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)
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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.
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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.
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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.
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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
5

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.
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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
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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.
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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
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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.
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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 contributie-inning 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.
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-

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.

12

