in elk geval de volgende elementen opgenomen: Wat is er voor
nodig om goede trainers op elk niveau te krijgen? Hoe kunnen we spelers die niet de ambitie
hebben om topschaker te worden, bijv. als trainer, scheidsrechter of organisator voor de
schaakwereld behouden?
• Een eerste stap is om de stap naar Schaaktrainer 2 vanuit Schaaktrainer 1 kleiner te maken. Dit
doen we door mensen ook de mogelijkheid te geven door de Schaaktrainer 2 opleiding te splitsen
in twee delen..
• De leerlijn van ST1 naar ST 5 een duidelijkere structuur te geven.

Stimuleren en waarderen vrijwilligerswerk:
• Trainers te stimuleren zelf een Webinar te organiseren of verzorgen (vergelijk Webinar
financiering Schoolschaak, organiseren toernooien) en deze mensen hier ook op een passende
manier voor te bedanken.
• De "'Trainers in het zonnetje" rubriek in de nieuwsbrief
• In de maandelijkse trainersupdate ruimte te geven aan eigen inbreng van trainers, goede
initiatieven te benoemen, etc.
Aanvullend nodig voor de lange termijn:

a.
b.
c.
b.

Doorontwikkeling van platform, waarin onderlinge communicatie en kennisdeling digitaal mogelijk
is.
Doorontwikkeling opleidingen: instructiefilmpjes maken, meer blended learning.
Doorgaan met stimuleren van eigen initiatief door trainers.
Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, visie op de gehele opleidingsstructuur: van ST 1 naar
ST4/5.

Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Ten laste van bestemmingsreserve
schoolschaak
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2022
15.000
29.000
-14.000

P2021
0
0
0

B2021
0
0
0

R2020
11.040
21.490
-10.450

8.000

0

0

0

-6.000

0

0

0

35.217
-41.217

0
0

0
0

35.764
-46.214

Baten
Eigen bijdragen trainersopleidingen
Eigen bijdragen
scheidsrechtersopleidingen
Totaal

B2022
12.000
3.000

P2021
0
0

0
0

R2020
11.040
0

0

0

11.040

0
0
0

0
0
0

R2020
16.276
160
4.635

1.000
29.000

0
0

0
0

419
21.490

35.217
64.217

0
0

0
0

35.764
57.254

10.000

B2021

Lasten
Trainersopleidingen
Scheidsrechtersopleidingen
Ontwikkeling en verbetering
opleidingen
Overige kosten kadervorming
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2022
16.000
4.000
8.000

P2021

B2021

7 Competitie en rating
Wat willen we bereiken?
• Een goed georganiseerde competitie
• Betrouwbare ratinglijsten, die maandelijks uitkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
• We organiseren de KNSB-competitie en de jeugdclubcompetitie.
• Onder voorbehoud van instemming door de Bondsraad van 11 december 2021 gaan we de opbouw
van de competitie veranderen. Vanaf de 2e klasse wordt het aantal parallelklassen iets verlaagd,
zodat er meer parallelklassen kunnen worden gemaakt in met name de 6e klasse. Op die manier
kunnen daar de reisafstanden worden verlaagd.
• We willen begin 2022 weer een online competitie organiseren en in het voorjaar van 2022 een
online bekercompetitie. Voordat we dat doen, gaan we eerst de belangstelling peilen.
• We zetten de maandelijkse ratinglijsten voort.
Wat gaat dat kosten?

Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2022
26.000
26.000
0

P2021
20.000
18.000
2.000

B2021
26.000
26.000
0

R2020
10.417
9.060
1.357

31.344
-31.344

30.902
-28.902

30.473
-30.473

30.263
-28.906

Baten
B2022
Reiskosten KNSB-competitie
Wedstrijdleiding KNSB-competitie
Inschrijfgelden KNSB-competitie
Bijdragen KNSBjeugdclubcompetitie*
Doorberekening ratingverwerking en
titels
Boetes en heffingen
Totaal

P2021

B2021

R2020

0
3.000
13.000
7.000

0
3.000
13.000
3.000

0
3.000
13.000
7.000

0
0
0
6.850

3.000

1.000

3.000

3.092

0
26.000

0
20.000

0
26.000

475
10.417

Lasten
B2022

P2021

B2021

R2020

Reiskosten KNSB-competitie
Wedstrijdleiding KNSB-competitie
Overige kosten KNSB-competitie en
bekercompetitie
KNSB-jeugdclubcompetitie
Ratingverwerking en titels
Subtotaal

0
8.000
2.000

0
5.000
2.000

0
8.000
2.000

0
2.087
534

12.000
4.000
26.000

9.000
2.000
18.000

12.000
4.000
26.000

1.543
4.896
9.060

Toegerekende personeelslasten
Totaal

31.344
57.344

30.902
48.902

30.473
56.473

30.263
39.323

8 Topschaak
Corona
Mede vanwege de onzekerheid rondom de COVID-19 pandemie staan eind 2021 vrijwel alle geplande
internationale evenementen voor 2022 nog zonder data op de schaakkalenders van de FIDE en de ECU.
Wat willen we bereiken?
1. Nederlandse schaker in top 10 van de wereld, zowel bij de mannen als de vrouwen.
2. Twee Nederlanders in de top-30 van de wereld.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. Voortzetting van het programma van Anish Giri. De focus ligt op de WK-cyclus en handhaving in de top10.
b. Voortzetting programma Jorden van Foreest, en waar mogelijk integratie met programma Giri. Doel is
verder ontwikkelen in richting van de top-10 van de wereld.
c. We nemen deel aan de Olympiade in Moskou (data nog onbekend) met zo sterk mogelijke teams.
Ambitie is om in de top-10 te eindigen.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal

B2022
110.000
137.000
-27.000

P2021
116.000
137.000
-21.000

B2021
122.000
159.000
-37.000

R2020
50.883
61.122
-10.239

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

23.051
-50.051

22.997
-43.997

22.564
-59.564

22.131
-32.370

Baten
Eigen bijdragen uitzendingen
individueel
Subtotaal eigen bijdragen
Subsidie NOC*NSF Topschaak
Totaal

B2022
3.000

P2021

B2021

R2020

3.000

3.000

0

3.000

3.000

3.000

0

107.000
110.000

113.000
116.000

119.000
122.000

50.883
50.883

B2022
85.000
32.000
16.000
3.000
1.000
137.000

P2021
85.000
31.000
17.000
3.000
1.000
137.000

B2021
85.000
44.000
26.000
3.000
1.000
159.000

R2020
57.032
2.960
1.130
0
0
61.122

23.051
160.051

22.997
159.997

22.564
181.564

22.131
83.253

Lasten
Trainingen
Nationaal team heren
Nationaal team dames
Uitzendingen individueel
Overig topschaak
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

9 Talentontwikkeling
Wat willen we bereiken?
Doel is het opleiden van spelers met focus op grootste talenten. Doel op termijn is om Nederland structureel
in de top 10 van het landenklassement te krijgen.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. We zetten het individuele en het groepstrainingsprogramma (Papendal) voor de grootste talenten voort.
Het programma wordt mede gefinancierd door subsidie via NOC*NSF. We houden rekening met
uitstroom en instroom programma.
b. We realiseren uitzendingen naar Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen.
c. We zetten de samenwerking met de denksportbonden (bridge en dammen) voort op het gebied van
scholing voor toptrainers. We organiseren met deze bonden masterclasses en werken aan een
Denksport Innovatie Agenda.
d. Mede vanuit de samenwerking met de denksportbonden evalueren we ons programma en gaan we in
de richting van een doorlopende leerlijn prestatiegedrag. We beschrijven de competenties die horen bij
deze leerlijn.
e. In 2022 ontwikkelen we een visie op een leerlijn van jeugdschaak naar topschaak. Dit sluit aan bij het
thema Ondersteuning voor kansen/structuur in trainingsopbouw uit het MJBP 2022-2025 (zie ook
hoofdstuk kadervorming). Indien mogelijk gaat de leerlijn prestatiegedrag daar onderdeel van uitmaken.
Op basis van de visie gaan we ook doelen uitwerken om bij talentontwikkeling jongens en meisjes een
gelijkwaardige plaats te geven.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Ten laste van bestemmingsreserve
talent en top
Totaal

B2022
56.000
76.500
-20.500

P2021
48.000
72.000
-24.000

B2021
74.000
99.500
-25.500

R2020
37.359
44.777
-7.418

0

0

0

0

-23.500

-24.000

-25.500

-7.418

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

34.577
-58.077

34.495
-58.495

33.846
-59.346

33.197
-40.615

Baten
Eigen bijdragen trainingen
talentstatushouders
Eigen bijdragen WJK’s
Eigen bijdragen EJK
Eigen bijdragen overig
Subtotaal eigen bijdragen
Subsidie NOC*NSF
Talentontwikkeling
Totaal

B2022
7.000

P2021
7.000

B2021
10.000

R2020

8.000
18.000
0
33.000

0
3.000
4.000
14.000

8.000
18.000
0
36.000

0
0
0
6.250

23.000

34.000

38.000

31.109

56.000

48.000

74.000

37.359

B2022
23.000
14.000
12.000
26.000
0
1.500
76.500

P2021
27.000
14.000
2.000
25.000
4.000
0
72.000

B2021
30.000
20.000
12.000
26.000
10.000
1.500
99.500

R2020
22.055
14.286
1.569
6.667
200
0
44.777

34.577
111.077

34.495
106.495

33.846
123.346

33.197
77.974

6.250

Lasten
Trainingen toptalenten Papendal
Trainingen talentstatushouders
Uitzendingen WJK’s
Uitzendingen EJK
Uitzendingen overig
Denksport Innovatie Agenda
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

10 Evenementen
Wat willen we bereiken?
• Een representatief Nederlands Kampioenschap Algemeen en Dames
• Goed georganiseerde Nederlandse jeugdkampioenschappen en schoolschaakkampioenschappen
• Ondersteuning van toernooiorganisatoren
In 2021 heeft een deel van de kampioenschappen fysiek door kunnen gaan. We gaan er van uit dat in 2022
alle kampioenschappen weer fysiek kunnen plaatsvinden.
Wat gaan we daarvoor doen?
• In 2021 hebben we de formule voor het NK Algemeen veranderd. Het is een (gedeeltelijk) KOtoernooi geworden, waarbij ook regionale kampioenen een kans krijgen op kwalificatie. In 2022
bouwen we voort op deze nieuwe formule. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat we nieuwe
sponsoring vinden.
• We ondersteunen het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren.
• De verschillende Nederlandse jeugd- en schoolschaakkampioenschappen worden onder onze
auspiciën georganiseerd.
• We verhuren schaakmaterialen (schaaksets, digitale borden) en verkopen Swiss Master licenties.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten evenementen volwassenen
Baten evenementen jeugd
Baten evenementen algemeen
Sponsoring evenementen volwassenen
Lasten evenementen volwassenen (-/-)
Lasten evenementen jeugd (-/-)
Lasten evenementen algemeen (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
evenementen volwassenen (-/-)
Toegerekende personeelslasten
evenementen jeugd (-/-)
Totaal

B2022
1.000
6.000
3.000
0
37.000
19.000
2.500
-48.500

P2021

B2021

R2020

1.000
1.500
2.000
50.000
83.000
10.500
2.000
-41.000

1.000
4.500
3.000
50.000
87.000
19.000
2.500
-50.000

1.257
2.405
731
0
8.651
8.485
472
-13.215

20.889

20.329

20.096

18.983

6.461

6.574

6.401

6.850

-75.850

-67.903

-76.497

-39.048

Baten evenementen volwassenen
B2022
Doorberekenen kosten NK Schaken
Opbrengst verkopen
internetaccounts
Subtotaal

P2021

B2021

R2020

0
1.000

0
1.000

0
1.000

0
1.257

1.000

1.000

1.000

1.257

50.000
51.000

50.000
51.000

0
1.257

B2022
28.000
4.000
1.000
4.000
0
37.000

P2021
78.000
0
1.000
4.000
0
83.000

B2021
78.000
4.000
1.000
4.000
0
87.000

20.889
57.889

20.329
103.329

20.096
107.596

Sponsoring NK Schaken
Totaal

Lasten evenementen volwassenen
NK Algemeen en dames
ONK Dieren
Overige evenementen
Kosten internetschaak
Kostprijs verkoop internetaccounts
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

R2020
2.711
0
25
5.900
15
8.651
18.983
27.634

Baten evenementen jeugd
Bijdragen regionale bonden
kwalificaties NJK AB en meisjes C
Eigen bijdragen NJK’s schoolschaak
Totaal

B2022
3.600

P2021

B2021

R2020

1.500

2.500

0

0
1.500

2.000
4.500

2.405
2.405

7.500
1.500
1.500
10.500

B2021
10.000
3.000
6.000
19.000

6.574
17.074

6.401
25.401

2.400
6.000

Lasten evenementen jeugd
NJK’s individueel
Kwalificaties NJK AB en meisjes C
NJK’s schoolschaak
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2022
10.000
3.000
6.000
19.000
6.461
25.461

P2021

R2020
4.169
1.500
2.816
8.485
6.850
15.335

Baten evenementen algemeen
Inkomsten verhuur materialen
Inkomsten Swiss Master
Totaal

B2022
2.500
500
3.000

P2021

B2022

P2021

B2021
1.500
500
2.000

R2020
2.500
500
3.000

643
88
731

Lasten evenementen algemeen
Kosten verhuur materialen
Kosten Swiss Master
Rob Bruniafonds
Totaal

500
1.000
1.000
2.500

500
500
1.000
2.000

B2021

R2020
500
1.000
1.000
2.500

122
0
350
472

11 Schaakmatties
Wat willen we bereiken?
We zetten Schaakmatties primair in als laagdrempelig online speelplatform voor kinderen in de
basisschoolleeftijd, door betaalde en gratis evenementen.
Wat gaan we daarvoor doen?
• Overstap van Chesskid naar het platform Tornelo: Hiermee zijn we in het najaar van 2021 gestart.
Belangrijke voordelen van Tornelo: een geïntegreerde Zoom, controle over de indelingen, hulp is
gemakkelijker bij verbindingsproblemen, een online betaalsysteem en het is een uiterst stabiel
platform.
• Invoering van een Premium account van € 39,95 per jaar waarmee kinderen toegang krijgen tot de
wekelijkse toernooien van de Schaakmattie League op Tornelo en korting bij de losse KNSB jeugd
evenementen georganiseerd op Tornelo. Dit is voor een kleine groep die graag heel veel online wil
schaken.
• Losse verkoop aan deelnemers voor KNSB jeugdevenementen op Tornelo; We gaan daar gebruik
maken van de online betaalfunctie van Tornelo.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2022
22.000
21.500
500
12.921
-12.421

P2021
7.000
21.000
-14.000

B2021
30.000
40.000
-10.000

R2020
23.178
69.813
-46.635

13.147
-27.147

12.802
-22.802

13.700
-60.335

Baten
Verkoop accounts
Premium lidmaatschappen (300
leden)
Losse verkoop evenementen
Subtotaal eigen bijdragen

B2022
0
10.000

P2021
7.000
0

B2021
30.000
0

R2020
13.428
0

12.000
22.000

0
7.000

0
30.000

0
13.428

Subsidie NOC*NSF Innovatiefonds
Totaal

0
22.000

0
7.000

0
30.000

9.750
23.178

Lasten
Inkoop accounts
Website portal
Marketing en communicatie
Organisatie en prijzen
Subtotaal

B2022
0
5.000
2.500
14.000
21.500

P2021
4.000
4.500
5.000
7.500
21.000

B2021
18.000
6.000
6.000
10.000
40.000

R2020
14.180
5.227
38.541
11.865
69.813

Toegerekende personeelslasten
Totaal

9.048
30.548

8.868
29.868

12.802
52.802

13.700
83.513

12 PR-activiteiten
MJBP 2022-2025: Nieuw in ontwikkeling: Sponsorkit en -beleid ontwerpen
Wat willen we bereiken?
1. Schaken heeft een positief en duidelijk imago onder stakeholders buiten de schaakwereld.
2. Stakeholders willen zich verbinden met schaken en/of de schaakwereld.
Wat gaan we daarvoor doen?

a.

b.
c.
d.

We werken verder aan de verbetering van de content op onze websites en aan de zichtbaarheid op social
media (zie Communicatie en Algemene Dienstverlening, hoofdstuk 5). Dit is belangrijk als basis voor
verbetering van een positief en duidelijk imago.
We zetten onze ambassadeurs Nick Schilder en Anish Giri gericht in voor PR-activiteiten.
We gaan vaker samenwerken met andere belangrijke stakeholders, zoals de Chess Queens, voor PRactiviteiten.
Eind 2021 hebben we een sponsorkit ontwikkeld. Die gaan we inzetten bij de werving van sponsoren.

Wat gaat dat kosten?
Lasten
PR activiteiten
Relatiebeheer
Sponsorbeleid
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2022
3.000
1.000
1.000
5.000
17.048
22.048

P2021

B2021

R2020

3.000
1.000
1.000
5.000

3.000
1.000
1.000
5.000

3.491
3.016
0
6.507

19.868
24.868

19.277
24.277

17.887
24.394

13 Balans
Balans
Begroting

Prognose

Jaarrekening

31-12-2022

31-12-2021

31-12-2020

Activa
Vaste activa
Immateriële Vaste Activa

71.291

78.891

90.891

Materiële Vaste Activa

232.843

237.243

241.643

Subtotaal vaste activa

304.134

316.134

332.534

Vlottende activa
Voorraden

-

4.000

11.250

Debiteuren

20.000

20.000

6.282

Overlopende activa

-

-

36.815

Liquide middelen

309.319

387.319

370.312

Subtotaal vlottende activa

329.319

411.319

424.659

633.453

727.453

757.193

Algemene reserve

317.374

403.374

389.874

Bestemmingsreserves

112.700

120.700

120.700

Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen

430.074

524.074

510.574

Bestemmingsfonds

50.379

50.379

52.379

Subtotaal vastgelegd eigen vermogen

50.379

50.379

52.379

Voorzieningen > 1 jaar

-

-

-

Voorzieningen < 1 jaar

-

-

8.400

Loonverplichtingen

50.000

50.000

40.092

Crediteuren

50.000

50.000

76.924

Overige schulden en nog te betalen kosten

21.000

21.000

35.413

Vooruit ontvangen bedragen

32.000

32.000

33.411

153.000

153.000

185.840

633.453

727.453

757.193

Totaal activa

Passiva
Vrij besteedbaar eigen vermogen

Vastgelegd eigen vermogen

Schulden op korte termijn

Subtotaal schulden op korte termijn

Totaal passiva

Begroting

Prognose

Jaarrekening

31-12-2022

31-12-2021

31-12-2020

176.319

258.319

230.419

Current ratio (>1)

2,15

2,69

2,19

Quick ratio (>1)

2,15

2,66

2,13

Solvabiliteitsratio (>0,3)

0,76

0,79

0,74

KENGETALLEN
Netto werkkapitaal

14 Meerjarenbegroting 2023-2024
In de eerste helft van 2022 maken we een roadmap voor het MJBP 2022-2025. In deze roadmap komen de
prioriteiten te staan (wanneer gebeurt wat). Bij de roadmap zullen we ook een meerjarenbegroting maken.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
Betreft
Cc
Status
Dd

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
AB
Begroting/jaarplan 2021

Nr

21/20546

Ter besluitvorming
11 november 2021

Gevraagd:
Vaststellen van de Begroting annex Jaarplan 2022.
Specifiek:
a) De begroting 2022 sluit met een verlies van € 86.000.
b) Het verlies op de begroting 2022 wordt gedekt uit de algemene reserve.
Toelichting op de begroting/jaarplan 2022
De coronapandemie had en heeft een flinke impact op het schaakleven. Aan de ene kant zien we
een flinke toename van het online schaak (waartoe ook The Queen’s Gambit heeft bijgedragen).
We krijgen ook in algemene zin signalen dat schaken steeds populairder wordt. Er komen veel
vaker aanvragen van scholen voor schaaklessen binnen, en in verschillende steden zijn
studentenschaakclubs in oprichting (met een grote aanloop).
Aan de andere kant zien we dat het traditionele verenigingsleven door de pandemie een tik heeft
gekregen. Voor het schaken geldt dat ook. We zien dat het ledenaantal in 2020-2021 is gedaald,
en dat er nu sprake is van stabilisatie op een lager niveau. Hoewel het ook slechter had gekund, is
financiële impact groot. De contributie-inkomsten maken een groot deel uit van de baten van de
KNSB en die zitten nu op een lager niveau.
De KNSB is financieel gezond. Door de coronapandemie zijn ook verschillende activiteiten niet of
alleen online doorgegaan, waardoor kosten ook lager zijn geweest. Verder hebben ook de
overheidssteun en een eenmalige extra subsidie van NOC*NSF geholpen. Daarom acht het
bestuur een tekort van € 86.000 voor 2022 acceptabel.
In 2022 start de nieuwe beleidscyclus, met het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2022-2025. In de
begroting/jaarplan 2022 zijn de keuzen uit het MJBP 2022-2025 verwerkt. Er zitten verschillende
vernieuwingen in, die de KNSB én de georganiseerde Nederlandse schaakwereld beter
toekomstbestendig gaan maken.
De belangrijkste zaken voor 2022:
1. Contributie: Die ligt met € 530.000, € 27.000 lager dan de begroting 2021. Dat komt door het
lagere ledenaantal en door de invoering van de BTW in 2022 (we verhogen de contributie
met 12%, maar omdat we 21% moeten afdragen komen we netto lager uit).
2. BTW: Alle bedragen in de begroting zijn exclusief BTW.
3. Schaakmagazine: We gaan naar een Schaakmagazine 2.0, dat als fysiek blad gaat verschijnen.
De kosten bedragen € 73.000. Ter vergelijking: voortzetting van online Schaakmagazine kost
€ 25.000 - € 30.000.
4. We stellen middelen beschikbaar voor ondersteuning bij marketing en communicatie.
Verschillende zaken zijn al in gang gezet, zoals veel grotere zichtbaarheid op social media
(mede daardoor werd de Schaak Off een groot succes) en de ledennieuwsbrief. Daarmee
gaan we door. Ook ontwikkelen we nieuwe activiteiten:
a. Vaste nieuwsbrief voor clubs
b. Uitwerken sponsorproposities, ook met aantrekkelijke vormgeving

5. We gaan de websites technisch vernieuwen. Daarvoor investeren we € 10.000 (dit loopt via
de afschrijving).
6. Baten activiteiten: We gaan vaker of hogere inschrijfgelden vragen. Dit betreft in elk geval:
a. Voor activiteiten als de Schaak-Off gaan we inschrijfgeld vragen (in elk geval aan de nietleden).
b. Bij de opleidingen gaat de mate van kostendekking omhoog van 50 naar 75% (excl.
personele inzet). Hiermee scheppen we ook ruimte om de opleidingen verder te
verbeteren.
c. Bij Schaakmatties gaan we over van een model puur gericht op lidmaatschap naar
evenementen met inschrijfgeld. Zo kunnen kinderen incidenteel aan een (online)
toernooi meedoen zonder meteen lid te hoeven worden.
7. De Themadag keert terug. Het karakter wordt meer een combinatie van leren en fun. Als
waardering voor hun werk willen we meer vrijwilligers gratis toegang geven. Voor anderen
gaan we een hoger inschrijfgeld vragen.
8. Verkoop pand: Voor de begroting heeft dit geen effect. Er wordt een aparte business case
gemaakt, waarbij kosten van verkoop en verhuizing uit de opbrengsten worden gedekt.
Aangezien de taxatiewaarde een veelvoud is van de boekwaarde, zal dit geen probleem
opleveren. In de business case zullen we ook opnemen wat we met de daarnaast resterende
liquide middelen gaan doen. Hiervoor zullen we uitgaan van goed financieel beleid.
Toelichting op de prognose 2021
Volgens de prognose 2021, die na het derde kwartaal van 2021 is opgesteld, zal het resultaat
over 2021 na resultaatbestemming € 13.500 positief bedragen. Dit is € 48.000 beter dan de
begroting 2021, die uitging van een resultaat (na resultaatbestemming) van € 34.500 negatief.
Dit betreft een prognose en die gaat per definitie gepaard met een mate van onzekerheid. Op
enkele onderdelen zijn bedragen nog niet volledig bekend. Daarom noemen we de bandbreedte
waarbinnen wij het uiteindelijke resultaat verwachten. Dat ligt tussen € 10.000 negatief en €
20.000 positief.
Een belangrijke graadmeter is de liquiditeit. De prognose voor eind 2021 is dat de liquiditeit €
387.000 bedraagt. De ondergrens voor de liquiditeit die wij hanteren is € 220.000; dat komt
overeen met de lasten van de 2 duurste maanden in het jaar.
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting en onzekerheden worden hieronder
toegelicht.

Baten
a. Overige baten: De KNSB heeft in 2021 beroep gedaan op de NOW-regeling. De verwachting is
dat we de NOW over het eerste half jaar van 2021 (NOW 4 en 5) mogen behouden. Dit gaat
om een bedrag van € 37.000.
b. Subsidie NOC*NSF Topschaak en Talentontwikkeling: De kosten voor trainingen en
uitzendingen van topschakers en talenten liggen lager in 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de coronapandemie, waardoor minder activiteiten mogelijk waren. Effect is dat er
onderbesteding is op de programma’s Topschaak en Talentontwikkeling, en dat betekent dat
NOC*NSF een deel van de subsidie voor deze programma’s zal terugvorderen. Dit gaat naar
schatting om € 10.000.
c. Activiteiten: Schaakmagazine is in 2021 grotendeels online verschenen, na het besluit van de
Bondsraad van november 2020. Er waren in de (gewijzigde) begroting wel uitgaven voor
Schaakmagazine geraamd, maar nog geen advertentie-inkomsten. In 2021 is door
verschillende partijen in Schaakmagazine geadverteerd en dat bracht € 15.500 op.

Lasten
Activiteiten
Vanwege de coronapandemie hebben verschillende activiteiten niet of grotendeels online
plaatsgevonden. Daardoor komen de lasten voor enkele activiteiten lager uit. De belangrijkste:
a. Bij het landenteam dames was in de begroting nog rekening gehouden met 2 internationale
toernooien. De Olympiade (verplaatst van 2020) gaat in 2021 echter ook niet door. Daardoor
wordt er € 9.000 minder uitgegeven op deze post.
b. Bij de evenementen zijn het ONK in Dieren, de Nationale Pupillendag en 2 NK’s schoolschaak
niet of alleen online doorgegaan. De kosten waren daardoor € 9.000 lager.
Andere lasten
a. Personeelslasten vallen € 12.000 hoger uit. Het gaat hier vooral om hogere kosten voor
inhuur voor communicatie en marketing.
b. De overige organisatielasten vallen € 14.000 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door extra
kosten voor het maken van het meerjarenbeleidsplan, voor ondersteuning van bond en clubs
bij de invoering van de BTW en voor juridische kosten (o.a. kort geding vanwege het NK
Schaken).
c. Overige lasten vallen € 7.000 lager uit. Dit betrof grotendeels een budget om flexibel te
kunnen inspelen op eventuele extra kosten van de coronapandemie. De kosten hiervan
vielen mee. Het bestuur heeft besloten deze € 7.000 voor een deel te besteden aan het
maken van het nieuwe meerjarenbeleidsplan en voor een deel toe te voegen aan het
innovatiebudget.

Belangrijkste onzekerheden
1. De KNSB heeft beroep gedaan op de NOW 6 regeling. Ten tijde van het opstellen van de
begroting was nog niet bekend of we deze vergoeding ook verwachten definitief te krijgen.
Mocht dat het geval zijn, dan levert dat € 15.000 op.
2. De extra kosten voor ondersteuning bij de invoering van de BTW en juridische kosten (voor
o.a. het kort geding van het NK Schaken) zijn samen vooralsnog geschat op € 10.000. Op dit
moment is er echter nog te weinig zicht om een goed onderbouwde schatting te maken.
3. Het Deloitte NK Schaken wordt begin december 2021 afgerond. Pas rond die tijd zal er goed
inzicht zijn in de totale kosten van dit toernooi. De kosten kunnen zowel wat lager als wat
hoger uitvallen dan begroot.

Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, najaar 2021
(21/10047)
Op 24 november 2021 heeft de FAC overleg gehad over de begroting 2022 met
de penningmeester van het bestuur (Ivar Heine) en de directeur (Dharma Tjiam)
van het bondsbureau. In dit verslag treft u de bevindingen van de FAC over de
inhoud van de begroting, en andere relevante onderwerpen.
1. Communicatie
De FAC heeft tot haar ongenoegen de stukken laat ontvangen. In het proces
stellen wij altijd eerst schriftelijk onze vragen, voordat we in de discussie er dieper
op ingaan. We merkten dat we minder secuur in onze initiële vragen zaten, en de
antwoorden die we schriftelijk kregen waren van mindere kwaliteit dan
gebruikelijk. In de vergadering, die mede daardoor langer duurde dan gebruikelijk
zijn wel de meeste vragen naar tevredenheid beantwoord.
Met betrekking tot de communicatie is afgesproken dat er twee extra
overlegrondes gaan komen tussen de FAC en de penningmeester. In februari en
september van ieder jaar komt er een aanvullend overleg om elkaar op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen en beeldvorming.
2. Opzet begroting
Net als in iedere organisatie laten de effecten van de lockdown een onduidelijk
beeld achter over de stand van zaken. 2020 en 2021 zijn sterk verstoord, en
daardoor gaan vergelijkingen met 2022 soms mank. In combinatie met de forse
ambities en de late communicatie maakte dit het soms lastig voor de FAC om de
cijfers zorgvuldig te doorgronden.
Het ontbreken van de meerjarenbegroting is als onwenselijk ervaren gezien het
begrote tekort voor komend jaar. Ons wordt nog niet duidelijk welk deel
structureel is, en welk deel eenmalig.
De BTW is logischerwijs weggelaten uit de begroting, daar waar de KNSB enkel
doorgeefluik is voor de belastingdienst. Echter, de contributie dient ten alle tijden
ook incl. btw weergegeven te worden, zodat helder is wat de afdracht wordt voor
de leden/clubs.
3. Voortgezette en nieuwe ambities in de (meerjaren-)begroting.
De FAC is tevreden over de evaluatie van schaakmatties, waar de bijdragen en
investeringen dusdanig bijgesteld worden dat het project min of meer
kostendekkend zal worden. Vanuit hier kunnen verdere ambities ontplooid
worden. In de toekomst zal verder nagedacht moeten worden over de plannen en
ambities van schaakmatties.
De beoogde verkoop van het pand is qua onderbouwing een logische wens voor
de toekomst, maar financieel in de ogen van de FAC op dit moment procedureel
onjuist. Concreet gezegd is de FAC er bang voor dat het huidige pand verkocht
wordt, het geld op de bank gestort wordt, en bij gebrek aan bestedingen verliest
de grote som geld circa 4% waarde per jaar (0,5% negatieve rente, 3,5% inflatie).
De FAC heeft de volgende procedure voorgesteld:

-

-

BR najaar 2021: Discussie over wenselijkheid verkoop pand en plan
nieuwe huisvesting. Indien akkoord kan er een werkgroep ingesteld worden
om het financiële deel uit te werken.
BR voorjaar 2022: Bestuur overlegt uitkomsten werkgroep waarbij er dus
invulling is gegeven aan de grote vrijval van financiële middelen. Bestuur
verzoekt BR tot akkoord voor verkoop op basis van de geschetste
voorwaarden/doelen. De verkoop zou daarmee in theorie in de tweede helft
van 2022 kunnen plaatsvinden, mits BR akkoord is.

De FAC verneemt de wens om een fysiek schaakblad 2.0 op te zetten. Onder de
huidige onderbouwing staat de FAC hier echter negatief tegenover.
- De onderbouwing is naar onze mening onvolledig. De vragen ogen ons
oppervlakkig, en we missen inzicht in de respons (als % van het aantal
leden), en de opbrengsten (% dat herintroductie van het blad wil).
- Het tekort op de begroting is grotendeels te koppelen aan de kosten voor
de herintroductie van het blad. Deze zijn in de ogen van de FAC
structureel. Bij gebrek aan financiële dekking op lange termijn acht de FAC
het onwenselijk om zo’n groot tekort te begroten.
De FAC stelt voor dat het voorstel tot herintroductie een half jaar wordt uitgesteld.
Op de BR in het voorjaar van 2022 kan de financiële dekking op lange termijn
onderbouwd worden (dat kan gaan over contributieverhoging, structurele
meevallers of bezuinigingen elders). Indien het beeld daarmee volledig en zuiver
geschetst kan worden, zou de BR een zuivere afweging kunnen maken voor
eventuele herintroductie in de tweede helft van 2022.
De jubileumcommissie lijkt volledig afhankelijk te zijn van sponsoring voor de
uitvoering van activiteiten. Voor zover dit haalbaar is, juichen wij dit toe. Echter,
mocht op de BR van het voorjaar 2022 blijken dat de opbrengst tegenvalt, dan
stelt de FAC voor dat de het bestuur in overleg met de BR een bedrag
overeenkomt dat hieraan besteed mag worden om er een mooi feest van te
maken. 150 jaar is een groot jubileum, en gezien de grote buffers kan daar, indien
noodzakelijk, best een eenmalige onttrekking uit gedaan worden ten behoeven
van het jubileum.
Er wordt gesproken over het verder uitwerken van een nieuw ‘verdienmodel’ van
de KNSB. De FAC staat hier positief tegenover, en ziet deze ontwikkelingen de
komende jaren met interesse tegemoet. Op dit moment wordt het leeuwendeel
van niet sponsor/subsidiebijdragen door clubschakers betaald. Een model waarbij
meer naar gebruik wordt betaald kan daarom op enthousiasme van de FAC
rekenen. Een precieze uitwerking daarvan moet dus nog volgen.
4. Resultaat begroting 2022
De begroting van 2022 sluit met een tekort van €94.000, waarvan €86.000 ten
laste van de algemene reserve wordt gebracht. Indien en voor zover dit
incidenteel is, ziet de FAC geen problemen. Dit komt omdat de buffers ruim
voldoende zijn, en een dergelijke eenmalige schok prima opgevangen kan
worden. Echter, zoals onder kop 3 al omschreven is bij het schaakblad, lijken de

tekorten structureel. Met dat in het achterhoofd maakt de FAC zich zorgen over
de toekomstige financiële positie van de KNSB.
5. Conclusie
De FAC adviseert de bondsraad de begroting 2022 in haar huidige vorm af te
keuren. De voorgestelde verkoop van het pand en herintroductie van het blad
dienen in de ogen van de FAC uitgesteld te worden, zodat opbrengsten en
uitgaven beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook dient in de BR
voldoende onderbouwd te worden wat de afweging is om het blad te
herintroduceren.
Aanvulling:
N.a.v. van ons voorlopig verslag is het bestuur aan de slag gegaan om onze
bezwaren te adresseren. Op donderdag 2 december heeft overleg
plaatsgevonden tussen Ivar Heine en de voorzitter van de FAC (Jan-Pieter de
Vries). Hierin zijn de aanpassingen op de begroting kenbaar gemaakt, waarmee
het bestuur tegemoet komt aan onze bezwaren inzake het pand en het bondsblad
2.0. Deze informatie is gedeeld met de hele FAC, maar gezien de tijdsdruk heeft
hier nog niet ieder lid op kunnen reageren. Gezien de stemming van het
overleg tussen de FAC en de KNSB schrijf ik hier als voorzitter van de FAC
dat de aangepaste begroting op goedkeuring van de FAC kan rekenen. Een
laatste punt van discussie is dat het overblijvende tekort groter is dan wat de FAC
voorzien had (er was een grotere besparing verwacht bij het uitstellen van het
bondsblad van 6 maanden), en daarmee zal punt 4 in de discussie aan de orde
komen op de bondsraad. In welke mate is het tekort structureel, en in welke mate
incidenteel? Gezien de ruime financiële buffers is dit echter geen breekpunt voor
de begroting van 2022. Het is een punt van aandacht voor de meerjarenbegroting,
en daarmee de begroting van 2023.
Tilburg, 25 november 2021, Aanvulling: Dongen, 3 december 2021
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
K. Koper
H. Oosterhout
J.A. Poland.
P.B.F. v.d. Borgt
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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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Doel van deze notitie
Doel is om te bespreken welke uitgangspunten we willen hanteren voor een nieuwe
lidmaatschapsstructuur. Aan de Bondsraad wordt gevraagd om feedback, en we willen
inventariseren of overeenstemming bestaat over de uitgangspunten. Vervolgens kan een plan
voor een andere lidmaatschapsstructuur worden gemaakt. Daarbij hoort ook een doorrekening
van de financiële gevolgen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een beslissing om de
lidmaatschapsstructuur wel of niet aan te passen.

Aanleiding
Het thema herziening lidmaatschapsstructuur is een thema in het MJBP 2022-2025. Een
belangrijke aanleiding is dat de KNSB wil inspelen op de veranderende behoefte van de
individuele sporter. Die wil zich minder snel of flexibeler binden, en zich niet meer altijd
vastleggen op een traditioneel lidmaatschap.
Tegelijkertijd dienen we ook de belangen van de bestaande leden in het oog te houden. Bij
verandering van de lidmaatschapsstructuur moeten we daarom zorgen voor een goede balans.

Mogelijke uitgangspunten
Hieronder staan mogelijke uitgangspunten genoemd.
•
•
•
•
•

•

Financieel neutraal t.o.v. huidige structuur.
Basissolidariteit voor instandhouding Nederlandse schaakinfrastructuur.
Passend binnen de NOC*NSF criteria voor lidmaatschappen.
Verschuiving deels naar contributie op basis van profijt (afname producten/diensten, bijv.
online content).
Lager tarief voor mensen die alleen op de eigen club spelen. Gegeven het uitgangspunt van
financiële neutraliteit zouden tarieven elders (lidmaatschap en/of deelname) dan omhoog
moeten.
Praktisch uitvoerbaar houden, dus eenvoud. Differentiatie in tarieven dient beperkt te zijn.

Huidige lidmaatschapsstructuur KNSB
In een meegestuurd Excel document staat een overzicht van de huidige lidmaatschappen en wat
daartegenover staat.

Toelichtende opmerkingen:
-

-

-

-

-

Clublidmaatschap: Het contributiejaar gaat in per 1 oktober. Mensen die op die datum
clublid zijn, zijn een volledige jaarcontributie aan de KNSB verschuldigd; ook als zij tussentijds
hun lidmaatschap opzeggen. Mensen die op 1 januari lid zijn, betalen drie kwartalen etc.
Hieruit volgt dat iemand maximaal 3 maanden aspirantlid kan zijn van een club zonder dat hij
opgegeven behoeft te worden bij de KNSB.
Dubbelleden: We kennen een onderscheid in hoofdlidmaatschap en dubbellidmaatschap bij
de clubleden (en leden bijzondere bonden). Er wordt alleen contributie betaald voor het
hoofdlidmaatschap, niet voor het dubbellidmaatschap.
Scholierenlidmaatschap: Toen dit lidmaatschap werd gecreëerd, kregen kinderen een gratis
Chess Tutor. Later werd dit omgezet in een automatische koppeling met Schaakmatties.
Aangezien het karakter van Schaakmatties nu gaat veranderen (premium lidmaatschap voor
kleine groep veelspelers, in combinatie met inschrijfgelden voor losse toernooien), is het
scholierenlidmaatschap op dit moment niet actueel.
Definitie lidmaatschap voor NOC*NSF: Om voor NOC*NSF mee te tellen als lid (criterium
voor verdeelmodel algemene subsidie), is een contributie van minimaal € 5 per jaar vereist.
Mogelijk wordt dit bedrag verhoogd. NOC*NSF gaat dit in 2022-2023 uitwerken.
Eerdere discussie: Een aantal jaar geleden (ca. 2014) is in de Bondsraad gesproken over de
invoering van een recreatielidmaatschap met een veel lager tarief, voor spelers die alleen op
de club spelen. Destijds is dat niet doorgezet, vanwege de mogelijke financiële gevolgen als
leden massaal op dit recreatielidmaatschap zouden overstappen.

Ter info: Andere sportbonden
In de bijlage is een overzicht te vinden van de lidmaatschaps- en contributiestructuur van een
aantal andere bonden. Het gaat om bonden waar de structuur met clubs de hoofdmoot vormt
(met uitzondering van de wandelbond). We zien verschillende modellen, en dat is ook interessant
voor gedachtenvorming over de toekomst van lidmaatschap en contributie bij de KNSB.

Welke modellen zien we?
1. Vaste contributie per lid, soms met differentiatie naar leeftijd (bridge, gymnastiek, judo,
volleybal, badminton). Dit heeft de KNSB ook.
2. Basiscontributie + aparte wedstrijdlicentie (tafeltennis)
3. Clubs betalen bedrag om zich aan te sluiten bij de bond, eventueel gestaffeld naar
clubgrootte (bridge, badminton)
4. Contributie per lid varieert op basis van clubgrootte (tennis)
5. Relatief lage contributie voor leden, en hoge inschrijfgelden voor deelname teamcompetities
– met differentiatie naar niveau (badminton)
6. Lidmaatschap bestaat uit concreet product (wandelbond → voordeelpas en/of magazine)

Denkrichtingen nieuwe lidmaatschaps- en contributiestructuur KNSB
Nog eens de mogelijke uitgangspunten:

•
•
•
•
•

Financieel neutraal t.o.v. huidige structuur.
Basissolidariteit voor instandhouding Nederlandse schaakinfrastructuur.
Verschuiving deels naar contributie op basis van profijt.
Lager tarief voor mensen die alleen op de eigen club spelen.
Praktisch uitvoerbaar houden, dus eenvoud.

Waar kunnen we aan denken:
•

•

•
•

Basislidmaatschap (solidariteit) voor elk lid, met recht op bondsblad] en nieuwsbrieven. Dit
bedrag substantieel lager dan huidige bedrag. → Van clubs verwachten we dan wel
solidariteit dat ze hun ‘interne’ leden ook echt aanmelden!
Recht op rating (KNSB/FIDE) apart, via wedstrijdlicentie, ratinglicentie of iets dergelijks. Los
ratinglidmaatschap laten vervallen? (NB Incidentele toernooideelnemers, m.n. voor Tata, zijn
hierdoor veel duurder uit!)
Inschrijfgelden teamcompetities flink omhoog, en meer dan nu differentiëren naar niveau.
Inschrijfgeld vragen voor deelname online toernooien KNSB. KNSB-leden krijgen korting.

Om rekening mee te houden:
•

•

Als we gaan verschuiven van vaste inkomsten, zoals contributie, naar bijdragen op basis van
profijt – zoals afname van diensten en producten – dan worden de inkomsten ook
onzekerder. Een voorbeeld is de badmintonbond, die financieel sterk afhankelijk is van
inschrijfgelden voor de competitie. Zij hebben de contributie in 2021 met 30% verhoogd,
vermoedelijk omdat er vanwege de coronapandemie geen competitiegelden binnenkwamen.
Bij het uitwerken van een andere lidmaatschapsstructuur dienen we rekening te houden met
de administratieve verwerking, zowel in financieel opzicht als in OLA.

BIJLAGE Andere sportbonden
Het is geen uitputtende lijst (er zijn 75 bonden). Het geeft echter wel een divers beeld van wat er
mogelijk is.

Bridgebond
De bridgebond heeft sinds een paar jaar een nieuw model. Dit n.a.v. de (nooit uitgevoerde)
beslissing van de ALV van NOC*NSF om voor de algemene subsidie af te stappen van het
verdeelmodel dat vrijwel exclusief op ledenaantal leunt. Bij de bridgebond kunnen clubs lid
worden (met keuze of ze hun mensen lid willen maken), en mensen kunnen individueel lid
worden.
Voorheen hadden ze vaste bedragen voor een hoofdlid (ca. € 20), dubbellid (ca. € 11), en
betaalde de club voor gebruikmaking van het indelings- en uitslagenprogramma. Dat ging via een
gering bedrag per deelnemer aan een interne competitieavond of -middag.

Als club lid worden
Twee varianten:
1. NBB-Basisclub:
a. Voor clubs met een minder vaste structuur, bijv. inloopclubs (ook toernooi-organisaties)
b. Recht op indelings- en uitslagenprogramma, modelwebsite, meesterpunten (in de verte
vergelijkbaar met onze rating), WA-verzekering, kortingen.
c. Leden van deze clubs (of bijv. toernooideelnemers) zijn niet automatisch lid van de bond.
d. Kosten: € 150 per jaar + € 0,75 per speler per (gespeelde) dag als deze speler geen NBB
lid is. Bijv. een thuisbridger die een keer meedoet.
2. NBB-Totaalclub:
a. Voor ‘normale’ clubs.
b. Alle rechten van NBB-basisclub, plus toegang tot MijnNBB en ledenadministratie,
boekhoudprogramma, collectieve inboedelverzekering.
c. Alle clubleden kunnen lid NBB worden: recht op meesterpunten, magazine,
competitiedeelname, korting op lidmaatschap Stepbridge (online bridgeclub van de NBB)
d. Kosten voor de club: Staffel obv aantal leden. Van € 50 (<41 leden) tot € 300 (>250 leden)
e. Kosten voor een clublid om lid te worden van de NBB: € 23
Individueel lid
Drie varianten:
1. Individueel lid
a. Kosten € 26 per jaar
b. Voordelen vrijwel hetzelfde als clubleden (alleen geen teamcompetitie clubs)
2. Stepbridgelid
a. Kosten € 71 per jaar
b. Voordelen hetzelfde als individuele leden, plus toegang tot Stepbridge (online club)
3. Lid Berry’s Internet Club (BIC)
a. Kosten € 40 per jaar

b. Voordelen hetzelfde als individuele leden, plus toegang tot BIC maar geen magazine.

NTTB (Tafeltennis)
1. Basisbedrag voor elk lid (niet-competitiegerechtigd): € 20
2. Competitiegerechtigde leden:
a. Volwassenen: + € 54 op basisbedrag (totaal: € 74)
b. Jeugd: + € 35 op basisbedrag (totaal: € 55)
3. Persoonlijke leden: € 50 (niet snel te achterhalen wat je hiervoor krijgt)

Judo Bond Nederland (JBN)
1. Er is maar 1 soort lidmaatschap. Dit is geldig per jaar, maar niet gebonden aan een datum.
Ofwel, per ingangsdatum word je 1 jaar lid.
2. Tarieven (o.b.v. automatische incasso):
a. Onder 7 jaar: € 17
b. Onder 12 jaar: € 31,15
c. 12-16 jaar: € 39,95
d. Ouder dan 16 jaar: € 56,30
e. Bij aanmelding betaalt iedereen eenmalig € 12,85 voor een ledenpas en judopaspoort.
3. Iedereen betaalt de contributie rechtstreeks aan de bond.
4. Uitgangspunt: iedereen die lid is van een judoclub, wordt ook lid van de JBN. De club kan je
aanmelden, maar afmelden bij de bond moet je zelf doen.
5. Voordelen: recht op wedstrijden, 4x/jaar digitaal magazine, korting op JBN-evenementen,
aanvullende verzekeringen (aansprakelijkheid, ongevallen), graduaties (gele band etc),
gediplomeerde trainers, paspoort om resultaten in bij te houden

Badminton Nederland
1. Verenigingscontributie: € 111,40
2. Per lid:
a. Basiscontributie: € 14,55 (van € 11,20 in 2020!)
b. Individuele en persoonlijke leden: € 33,40
3. Teambijdragen voor competities. Dit is het inschrijfgeld per team om mee te doen aan de
competitie. Dit loopt ver uiteen. Je betaalt € 1.788,15 voor de eredivisie, aflopend naar €
289,35 voor de laagste divisies. Verder zijn er nog regionaal geregelde jeugdcompetities (€
200,30 per team) en recreanten- en beginnerscompetities (€ 44,60 resp. € 21,45)

KNGU (gymnastiek, turnen)
1. Leden van bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieders:
a. Tot 16 jaar: € 5,80 per kwartaal
b. 16 jaar en ouder: € 7,15 per kwartaal
2. Anonieme leden: dat zijn leden die vanuit een externe organisatie deelnemen aan lessen van
een bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieder. Kosten € 7,40 per kwartaal of € 28,60 per
jaar.
3. Clubleden hebben aanvullende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en krijgen
korting op door de KNGU georganiseerde activiteiten.

KWBN (wandelen)
De KWBN kent 3 soorten lidmaatschappen.
1. Basislidmaatschap (€ 17): Wandelvoordeelpas met kortingen op StayOK, in verschillende
winkels, voor KWBN wandeltochten en Vierdaagse (Nijmegen/Apeldoorn).
2. Abonnement Wandel.nl (€ 18): 4x/jaar magazine Wandel.nl. Dit is zonder
Wandelvoordeelpas.
3. Alles-in-1 (€ 30): Wandelvoordeelpas + magazine + jaargids evenementen.

Enkele grote bonden (weinig info te vinden)
-

Nevobo (volleybal): Vast bedrag per lid van € 15 (waarvan € 2,50 tijdelijk voor
kwaliteitsimpuls).
KNLTB (tennis): Niet bekend, maar grote clubs betalen meer per lid dan kleine clubs)
KNVB (voetbal): Geen info gevonden
KNHB (hockey): Geen info gevonden
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Algemeen

Coronapandemie
De coronapandemie heeft ook in het afgelopen halfjaar weer voor de nodige werkzaamheden gezorgd. Een
belangrijke rol van de KNSB is het doorvertalen van de maatregelen van de overheid (en daarvan afgeleid
het algemeen sportprotocol van NOC*NSF) naar de georganiseerde schaakwereld (middels een
schaakprotocol) en de informatie te delen en te verspreiden. Omdat de maatregelen niet altijd eenduidig zijn,
vraagt dat regelmatig om verduidelijking. Een complicerende factor bij schaken is dat schaakactiviteiten
(clubavonden, wedstrijden) op verschillende soorten locaties met verschillende soorten regels zijn. Bij
sporten die doorgaans op eenzelfde type locatie zitten (bijv. voetbal, hockey, sporthal sporten) is het
gemakkelijker om de maatregelen eenduidig te krijgen.
Verder trekken we met NOC*NSF en de andere sportbonden samen op bij het verdedigen van de belangen
van de sport. Daarbij is het balanceren tussen het benadrukken van de toegankelijkheid en meerwaarde van
sporten (zowel fysiek als mentaal) en oog houden voor de veiligheid vanwege de pandemie.

KNSB 150 jaar Jubileum
De Jubileum commissie is hard bezig met zoeken naar sponsoring, uitwerken ideeën voor
activiteiten en invullen van de jubileumkalender.
Een belangrijke activiteit is tevens de estafette waarbij elke maand (periode) de activiteiten in
een regionale bond centraal staan. Zowel bestaande als nieuwe toernooien worden gebruikt om
het jubileum vorm te geven.
Laatste initiatieven/ ideeën zijn een jubileumuitgave van Simon de Schaker, Koninklijke
uitnodiging voor dinsdag 23 mei 2023 al benoemd tot Nationale Schoolschaakdag, een
postzegeluitgave, Undercover schaken: King/Queen Enigma en een Massa-event in verschillende
steden om niet-schakers te leren schaken in korte tijd.
Qua sponsoring loopt het nog niet zo hard met de grotere sponsoren, maar is wel een
sponsorschaakbord a € 150 al aardig gevuld.

Kort geding NK Schaken
Nadat de gemeente Hoogeveen besloot om het NK Schaken als evenement te beschouwen en daarom een
Corona Toegangs Bewijs (CTB) verplicht stelde, hebben 6 spelers een kort geding aangespannen tegen de
gemeente Hoogeveen en de KNSB om de CTB plicht van tafel te krijgen (of om op een locatie te spelen
waar geen CTB plicht geldt). De spelers zijn door de rechter in het ongelijk gesteld. 2 van hen hebben
vervolgens alsnog meegedaan. De andere 4 spelers zijn vervangen.

Invoering BTW
Per 1 januari 2022 vervalt de BTW-vrijstelling voor de denksporten. Samen met de andere denksporten en
NOC*NSF is gewerkt aan een zo soepel mogelijke overgang voor clubs en bonden. Belangrijkste
activiteiten:
• Informatie delen, onder meer via 2 BTW-voorlichtingsessies op 14 en 15 september 2021 die met
>100 deelnemers goed bezocht werden. Daarnaast het delen van Veelgestelde Vragen.
• Het regelen van een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure bij de belastingdienst voor clubs en
bonden die een beroep willen doen op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Voor vrijwel alle
clubs en bonden is dit naar verwachting voordelig.
Ten tijde van het opstellen van deze rapportage zijn wij nog in gesprek met het ministerie van Financiën en
de belastingdienst over een belangrijke vraag, namelijk of de KNSB-contributie tot de omzet van regionale

bonden en clubs gerekend moet worden. Als dit het niet geval is, en duidelijk is onder welke voorwaarden
dit geldt, dan kan dit voor vrijwel alle clubs en bonden betekenen dat zij onder de omzetgrens van € 20.000
blijven waardoor zij een beroep kunnen doen op de KOR.

Vernieuwingen

Online nieuwsbrieven/e-magazine
•
•

Sinds juli 2021 wordt er maandelijks een online nieuwsbrief uitgegeven voor leden en andere
geïnteresseerden. Er zijn 18.000 abonnees.
E-magazine: In de begroting/jaarplan 2022 wordt voorgesteld om in plaats van een E-magazine,
vanaf 2022 weer een fysiek Schaakmagazine (2.0) uit te brengen. Het ligt in de planning om vanaf
2023 voor de jeugd een apart E-zine uit te brengen. Een voorbereidend onderzoek daartoe wordt
momenteel uitgevoerd door een stagiair.

Formule NK
Voor het NK Algemeen geldt in 2021 een nieuwe formule, met een Knock Out fase die in oktober jl. in
Hoogeveen plaatsvond en een finalevierkamp eind november op het kantoor van hoofdsponsor Deloitte in
Rotterdam. Voor de Knock Out fase hadden zich 4 regionale kampioenen via een kwalificatietoernooi
geplaatst. De kampioen van de NOSBO had een directe plaats, omdat het eerste deel van het toernooi in
Hoogeveen plaatsvond.
Na afloop van het NK zullen we de formule evalueren. De reacties tot nu toe waren overwegend positief.

Online schaken voor clubschakers
In de winter van 2020-2021 heeft een online KNSB-competitie plaatsgevonden, en in het voorjaar van 2021
een online bekercompetitie. Die waren destijds ter vervanging van de reguliere (bordschaak) competities.
Omdat de competities in 2021-2022 (vooralsnog) doorgaan, zijn we op dit moment aan het peilen of er weer
behoefte is aan een online competitie. Op basis daarvan beslissen we of we weer opnieuw een online
competitie (of beker) gaan organiseren.

Social mediastrategie
De social mediastrategie, die in het voorjaar van 2021 is vastgesteld, wordt momenteel uitgevoerd. Focus
ligt in eerste instantie op verbetering van de zichtbaarheid op Facebook en Twitter, en start op Instagram.
LinkedIn volgt op een later moment. Resultaten (cijfers oktober):
• Facebook: 1.300 fans
• Instagram: 500 volgers
• Twitter: 1.300 volgers
• LinkedIn: 40 volgers
We zien een langzame, maar gestage groei.

Inzicht in data en upgraden rapportages
Op dit moment is een stagiair bezig met als afstudeeropdracht het verbeteren van de planning en control
cyclus en verbetering van de rapportages. Uiterlijk in maart 2022 (einde stage) moet dat tot resultaat leiden.

Verenigingsondersteuning
Hiervoor voeren we verschillende activiteiten uit, nadat we in het voorjaar van 2021 eerst een enquête onder
clubs hebben uitgevoerd. De activiteiten op een rij:
• Schaak Off: Een toernooi voor niet-leden en leden om de opening van clubs te vieren. Die was zeer
succesvol. Zie verder onder Breedteschaak.
• Workshops Welkom op de Club: Workshops gericht op ledenwerving en ledenbehoud. Zie verder
onder Breedteschaak.
• Deelname aan pilot Eentweetje.nl (inmiddels Sportconnect): Dit is een initiatief van de KNVB,
erop gericht om clubbestuurders met elkaar in gesprek te laten gaan. Zie verder onder
Breedteschaak.
• Online clubavonden: Er is een instructie voor het gebruik van Tornelo gemaakt en verspreid onder
verenigingen.

•

Ombouwen schaakbond.nl tot kenniscentrum, met o.a. FAQ en best practices: Dit is in november
2021 in gang gezet en zal naar verwachting in maart 2022 gereed zijn.

MijnKNSB
De afgelopen maanden is MijnKNSB als nieuwe functionaliteit in OLA ontwikkeld. Leden kunnen hiermee
zelf hun gegevens wijzigen en voorkeuren aangeven.

Herijking lidmaatschapsstructuur
Een uitgangspuntennotitie hierover is geagendeerd voor de BR van 11 december 2021

NK Studenten
Via de jubileumcommissie is een geïnteresseerde partij aan het onderzoeken of een NK studenten haalbaar
is.

Chessfellow
Sinds april 2021 werken de KNSB en Chessfellow samen. Chessfellow is een app (internationaal actief,
maar in NL ontwikkeld) die tot doel heeft een schaakcommunity op te bouwen. Onderdeel van de
overeenkomst is dat Chessfellow (betaald) adverteert in Schaakmagazine en op de websites, en dat mensen
via Chessfellow de gelegenheid krijgen om zich te abonneren op de nieuwsbrief van de KNSB. In ruil
daarvoor besteedt de KNSB regelmatig aandacht aan activiteiten van Chessfellow, via social media,
Schaakmagazine en de nieuwsbrief. Verder ondersteunen we activiteiten van Chessfellow, voor zover die
zijn gericht op het versterken van het clubschaak. Dit gaat bijvoorbeeld om de zogeheten City Chess
Masters, een toernooi voor clubschakers en niet-clubschakers waarvan clubs ook mede gastheer kunnen zijn.
Het eerste toernooi staat in het voorjaar van 2022 gepland in Amsterdam.

Schoolschaak
Coördinator Schoolschaak en Opleidingen Lise ten Holder heeft aangegeven haar dienstverband niet voort te
zullen zetten na het verlopen van haar contract op 31 december 2021.
Stedenprojecten:
De Park16Hoven school heeft zich aangemeld met ca. 100 leerlingen voor de pilot met Chess Analytics,
Schaakmatties en lessen. Rick Lahaye begeleidt deze groep met 6 leerkrachten van de betreffende school
uit Rotterdam.
Bij de stedenprojecten in Den Haag, Westland, Amsterdam en Eindhoven zijn de lessen in september en
oktober weer allemaal opgestart. Ook voor de school in Drunen waar een tijd een vacature was, is weer
een trainer gevonden in de persoon van Erik Hamers en zijn de lessen weer vervolgd.
Den Bosch: Het streven is om na de herfstvakantie op meerdere scholen te starten. Ester van Muijen is
betrokken om te ondersteunen in de coördinatie/ opstartfase.

Breedteschaak

De Schaak-Off
Eind juni hebben we de landelijke campagne “Kom naar de club” inhoud gegeven en daar is De Schaak-Off
uitgerold. Clubs zijn gevraagd een avond of middag met vierkampen met rapidtempo te organiseren
waarbij zowel leden als nieuwe schaakliefhebbers (niet-leden) kunnen aanschuiven. Vervolgens plaatsten
zich de winnaars voor de regionale finales, gevolgd door een landelijke finale.
Er is een landingspage gemaakt voor de nog niet gebonden schaakliefhebbers en er is een campagne op de
socials gestart. Zie hier de landingspage: https://schaakoff.nl/
78 clubs verspreid over heel Nederland hebben deelgenomen met 1200 deelnemers waarvan 485 nog geen
lid.
De regiofinales zijn in de periode 2 t/m 23 oktober gespeeld met zo’n 300 deelnemers. In de landelijke
finale op 30 oktober in Amersfoort speelden de laatste 82 om de 25 bokalen. Ca. de helft was hiervan nog
geen lid of was net in september lid geworden. Van de 485 deelnemers is een kwart al lid geworden en
overweegt de helft een lidmaatschap bij een club in hun buurt.

De Schaak-Off is daarmee een groot succes en staat voor 2022 al weer ingepland.

Workshops Welkom op de club
Verder is er gesproken met Start2Create over workshops Welkom op de club. Hierin worden de
clubs meegenomen bij alle aspecten bij de opvang van nieuwe leden en hun behoeftes.
Deze workshops staan ingepland voor 25 november en 1 december.

Clubschaak
Er zijn een paar nieuwe clubs bijgekomen, sinds de clubs weer open mochten:
- (Jeugd)schaakclub Winstonia opgericht in Abcoude
- Schaakclub Zwart op Wit in Amsterdam
- Paard d4 Amsterdam (Café Batavia)
-

De Rode Loper in Leeuwarden
Maasstad 87 Rotterdam (Dovenvereniging overgestapt van de Dovensportbond)

Studentenvereniging SSVN Tussen de Torens in Nijmegen. Deze is gestart maar nog niet
onderdeel van de KNSB.
Er zijn subsidies verleend als ondersteuning aan:
- Schaakclub Zwart op Wit in Amsterdam
- SSVN Tussen de Torens in Nijmegen
- SV Vredeburg in Vredenburg
- Maasstad 87 in Rotterdam
- TOG in Amsterdam (EK voor Doven)

Deelname pilot Sportconnect
De schaakbond doet mee aan een pilot met 9 andere sportbonden voor de ontwikkeling van een
communicatieplatform voor verenigingsclubbestuurders, voorlopige naam is sportconnect.
De pilot is gebaseerd op een succesvol programma van de voetbalbond: https://eentweetje.knvb.nl/
Vanaf januari 2022 krijgt de KNSB ook haar eigen kanaal en kunnen schaakbestuurders gaan deelnemen.
Het idee is dat bestuurders elkaar vragen en antwoorden kunnen geven en ervaringen kunnen uitwisselen.

Olympic Festival met 3-daags schaaktoernooi
De 200 schakers die drie dagen streden in de Zeskampen in Den Haag (30 juli - 1 augustus),
kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi. Vooraf was er nog heel even twijfel na de
persconferentie van begin juli of het allemaal wel door mocht gaan. Uiteindelijk kon en mocht
alles veilig doorgaan.
Met maximaal 80 spelers per speelzaal streden de schakers om de titels per zeskamp. Die
formule pakte uitstekend uit. Er waren zodoende zo min mogelijk verplaatsingen volgens de
coronaregels en iedereen speelde toch een spannend toernooi op hun eigen niveau. De ruime
speelzalen en gangen in de Sportcampus deden ook hun werk. Het was goed mogelijk om op 1,5
meter van elkaar te blijven.
Het Denksport Festival maakte onderdeel uit van het TeamNL Olympisch Festival op het strand.
De KNSB organiseerde het Denksport Festival samen met de Gobond, Dambond, Bridgebond,
Othelloclub en Shogiclub. Er zijn ideeën uitgewisseld om gezamenlijk een scholenmiddag, danwel
inloopavond te organiseren met meerdere denksporten te promoten. Wordt vervolgd.
Zes Jeugdtoppers Kiri Arnold, Rolinde den Heijer, Dana Verheij, Cato de Zoeten, Prajit Sai Kumar
en Alisha Warnaar verzorgden de zes simultaansessies van een uur. Ze streden zowel tegen het
publiek uit de omgeving Den Haag als tegen de nodige deelnemers in hun pauze. Ze deden het
geweldig en gaven menig lesje aan de leergierige schakers. Op zondag nam Alisha ook nog haar

vriend GM Casper Schopppen mee en zodoende konden deelnemers zich ook nog meten met een
Grootmeester!
Communicatie en algemene dienstverlening
OLA
In november is ‘Mijn KNSB’ in OLA geactiveerd. Nu kan ieder lid met behulp van zijn relatienummer en
het in OLA vermelde e-mailadres inloggen in OLA. Als een lid geen functie heeft, ziet hij alleen zijn
persoonlijke pagina. Op die pagina kunnen de contact en adres gegevens aangepast worden. Ook kan het lid
aangeven voor welke interesses nieuws gemaild mag worden.

Social media/nieuwsbrieven
Zie paragraaf Vernieuwingen.

Kadervorming
Activiteiten:
Maandelijks wordt een update verstuurd naar trainers die zich hebben aangemeld bij het Trainersplatform.
Dit gaat intussen om 287 (55 meer dan in mei 2021) aanmeldingen. De update wordt gemiddeld door 6070% van de ontvangers geopend. Zij klikken door naar de Website: bijvoorbeeld naar de cursusagenda of
naar Schaken.nl om Webinars terug te kijken.
De volgende cursussen zijn (online) afgerond sinds de vorige rapportage:
•
•
•
•

Schaaktrainer 1 Schoolschaak online (gestart 7 april, Dolf Meijer): 9 deelnemers
Schaaktrainer 2 (stap 3) online (Jop Delemarre), 8 deelnemers
Beginnerscursus " The Queens Gambit Ontrafeld" (Niels van der Mark) > 200 deelnemers
Scheidsrechter 1 (Eric Roosendaal): 19 deelnemers

De afgelopen maanden vonden de volgende Webinars plaats:
•
•
•
•
•
•

Webinar starten met Schaken op School (juni, Dolf Meijer)
Webinar Partijen Analyseren (juni, Rick Lahaye)
Webinar groepsvorming deel 2 (juni, Ester van Muijen)
Vragenuurtje voor Wedstrijdleiders (16 september, Koos Stolk)
Organisatie van Scholencompetitie/ toernooi (22 september, Chris Doornekamp)
Online ontmoeting Schaaktrainers. InleidingT om Draisma, ondersteuning Niels vand er Mark (1
november)

De Webinars die online staan zijn terug te vinden via Opleidingen | Schaken
Huidige lopende opleidingen:
•
•
•

Schaaktrainer 1 Online (Rick Lahaye, 11 deelnemers)
Schaaktrainer 1 fysiek/ online (Eddy Sibbing, 12 deelnemers)
Scheidsrechter 2 Online (Eric Roosendaal, 16 deelnemers)

(Her)examens staan ingepland op:
•

Schaaktrainer 1: 22 november

Aangevraagd/ in de planning:
•
•

Schaaktrainer 1 Limburg
Schaaktrainer 1 Amstelveen (voorjaar)

Competitie en rating
Competitie

De KNSB competitie is van start gegaan met 330 teams, daarvan hebben zich drie teams alsnog
teruggetrokken mede door problemen met de CTB.
Beker
De KNSB Beker heeft in het seizoen 2021-2022, 89 teams. Dat is iets minder dan normaal.

KNSB-Jeugdclubcompetitie
Met hetzelfde aangepaste programma als in 2020, is begin oktober de KNSB-Jeugdclubcompetitie van start
gegaan in de verschillende leeftijdscategorieën A, C en E. In november volgde ook de D.
De deelnamecijfers zijn nog niet die van voor corona, maar met ruim 76 teams stabiel ten opzichte van die
van 2020. Ondanks de verscherpte maatregelen hebben de teams tot nu toe prima kunnen schaken.
Netstand
Het competitieverwerkingsprogramma Netstand wordt naast de KNSB inmiddels gebruikt door 12 van de
13 regionale bonden.
Rating (viewer)
Het rating systeem levert maandelijks nieuwe lijsten op. Doordat de toernooi organisaties zelf de
rapportages inbrengen via de schaakkalender zijn we in staat gebleken de sluitingstermijn voor een nieuwe
lijst op vijf dagen voor het maand einde te zetten.

Topschaak

Programma Anish Giri
-

Anish Giri staat momenteel op plaats 6 in de wereld met een rating van 2774 (FIDE-rating 1
november).
Anish werd uitgeschakeld in de tiebreak van de derde ronde van de World Cup door
de Abdusattorov.
Anish zou in de maand augustus deelnemen aan twee toernooien in St. Louis in het kader van de
Grand Chess tour. Vanwege strenge COVID-19 inreismaatregelen van de VS voor EU-landen kon
zijn deelname niet doorgaan.
Anish had zich geplaatst voor de finale van de Meltwater Champions Chess Tour die in Oslo werd
gespeeld. Vanwege COVID-19 speelden maar 3 spelers in Oslo en de overige spelers online.
Magnus Carlsen was de winnaar van de hele cyclus, Anish eindigde op plaats 7 in de eindstand.
Anish heeft zich afgemeld voor het Grand Swiss toernooi dat door de FIDE werd verschoven van
de Isle of Man naar Riga, waar het onder moeilijke omstandigheden (een lockdown in
Letland) doorgang kon vinden.

Programma Jorden van Foreest
-

Jorden van Foreest staat op plaats 37 in de wereld met een rating van 2701 (FIDE-rating 1
november).
Jorden werd uitgeschakeld in de derde ronde van de World Cup door Piorun.
Jorden was de overtuigende winnaar van het Sigemantoernooi in Malmo (23-29 september).
Jorden nam deel aan het FIDE Grand Swiss in Riga (23 oktober-8 november). Hij speelde niet
bijzonder en wist zich niet te kwalificeren voor het Kandidatentoernooi of de Grand Prix.

World cup
Naast Anish en Jorden speelden er nog twee Nederlanders mee in Sochi (op voordracht van de KNSB).
Benjamin Bok werd na een tiebreak uitgeschakeld in de tweede ronde door Sam Shankland. Zhaoqin Peng
werd ook in de tweede ronde uitgeschakeld – door nummer 5 op rating Nana Dzganidze.
De World Cup Open werd gewonnen door Jan-Krzysztof Duda. De World Cup Vrouwen werd voor het eerst
georganiseerd in deze vorm (en als onderdeel van de WK-cyclus). Alexandra Kostenjoek versloeg in de
finale Aleksandra Goryachkina (de vorige WK-uitdager).

Online Olympiade
Dit evenement was vorig jaar nieuw en was door de FIDE opgezet vanwege COVID-19 en het niet doorgaan
van de Olympiade. Net als vorig jaar ging het weer met een bijzonder korte beslistermijn. Nederland was
direct geplaatst voor de Top Divisie (8-10 september), maar wist zich niet te kwalificeren voor de knock-out
fase.
Het team bestond uit: Jorden van Foreest, Benjamin Bok, Loek van Wely, Erik van den Doel, Zhaoqin
Peng, Rosa Ratsma, Tea Lanchava, Maaike Keetman, Casper Schoppen, Robby Kevlishvili, Eline
Roebers en Machteld van Foreest. Captain: Jan Smeets.

EK-landenteams
Het EK-Landenteams werd gehouden van 11-22 november in Slovenië. De teams zijn geselecteerd op basis
van de in 2019 aangenomen selectieprocedure. Selectie vindt niet langer op plaats op rating maar in overleg
tussen technisch directeur en de captain met als idee dat jonge spelers eerder geselecteerd kunnen worden.
Namens het bestuur controleert Jeroen Piket de procedure en de technische argumenten voor de selectie.
Bij de mannen was Jan Gustafsson de afgelopen 2 jaar de captain. Hij was nu niet beschikbaar. Na overleg
met een aantal spelers is Jan Smeets aangesteld als captain. Diverse topspelers bij de mannen en de vrouwen
waren om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. Daarbij gaat het onder andere om Benjamin Bok, Erwin
l’Ami, Loek van Wely, Sopiko Guramishvili, Anne Haast en Iozefina Werle.
Bij zowel de mannen en zeker ook bij de vrouwen zijn een aantal jonge spelers geselecteerd.
Mannen:
1. Anish Giri
2. Jorden van Foreest
3. Max Warmerdam
4. Lucas van Foreest
5. Erik van den Doel
Captain Jan Smeets
Vrouwen:
1. Zhaoqin Peng
2. Eline Roebers
3. Rosa Ratsma
4. Machteld van Foreest
5. Tea Lanchava
Captain Jeroen Bosch
Op het moment van schrijven is het eindresultaat nog niet bekend.

NOC*NSF
Er heeft een review gesprek plaatsgevonden als evaluatie op de afgelopen 2 jaar (vanwege corona was er in
2020 geen review). NOC*NSF heeft ons inmiddels laten weten dat de toewijzing van de subsidie voor
topschaak en talentontwikkeling voor 2022 niet noemenswaardig zal afwijken van de voorafgaande jaren.

Talentontwikkeling

Uitzendingen
De internationale jeugdkampioenschappen voor 2021 zijn (vanwege corona) erg laat vastgesteld door de
FIDE en de ECU, en zijn uiteindelijk online of in hybrid vorm georganiseerd.

Youth World Cup - Machteld, Luna en Arthur
De FIDE Online Rapid World Cup Cadets & Youth is in de maand augustus gespeeld (met in totaal 1600
deelnemers uit 100 landen).
De 14 Nederlandse deelnemers waren: Chenwu Zhu, Yichen Han, Arthur de Winter, Roger Labruyere,
Wendy Huang, Manasvita Basa, Elysia Feng, Lauri Maris, Jonas Hilwerda, Tim Grutter, Rolinde den Heijer,
Luna Huang en Janice Fu.

Drie Nederlandse talenten wisten zich te plaatsen voor de laatste 16 spelers in de knock-out fase.
Dat waren Arthur de Winter (Open t/m 14 jaar), Luna Huang (Meisjes t/m 10 jaar) en Machteld van Foreest
(Meisjes t/m 14 jaar). De Nederlandse spelers werden begeleid door Merijn van Delft.

EJK hybride
Het EJK werd dit jaar in hybride vorm georganiseerd van 15-21 oktober. Ondanks de korte termijn (de ECU
was vanwege corona erg laat met een definitief besluit) is het gelukt om er een ‘echte’ uitzending van te
maken. Vanwege het samenvallen met de Deloitte Nederlandse Kampioenschappen speelden een aantal van
de sterkste jeugdspelers mee in Hoogeveen.
Als locatie was gekozen voor Papendal – vanwege de eerdere ervaringen met de Hybrid World Cup en
vanwege de topsportuitstraling. Bovendien konden zo alle deelnemers en coaches als een delegatie op een
plaats verblijven. De eigen bijdrage is zo laag mogelijk gehouden (dat kon financieel mede vanwege de
reallocatie vanuit 2020).
Deelnemers EJK Hybrid: Onno Elgersma (U18), Tim Grutter (U18), Siem van Dael (U18), Cato de Zoeten
(U18), Khoi Pham (U16), Gachatur Kazarjan (U12), Janice Fu (U12), Daniel Nijhuis (U10),
Oscar Zecha (U10), Akshaj Katpatal (U10) en Bregje Roebers (U10).
Coaches: Robert Ris, Frank Erwich en Merijn van Delft (delegatieleider).
Arbiters: Joost Janssen en Paul Peters.
Einduitslagen van de Nederlanders: http://chessresults.com/tnr582072.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30
Medailles werden er niet behaald. Zeker voor de allerjongsten was de ervaring heel nuttig: een
‘trainingsweek’ op Papendal met begeleiders.

EU-kampioenschap
Het EU-kampioenschap in Mureck van 3-12 augustus is goed verlopen voor de Nederlandse delegatie.
De Corry Vreeken stichting heeft de uitzending financieel mogelijk gemaakt. Uitgezonden zijn Janice Fu,
Frederieke en Alexander Regterschot met als coach Frank Erwich. Alle spelers scoorden 5 uit 9.

Evenementen
Evenementen volwassenen
Nadat eerder het ONK Dieren weer was afgelast, is het Deloitte NK Algemeen en Dames voor 2021 gestart.
Anne Haast is de Nederlandse vrouwenkampioen. Het Algemene kampioenschap wordt begin december
beslist in het hoofdkantoor van sponsor Deloitte in Rotterdam.

Evenementen jeugd
NK FGH Online (19 juni) op Tornelo
Het NK FGH Online is gespeeld met 108 super getalenteerde jonge schakers en schaaksters. Ze waren in
drie leeftijdscategorieën verdeeld: F t/m 9 jaar (48 deelnemers), G t/m 8 jaar (34 deelnemers) en H t/m 7
jaar (26 deelnemers).
Alle spelers streden over 7 ronden om de titels jeugd algemeen en meisjes per categorie. Er werd op het
platform van Tornelo gespeeld. Dat is een heel mooi platform gebleken voor dit soort
jeugdschaakkampioenschappen. De wedstrijdleiding kan met de kinderen praten en ze kunnen hen zien in
een zoom meeting.
De nieuwe Kampioenen zijn:
F: Noah Ritzerveld, Ruth van Duuren
G: Hrdya Dinanath, Niranjana Ganehram
H: Raghav Pathak, Melody Zhang
Stefan Kuipers en Jan Werle verzorgden een goed bekeken Twitch uitzending (> 500 views).

NK 345 (26 juni) en individueel (24 juni) op Schaakmatties
De Elckerlyc Internationale school uit Leiderdorp is Nederlands Kampioen Schoolschaak bij het NK 345, het

officiële NK voor de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs. Er streden 12 teams in de finale.
Op 24 juni waren al de individuele finales gespeeld voor groep 3 (Casper Moeri, AnneFrank-Leiden), groep
4 (Hrdya Dinanath, LWBeekman-DenBosch) en groep 5 (Boyd Leenen, Korenaar-Helmond).

NK ABC Almelo (1-7 augustus)
Met anderhalf jaar vertraging kon eindelijk de start gemaakt worden met het NJSK in Almelo in het
TopSportcentrum IISPA. 88 deelnemers hadden zich geplaatst via de online kwalificaties ABC. Ondanks de
vakantieperiode speelden vrijwel alle favorieten mee.
De organisatie verzorgde dagelijkse Twitch uitzendingen met gasten. De speelzaal was voldoende ruim om
de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren rondom de tafels en voor het publiek.
Op de voorlaatste dag bleek een C meisje positief getest te zijn. Uit voorzorg is voor die groep het toernooi
een dag ingekort. Op de zaterdag zijn de andere groepen wel allemaal nog uitgespeeld.
De kampioenen zijn: Jonas Hilwerda (Aj), Cato de Zoeten (Am), Leandro Slagboom (Bj), Jule Cordes (Bm),
Arthur de Winter (Cj) en Isafara Gergin (Cm).

ONJK Borne
Het ONJK is dit jaar vanwege corona niet doorgegaan.

Het NK E Waalwijk en NK D Best
In september zijn het uitgestelde fysieke NK E in Waalwijk en het NK D in Best georganiseerd. In Best
hadden ze de organisatie eenmalig overgenomen van de HSB.
In Waalwijk werden Bregje Roebers en Daniel Nijhuis kampioen.
In Best waren het Janice Fu en Gachatur Kazarjan.

NK VO
De kwalificaties van het NK VO, het NK voor teams van middelbare scholieren, vonden de laatste jaren al
online plaats en blijven stijgen in populariteit. Begin november hadden zich alweer ruim 300 deelnemers
gemeld van ca. 70 teams van 35 verschillende scholen. De verwachting is dat we de records van 2020 gaan
bleken met nog twee kwalificaties te gaan.
Niet alleen de categorie waarbij maximaal 1 clubschaker mag worden opgesteld wordt steeds populairder,
maar ook de sterkste categorie met alle leerjaren en vooral clubschakers.

Schaakmatties

Afsluiting seizoen
Kort na de finales van het NK Schoolschaak is ook de Schaakmattie League per 4 juli afgesloten.
De nummers 1, 2 en 3 van het klassement scoorden gezamenlijk evenveel punten in de slotweek.
Zowel Thomas, Casper als Chingthang behaalden 8 punten en zijn daardoor alle drie de
weekwinnaar geworden.
Thomas Dijkhuijsen is de Schaakmattie League Kampioen 2020-2021 geworden met 13
weekoverwinningen, Casper Deij is tweede met 11 weekoverwinningen en Chingthang
Ngangbam derde met 9 weekoverwinningen.
Hier is de erelijst van weekwinnaars van dit seizoen:
1. Thomas Dijkhuijsen (Den Haag), 13x
2. Casper Deij (Best), 11x
3. Chingthang Ngangbam (Voorburg), 9x
4. Jesper Kool (Den Haag), 5x
5-6. Elise Knobbe (Heerenveen), 3x
5-6. Dagmar Luijkx (Muntendam), 3x
7. Matthijs van de Velde (Dordrecht)2x
8-11. Vera Deij (Best), 1x
8-11. Ezra Ormsby (Haarlem), 1x
8-11. Bao Borsboom (Nieuwegein), 1x

8-11. Parsa Mohebbinezhad (Capelle aan den IJssel), 1x
In de zomermaanden is 8 weken lang de Summer Challenge met elke week een nieuwe challenge
met speciale prijsjes die verloot worden zoals een voetbal, kussen, puzzel en Simon de schaker
deel 3.

Overstap naar Tornelo
Vanwege teruglopende betaalde accounts op Chesskid (< 1.000), is een overstap gemaakt naar
het populaire platform van Tornelo. De Schaakmatties club blijft gewoon bestaan, maar we
verplaatsen alleen de activiteiten. Bestaande Chesskid gebruikers kunnen overigens nog tot eind
juni 2022 van gold accounts van de KNSB gebruik maken.
De eerste Schaakmattie toernooien op Tornelo zijn inmiddels geweest en hebben 40 resp. 60
deelnemers getrokken. Dat zijn mooie aantallen op een nieuw platform. Tot het einde van 2021
zullen de evenementen nog gratis blijven op Tornelo om iedereen te laten wennen.
PR-activiteiten
•
•

Er wordt gewerkt aan een sponsorkit waarmee de KNSB een pitch heeft om met potentiële
sponsoren in gesprek te gaan.
Tim Verlaan heeft een 6-delige serie podcasts (naam: Schaakpotcast) gemaakt. In deze serie ging
hij in gesprek met verschillende schakers, zoals Nick Schilder, Hans Böhm en Tex de Wit. Het
project werd gefinancierd door het Max Euwe Centrum en de KNSB samen. De Schaakpotcast is
via Youtube te beluisteren.

Internationale zaken
Herman Hamers heeft deelgenomen aan een online ‘historical meeting’ van de FIDE.
Hoofdonderwerpen waren:
• Archief van de FIDE, dit is deels verloren gegaan in diverse verhuizingen. Er wordt aan
gewerkt om dit te herstellen.
• 2024 – FIDE bestaat 100 jaar.
In 2024 wil de FIDE het jubileum vieren door fysiek 10 landen te bezoeken die belangrijk zijn geweest in de
geschiedenis van de FIDE. Hiervoor zijn objectieve criteria vastgesteld. Nederland hoort ook bij de groep
van 10 landen, en wel om de volgende redenen: ‘founding member’, 1 Olympiade gehouden in Nederland, 2
keer een WK-match georganiseerd.
Wat dit precies inhoudt is nog niet duidelijk. Er was sprake van een tweedaags evenementen waarbij oudwereldkampioenen simultaans geven en ook van een ‘banket’.
In de vergadering werd ook vastgesteld dat de KNSB de oudste nationale schaakbond van de wereld is. Dat
is iets wat we best kunnen gebruiken in onze PR ook rondom het 150 jarig jubileum.

-
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Jubileum 150 jaar KNSB t.b.v. Bondsraad van 11 december 2021
(21/20577)
De jubileumplannen voor het 150-jarig bestaan van de KNSB (mei 2023) worden verder uitgewerkt door de
jubileumcommissie (Bianca de Jong-Muhren (vz), Ard Dekker (vice vz), Yvette Nagel-Seirawan, Jan van
Os, Eric van Breugel en straks Marleen van Amerongen als haar gezondheid het toelaat) en andere actief
betrokkenen.
Twee tijdens de Bondsraad van 5 juni 2021 gedane voorstellen zijn behandeld en afgedaan:
1. Het thema voor het jubileum wordt ‘Schaken kent geen grenzen’. Er is geen onderscheid tussen
leeftijd, geslacht, ras, geloof of taal.”
2. Er is een goed doel gekozen: de DIDA Sportorganisatie in Oeganda, die t.b.v. de Oegandese jeugd
materialen koopt en schaaktafels (laat) maken en plaatsen. Stedon, de leverancier van de meeste
schaaktafels (het Urban Chess initiatief van Jesús Medina) draagt € 100 per geleverde spelset bij.
Via schaken.nl wordt een separaat onderdeel van de website ingericht t.b.v. het jubileum. Een eerste
publicatie in Schaakmagazine volgt in december 2021. Als de overeenkomst voor het goede doel wordt
ondertekend wordt op social media ook gecommuniceerd over het jubileum. Tijdens het Tata Steel Chess
Tournament zal de KNSB een podium krijgen voor het jubileum (activiteiten/sponsoring).
Naar aanleiding van het medio juli 2021 aan alle Bonden toegezonden Projectplan heeft Ard Dekker met alle
Bonden direct bilateraal contact. Het streven is om binnen enkele maanden met de Bonden te delen welke
geïnventariseerde activiteiten prioriteit krijgen. Voor de landelijke activiteiten moet een projectplan en
begroting worden gemaakt t.b.v. fondsen en sponsors. Voor activiteiten te organiseren door Bonden (de
estafette) geldt (later) hetzelfde. Gestimuleerd wordt dat per Bond in 2023 jubileumactiviteiten worden
georganiseerd en worden afgestemd met de jubileumcommissie.
Twee nieuwe ontwikkelingen m.b.t. activiteiten t.o.v. het Projectplan:
1) De KNSB ondersteunt het initiatief van de Stichting Chess Events Utrecht om van 20-26 mei 2023 in
Utrecht een Grand Chess Tour te organiseren.
2) Een ambitieus jubileum Schoolschaakplan (met contactpersonen per provincie) is in voorbereiding. Dit
plan start in september 2022 en is gericht op de Nationale Schoolschaakdag van 23 mei 2023.
Er zijn -op dit moment- helaas nog geen hoofdsponsors (minimaal €75k) of subsponsors (minimaal €15k)
gevonden. Wel is een inventarisatie afgerond van mogelijke subsidies (landelijk en regionaal). Verheugend
is dat er inmiddels elf sponsors (individuen, stichtingen, verenigingen, Bonden e.d.) zijn voor het
sponsorschaakbord ad € 150 per veld. Bovendien zijn er sponsors in natura en wordt nagedacht over het
organiseren van een jubileumverloting met te verkrijgen prijzen in natura. Mochten er in jullie netwerk
bedrijven of individuen zijn die een bijdrage zouden willen leveren, neem dan contact op met Ard Dekker.
Het streven blijft om het jubileumprogramma vast te stellen op de Bondsraad van juni 2022.
Aanbeveling: De Bondsraad wordt verzocht kennis te nemen van bovengenoemde voortgang, binnen de
eigen Bond voorbereidingen te treffen voor het jubileum in 2023 en mee te blijven denken over mogelijke
jubileumactiviteiten en sponsors.

