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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 8 mei 2020.
Persconferentie 19 mei
Het kabinet heeft dinsdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder
versoepeld. Voor schaken als binnensport is er vooralsnog niets veranderd. Binnensporten tot 1
september is niet toegestaan.
Binnensporten NOC*NSF sportbonden en de overheid
De KNSB werkt samen met NOC*NSF en andere sportbonden om het belang van de
binnensporten (zoals schaken) onder aandacht te brengen bij de overheid. Daarbij is onze insteek
dat we graag weer open willen voor 1 september, in ieder geval voor de jeugd.
Clubs betalen geen materiaalverzekering dit jaar
De KNSB zal de materiaalverzekering dit jaar niet doorberekenen. Clubs ontvangen hier in 2020
dus geen factuur voor.
Stand van zaken steunpakket 110 miljoen voor de sport
Minister Van Rijn heeft een aantal steunmaatregelen voor de sport aangekondigd. Zo zal er 90
miljoen via de gemeenten beschikbaar komen om de huur voor gemeentelijke
sportaccommodaties voor 3 maanden kwijt te schelden en komt er daarnaast nog eens 20 miljoen
beschikbaar voor verenigingen die geen beroep op TOGS hebben kunnen doen. (De TOGS is een
regeling voor een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van €4000). Beide regelingen
moeten door het Rijk nog worden uitgewerkt. We kunnen dus op dit moment nog niets vertellen
over hoe verenigingen hier een beroep op kunnen doen of hoe het kwijtschelden van huur door
gemeenten in zijn werk zal gaan. Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren.
Mailing Competitie
Vanwege de coronacrisis wordt de start van de competitie uitgesteld naar31-10-2020. Vorige week
heeft u een enquête ontvangen over de competitie opzet 2020-2021. Daarin stellen wij u een
aantal vragen over de competitie en de beker. Wij hopen op een zo hoog mogelijke respons en
ontvangen uw reactie graag voor 1 juni
Bij de inleiding van de enquête zit deze link
https://www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/2021/opzet-competitie2020-2021.pdf
Via de link kunt u informatie vinden over drie mogelijke varianten van de komende competitie. Ook
staat er een variant in voor de KNSB Beker.
NK Schoolschaak Online
De kwalificaties voor het NK Schoolschaak Online basisonderwijs voor teams vinden plaats in de
periode van 18 mei t/m 5 juni. Op alle schooldagen wordt er gespeeld tussen 15.30-17.00 uur. De
kinderen kunnen zelf kiezen wanneer ze meespelen en hoe vaak. Aanmelden van teams kan tot
en met de laatste speeldag van 5 juni. Zie verder: www.schaken.nl/nkscholen/
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KNSB onderzoek schaakverenigingen
In het bondenoverleg van 13 mei hebben we besproken dat we de gevolgen van de coronacrisis
voor de schaakverenigingen in Nederland nog verder in kaart willen brengen. Iedere regionale
bond zal 3 verenigingen selecteren: een kleine, een middelgrote en een grote vereniging. Vanuit
de KNSB gaan we via een belronde inventariseren; zo verwachten we dat een redelijk beeld
ontstaat van wat er allemaal op verenigingen afkomt en welke wensen ze hebben. Vanuit die
inventarisatie zullen we een aantal speerpunten benoemen.
Tip – overzichtspagina schaken en corona
Op schaakbond.nl is een overzichtspagina aangemaakt waarop u veel informatie over de
gevolgen van de coronacrisis voor de schaaksport kunt vinden. Op deze pagina zullen wij de
meest actuele informatie bijhouden. U vind hier onder andere: de protocollen voor schaken in een
1,5 meter samenleving, verwijzingen naar relevante websites en artikelen, alle eerdere coronamailings, de links vinden naar actuele online evenementen.
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