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 NagelSeirawan, 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.

