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Inleiding
Hierbij ontvangt u weer een mailing voor de clubs. Onze vorige mailing was van 24 november
2021. Dit is de laatste mailing van dit jaar.
Geen wijziging coronamaatregelen voor amateursport
De persconferentie van afgelopen dinsdag (14 december) heeft voor de sport geen wijzingen in de
maatregelen gebracht. Dat betekent dus dat alle amateursport (wedstrijden en trainingen) tussen
17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. De maatregelen zoals die er lagen zijn met vier weken
verlengd.
De belangrijkste maatregelen voor de schaaksport nog even op een rij:
•
•

•

Afstand houden; Bij deze stap hoort dat we 1,5 meter afstand houden wanneer we niet
aan het bord zitten.
Coronacheck; Vanaf 6 november 2021 is voor binnensport de hoofdregel dat een
coronatoegangsbewijs (CTB) voor 18 jaar en ouder verplicht is. Het is mogelijk dat een
speellocatie strengere regels oplegt. Als in een horeca gelegenheid wordt gespeeld, is de
CTB voor iedereen verplicht.
Toeschouwers; Bij de sport mogen geen toeschouwers toegelaten worden.

Zie voor het actuele KNSB schaakprotocol:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken.pdf
Financiële regelingen sportverenigingen
Premier Rutte gaf in de persconferentie aan dat er ruimhartige steunpakketten komen voor de
getroffen sectoren. Er komt een additioneel steunpakket voor de amateursport. De regeling
Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de regeling Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties (TVS) die we uit de voorgaande perioden kennen zullen weer worden
ingezet. Na de jaarwisseling wordt duidelijk hoe de regelingen er precies uit komen te zien en
wanneer de loketten geopend worden. Wij zullen u nader informeren wanneer de regelingen
worden opengesteld.
KNSB Competitie
Volgende ronde
De eerstvolgende ronde van de KNSB-competitie staat op dit moment nog steeds gepland op 5
februari 2022. De uitgevallen competitieronde van 18 december is verplaatst naar zaterdag 21 mei
2022. Verder is 25 juni 2022 aangewezen als reservedatum voor het geval dat er nog een ronde
vanwege de Covid-19 pandemie moet worden verplaatst.
competitiehuis
Op de bondsraad van 11 december 2021 is het voorstel tot wijzigen van het competitiehuis
aangenomen. Zie https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bondsraad/202112-11/BR%2011%20december%202021%20aanpassing%20competitie%20huis.pdf
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Dit houdt in dat in de seizoenen 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 er geen promotie is van
tweede plaatsen en er zal versterkte degradatie in de 2e en 3e klasse zijn. Het doel is een
competitiehuis dat er als volgt uitziet:
Klasse 2025/26
M
10 teams
1
20 teams
2
30 teams
3
60 teams
4
70 teams
5
70 teams
6
76 teams
Totaal 336
Contributie-inning
De Bondsraad heeft in de vergadering van 11 december jl. besloten dat de inning van de KNSBcontributie bij verenigingen met ingang van 1 januari 2022 rechtstreeks door de KNSB bij
verenigingen zal worden gedaan. Een belangrijke reden voor dit besluit is dat de regionale bonden
hiermee worden ontlast.
De KNSB zal alle verenigingen in de loop van januari 2022 een factuur sturen voor de KNSBcontributie (en voor de bijdrage aan het Max Euwe Centrum) voor het eerste kwartaal van 2022.
De contributie van de regionale bond zal voorlopig nog door de regionale bond zelf bij de
verenigingen worden gefactureerd.
Ontwikkelingen invoering BTW
Zoals bekend vervalt op 1 januari 2022 de BTW-vrijstelling voor denksporten. In verband daarmee
willen we u informeren over enkele ontwikkelingen.
Termijn vereenvoudigde aanmelding KOR verstreken
De aanmeldtermijn voor verenigingen en bonden om via een vereenvoudigde procedure per 1
januari 2022 gebruik te maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) is op 3 december
afgelopen. Het overgrote deel van verenigingen en bonden heeft het aanmeldformulier naar de
belastingdienst gestuurd.
Verenigingen en bonden die het aanmeldformulier nog niet hebben ingevuld en alsnog gebruik
willen maken van de KOR, dienen nu de gebruikelijke procedure te volgen via
www.belastingdienst.nl .
KNSB-contributie geen omzet voor verenigingen en bonden
De afgelopen maanden zijn wij in overleg geweest met het ministerie van Financiën over de vraag
of de KNSB-contributie tot de omzet van verenigingen (en bonden) gerekend dient te worden. Dit
is van belang omdat er verschillende verenigingen zijn die boven de € 20.000 omzet zouden
komen, als de KNSB-contributie moet worden meegerekend. Dat is de grens om gebruik te
kunnen maken van de KOR.
Het ministerie heeft ons recent laten weten dat de KNSB-contributie niet tot de omzet van
verenigingen behoeft te worden gerekend. Het ministerie gaf aan dat leden van verenigingen
volgens de statuten van de KNSB ook rechtstreeks lid zijn van de KNSB. Dat betekent dat de
KNSB-contributie alleen voor de KNSB zelf tot de inkomsten worden gerekend. Verenigingen zijn
hier als het ware alleen de kassier namens de KNSB.
Belangrijk is wel dat een vereniging dit in de contributie aan de leden expliciet zichtbaar maakt,
door in de contributiefactuur onderscheid te maken tussen de KNSB-contributie, de contributie van
de regionale bond en de eigen contributie. De KNSB gaat hier nog een voorbeeldfactuur voor
maken en delen.
Een andere, vergelijkbare vraag is of de contributie van de regionale bond tot de omzet van de
verenigingen gerekend moet worden. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. We zijn hierover nog
in overleg met het ministerie. Zodra we daar meer over weten, zullen we het delen.
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Ontwikkelingen WBTR
Notaris zelf regelen
In een eerder bericht over de WBTR hebben we gemeld dat we de mogelijkheid zouden
onderzoeken om een statutenwijziging i.v.m. de WBTR zo eenvoudig en goedkoop mogelijk door
een notaris te laten bekrachtigen. Dit is een tijd blijven liggen, o.a. omdat we voorrang gaven aan
de ondersteuning bij de invoering van de BTW-plicht.
Wij hebben gezien dat enkele andere sportbonden een afspraak hadden met een notaris(keten)
en hebben daar navraag gedaan. De ervaringen waren niet onverdeeld positief. De geleverde
kwaliteit is niet altijd goed (aanpassingen die niet altijd goed verwerkt worden), en de meeste
verenigingen blijken zelf een notaris te regelen. Er bleek ook niet echt sprake te zijn van een
collectieve afspraak die door de bond was geregeld. Om die reden hebben we besloten dit verder
te laten.
Aansprakelijkheid
Daarnaast hebben wij vragen gekregen of de aansprakelijkheid voor bestuurders, voortvloeiend uit
de WBTR, door de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KNSB gedekt wordt. Dat blijkt
niet het geval.
Wij hebben inmiddels een offerte ontvangen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor
bestuurders. De kosten voor deelname per vereniging zijn € 45 excl. assurantiebelasting. We
moeten nog nagaan wat de voorwaarden zijn voor dekking. Als we dat hebben geïnventariseerd,
zullen we dit delen met verenigingen en bonden.
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