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Informatievoorziening inzake lidmaatschap schaakvereniging
Het lidmaatschap van de schaakvereniging is de basis van de georganiseerde
schaaksport in Nederland. De KNSB ondersteunt schaakverenigingen waar mogelijk
met producten, diensten en advies.
Het is voor schaaksport goed als zoveel mogelijk mensen leren schaken en zich ook
aansluiten bij de georganiseerde schaaksport. Dat komt de schaaksport in
kwantitatieve en kwalitatieve zin ten goede. Andersom is het voor mensen die
schaken ook goed om lid te worden van een schaakvereniging.
Lid worden van een schaakvereniging biedt veel voordelen. Niet alleen organiseert de
vereniging zelf allerlei schaakactiviteiten, maar ieder verenigingslid is automatisch
ook lid van de regionale bond en van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
Samen bieden vereniging, regionale bond en KNSB hun leden een compleet scala aan
diensten.
De voordelen van het lidmaatschap staan beschreven in F15a
Alle leden van schaakverenigingen zijn ook automatisch lid van de regionale bond en
van de KNSB. De administratieve voorschriften worden genoemd in F14.
Informatievoorziening aan leden
Het is belangrijk dat mensen die lid willen worden van goede en volledige informatie
worden voorzien. Afgezien van de producten en diensten die zij kunnen afnemen is
het daarbij goed om leden te wijzen op de rechten en plichten die aan het
lidmaatschap verbonden zijn. Deze zijn beschreven in de statuten van respectievelijk
de vereniging, de regionale bond en de KNSB.
Ook op het gebied van privacy en persoonsgegevens is het belangrijk om mensen die
lid willen worden goed te informeren. Verenigingen, regionale bonden en de KNSB
verzamelen persoonsgegevens van leden. Het is belangrijk dat daar zorgvuldig mee
wordt omgegaan en dat duidelijk is waar de gegevens voor gebruikt worden. De
KNSB heeft een privacyreglement dat gepubliceerd is op de website (F11). De
KNSB raadt verenigingen aan leden te wijzen op dit privacyreglement, maar zelf op
het aanmeldingsformulier voor leden hier ook aandacht aan te besteden.
Een modeltekst aanmeldingsformulier is te vinden in F15b.
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