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Inleiding
Hierbij ontvangt u weer een mailing voor de clubs. Onze vorige mailing was van 17 december
2021 (en toen aangekondigd als de laatste mailing van dit jaar). Vanwege de persconferentie van
18 december toch nog een extra mailing dit jaar.
Coronamaatregelen voor amateursport
Op de persconferentie van afgelopen zaterdag (18 december) heeft het kabinet een lockdown
afgekondigd tot en met 14 januari 2022. Geen binnensport toegestaan t/m 14 januari 2022
Voor de schaaksport (uitgezonderd topsport) betekent dit:
- Het is niet toegestaan om binnen te schaken in wedstrijdverband (binnensportlocaties zijn
dicht).
- Buiten is schaken alleen toegestaan in groepjes van maximaal 2 op 1,5 meter afstand. De
groepjes moeten onderling ook 1,5 meter afstand aanhouden. Voor de georganiseerde
buitensport geldt dat deze alleen mag plaatsvinden tussen 05.00 en 17.00 uur.
Zie voor het actuele KNSB schaakprotocol:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken.pdf
Ontwikkelingen invoering BTW (KOR)
In de vorige mailing hebben we gemeld dat de aanmeldtermijn om via een vereenvoudigde
procedure deel te nemen aan de Kleine Ondernemers Regeling is verstreken. Een korte
aanvulling hierop: wij hebben inmiddels vernomen dat de belastingdienst in het eerste kwartaal
van 2022 een bevestiging van deelname aan de KOR naar clubs en bonden zal sturen.
Kwalificatietoernooi NK Jeugd ABC geannuleerd
Kwalificatie 2 van het NK AB+C meisjes in Capelle aan de IJssel van 28-29 december 2021 is
uitgesteld vanwege de strengere coronamaatregelen. Deelnemers zijn al apart geïnformeerd. Er
zijn nog geen nieuwe data.
Als de lockdown lang zal aanhouden, zullen we net als vorig jaar de kwalificatiecyclus online
afmaken. Deze wedstrijden zullen dan uiterlijk in de maand april gaan plaatsvinden. De voorkeur
heeft het echter om in februari en maart deze alsnog fysiek te kunnen laten spelen.
Finale NK VO wordt online
De finale van het NK VO van 20 januari 2022 zal online plaatsvinden. Normaal vindt dat plaats op
een locatie van het Tata Steel Tournament on Tour, maar dat is dit jaar niet mogelijk. Er wordt nog
nader bepaald of de finale op Tornelo.com of op Chess.com gaat plaatsvinden.
Online tijdens de lockdown
Tot slot de oproep aan alle clubs en regionale bonden om zo actief mogelijk te blijven tijdens de
lockdown met online activiteiten. De KNSB zal in de maand januari een extra online
toernooiprogramma voor zowel de basisschooljeugd als de middelbare school jeugd opstarten.
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