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De voordelen van het lidmaatschap
De verenigingen, regionale bond en de KNSB dragen er gezamenlijk aan bij dat
Leden kunnen meedoen aan de interne competitie, trainingen en andere
activiteiten die de schaakvereniging organiseert.
Leden kunnen meedoen aan regionale schaakactiviteiten, zoals de
teamcompetitie, kampioenschappen en andere toernooien, trainingen en andere
activiteiten die de regionale bond in samenwerking met de verenigingen
organiseert.
Leden kunnen meedoen aan landelijke schaakactiviteiten, zoals de
teamcompetitie, kampioenschappen en andere toernooien, trainingen en andere
activiteiten die de KNSB in samenwerking met de regionale bond en de
verenigingen organiseert. Ook wordt gezorgd voor de planning van de
verschillende activiteiten via de regionale en landelijke wedstrijdkalender.
Een beroep kan worden gedaan op de kennis en ervaring van de medewerkers van
het bondsbureau. Zij adviseren en bieden ondersteuning op allerlei gebied zoals
ledenwerving, het opzetten van een jeugdafdeling of clubtraining, huisvesting, het
fuseren met een andere vereniging, kadervorming, het maken van een beleidsplan
voor de vereniging en nog veel meer.
Leden het blad Schaakmagazine zes keer per jaar gratis krijgen thuisbezorgd. Het
bevat achtergrondverhalen, partijanalyses en informatie over zaken die voor
schaakliefhebbers interessant zijn. Ook regionale bonden en veel
schaakverenigingen brengen nieuwsbrieven of een blad uit.
Leden via internet op de hoogte worden gehouden van schaakactiviteiten. De
KNSB onderhoudt de website www.schaakbond.nl, het centrale punt voor
informatie en nieuws over de schaaksport in Nederland. Ook de regionale bond en
de meeste schaakverenigingen hebben een eigen website.
Voor ieder verenigingslid een rating wordt bijgehouden. De rating heeft een
geweldige toegevoegde waarde voor iedere schaker van elk niveau. De rating
geeft aan hoe je schaakprestaties zich verhouden tot die van andere schakers.
Voor ieder lid wordt de KNSB-rating bijgehouden en voor jeugdleden t/m 16 jaar
tevens een KNSB-jeugdrating. Voor spelers die op internationale toernooien actief
zijn wordt ook de FIDE-rating bijgehouden.
Ieder verenigingslid extra voordelig lid kan worden van KNSB internetschaak,
waarmee 24 uur per dag, 7 dagen per week geschaakt kan worden tegen spelers
van elk niveau over de hele wereld. Ook geeft het lidmaatschap recht op
deelname aan het NK en andere door de KNSB op internet georganiseerde
wedstrijden. Ook organiseert de KNSB schaaktrainingen op internet voor diverse
speelniveaus. Zie voor meer informatie www.internetschaak.nl.
Leden automatisch vallen onder de collectieve WA-verzekering die de KNSB heeft
afgesloten ten behoeve van schaakactiviteiten. Tegen een geringe vergoeding
kunnen verenigingen ook hun materiaal verzekeren via de collectieve
materiaalverzekering.
Organisatoren van schaakevenementen materiaal (borden, stukken en klokken)
kunnen huren.
Leden kunnen profiteren van diverse opleidingen, onder andere voor jeugdleider,
schaaktrainer en arbiter op diverse niveaus. Dat profiteren kan direct door zelf
zo’n cursus te volgen of indirect doordat de vereniging beter functioneert of
doordat een toernooi vlekkeloos verloopt.
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Op een goede manier schaakles kan worden gegeven bij verenigingen en op
scholen. De officiële leermethode van de KNSB, de stappenmethode, is in
Nederland ontwikkeld en staat internationaal hoog aangeschreven. Daarmee kun
je snel en op een leuke manier leren schaken. Niet alleen schaakverenigingen
gebruiken deze methode. De KNSB biedt ook scholen en buitenschoolse opvang de
mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kinderen te leren schaken via
SpeelZ. Zie voor meer informatie www.speelz.org.
Examen kan worden gedaan, waarbij de kwaliteit gewaarborgd is door de inzet
van diplomaconsuls.
Er trainingen voor topspelers bij de jeugd en de senioren worden georganiseerd.
Dat varieert van regionale groepstrainingen tot persoonlijke trainingsprogramma’s
voor de absolute top.
De KNSB spelers en teams uitzendt naar belangrijke internationale wedstrijden,
waaronder WK’s, EK’s en de schaakolympiade.
De KNSB de belangen behartigt van schakers in Nederland op nationaal niveau in
overleg met onder andere NOC*NSF en collega-sportbonden. Ook
vertegenwoordigt de KNSB de Nederlandse schaaksport bij internationale
organisaties waaronder Wereldschaakbond FIDE en Europese schaakbond ECU.
In het Max Euwe Centrum (MEC) te Amsterdam genoten kan worden van de
geestelijke en materiële nalatenschap van de Nederlandse oud-wereldkampioen
Max Euwe en waar een enorme bibliotheek en andere documentatie ter
beschikking staat.
De schaaksport wordt gepromoot onder het motto ‘Schaken een meesterlijke
sport’. Een sport die je uitdaagt, een sport die grenzen doet vervagen, een sport
waar je bij wilt horen.
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