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Inleiding – update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe inf ormatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 9 maart 2021.
Update coronacrisis – Oproep aan kabinet en Protocol Verantwoord Sporten
Zoals u weet heef t het kabinet op de persconf erenties van 8 en 23 maart nog geen versoepelingen
aangekondigd die het voor de schaaksport mogelijk maken om weer op een georganiseerde
manier achter het bord te spelen. De voortduring van de lockdown betekent dat sporten in een
binnenruimte niet is toegestaan. Zowel voor volwassenen als voor jeugd geldt dus dat wedstrijden
en trainingen alleen ‘online’ of buiten kunnen worden gehouden.
De KNSB heef t samen met 30 andere bonden het kabinet gevraagd om meer perspectief te
bieden voor de 6 miljoen binnensporters die we gezamenlijk vertegenwoordigen. Zie
https://www.schaakbond.nl/nieuws/binnensport-vraagt-kabinet-en-tweede-kamer-om-meerperspectief
Het actuele Protocol Verantwoord Sporten en de FAQ’s vindt u hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Opstarten van de competitieseizoen 2021-2022 – opvullen van de gaten
Wij verwachten dat de competitie in de tweede helf t van dit jaar (wanneer veel mensen
gevaccineerd zijn) weer kan worden opgestart.
In de aanloop naar de stilgelegde competitie 2020-2021 heef t een aantal teams aangegeven niet
meer mee te willen doen. Deze teams zijn opgeheven. Deze terugtrekkingen resulteren in een
aantal ‘gaten’ in de competitieklassen. In de vierde klasse en lager is dit geen probleem aangezien
teams zich direct voor deze klassen in kunnen schrijven. Bij de hogere klassen moeten de gaten
opgevuld worden.
Een aantal teams wordt via promotiewedstrijden in de gelegenheid gesteld om te promoveren naar
een hogere klasse. Welke verenigingen het betref t en hoe de wedstrijden gespeeld worden leest u
hier: https://schaakbond.nl/nieuws/opstarten-knsb-competitie-20212022-%E2%80%93-opvullenvan-gaten
Tornelo heel geschikt voor clubavond
Nu de clubavonden voorlopig nog online blijven, is het online platf orm Tornelo een goede
aanrader om het contact met de leden te onderhouden. Tornelo is heel af wijkend van de bekende
on demand platf orms en biedt de interne wed strijdleiders veel tools om de interne competitie op
een leuke manier te organiseren. Tornelo kent zowel zwitsers, als round robin als handmatige
indelingen. Je kunt ook koppelingen met andere indelingsprogramma’s maken. Er zit ook een
ingebouwde video meeting knop, zodat je eenvoudig met je leden kunnen communiceren voor,
tijdens en na af loop van de wedstrijden. Het drankje aan de bar moet je wel zelf regelen.
De KNSB gaat vanaf 3 april de jeugdkampioenschappen erop organiseren. Het platf orm is al
geruime tijd met veel succes in gebruik bij o.a. SV Maastricht. Zie voor meer inf o over Tornelo:
https://schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen/platf orm-tornelo
Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 augustus.
Op 12 maart heef t de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de Eerste en Tweede
Kamer geïnf ormeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet
COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen
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van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op
de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is
aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te
verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en
organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1
augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.
Coronapeiling III: gevolgen coronamaatregelen sportverenigingen
Graag vragen wij uw medewerking voor het invullen van een vragenlijst over de gevolgen van de
coronacrisis voor uw vereniging. Het Mulier instituut is samen met NOC*NSF en het ministerie van
VWS benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod
van de vereniging en de f inanciële positie en uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging.
Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de behoef ten van sportverenigingen
in deze bijzondere tijd.
Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging
meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per
vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het
handig zijn om enkele gegevens over de begroting van uw vereniging bij de hand te hebben,
omdat ze ook geïnteresseerd zijn in de f inanciële gevolgen voor de sportvereniging.
Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven
dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.
De vragenlijst staat tot 14 april open. We verwachten een invultijd van ongeveer 20-25 minuten.
Na af loop van het onderzoek ontvang t de KNSB een tabellenrapportage met daar in de resultaten
van de schaakverenigingen – die zullen wij delen met alle verenigingen.
De open link naar de vragenlijst is de volgende:
https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2123
Oproep Ignace Hendriks
Naar aanleiding van een journaal uitzending waarin een oudere heer vroeg of er iemand met hem
een partijtje schaak zou willen spelen, vroeg Ignace Hendriks (oud-coördinator van het Max Euwe
Centrum) zich af of er vanuit de schaakwereld niet meer gedaan kan worden voor bijvoorbeeld
mensen in zorginstellingen die af en toe een potje willen schaken. In corona-tijd kan dat ook al met
een tablet via een app. Deze mensen zullen enorm geholpen zijn als zij hulp krijgen bij het vinden
en installeren van een goede app en hoe zij een partijtje kunnen spelen.
Wij ondersteunen de oproep van dhr. Hendriks van harte en willen verenigingen vragen om
contact op te nemen met zorginstellingen of er bewoners zijn die graag via een app zouden willen
schaken en hen zo nodig te helpen (dat hoef t niet per sé door een f ysiek bezoek; het kan ook door
uitleg aan medewerkers van deze instellingen te geven).
Zijn er verenigingen die nu al initiatieven hebben lopen met bewoners van zorginstellingen of
eenzame mensen? We horen het graag!
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