
 
 
 
 
 
 
 
 Aan de (plaatsvervangende) 

 leden van de Bondsraad 

  
  
  
  

Betreft kenmerk Datum 

Bondsraadvergadering 10 december 2022 

 

22/20563 18 november 2022 

 
 
Geachte leden van de Bondsraad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de Bondsraadvergadering van 10 december aanstaande, van 10.30 uur 
– 15.00 uur. 
 
Locatie van de vergadering is: 
Cursus- en vergadercentrum Domstad  
Koningsbergerstraat 9 
3531 AJ Utrecht 
 
Cursus- en Vergadercentrum Domstad is op 10 minuten lopen van station Utrecht Centraal 
(uitgang jaarbeurszijde). Domstad heeft een eigen parkeerterrein aan de achterkant van het 
gebouw, waar u gratis kunt parkeren. Het is een klein parkeerterrein, en vol=vol. In de naaste 
omgeving is het betaald parkeren. De website van Domstad adviseert parkeerterrein P1 van de 
Jaarbeurs (dagkaart € 16). 
 
 
Vertrouwend op uw deelname, 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND, 
 
 
 
 
Dharma Tjiam 
directeur 

 
bijlagen: agenda en stukken 
cc: leden van verdienste en overige belangstellenden 

 
 
 
 
 
 
  



AGENDA Bondsraadvergadering  
zaterdag 10 december 2022 
aanvang 10.30 uur 
22/20563 

 
 
 
1. Opening (10.30)  

 
2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)  

 
3. Concept notulen Bondsraad 11 juni 2022 (10.35 – 10.40)  

- Concept notulen Bondsraad 11 juni 2022 (22/20389) 
- Opvolging actiepunten 11 juni 2022 (22/20629) 
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met zondag 4 december 2022 
via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal 
worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen. 
 

4. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur (10.40 – 10.45)  
- Voorstel wijzigingen samenstelling AB  (22/20596) 

 
5. Ter besluitvorming: Bestuurlijke vernieuwing (10.45 – 11.45)  

- Voorstel bestuurlijke vernieuwing (22/20600) 
- Bijlage: Advies Olfers Boshuis bestuurlijke vernieuwing (22/10068) 
Dit agendapunt wordt bijgewoond door mevr. Olfers en dhr. Boshuis 
 

6. Ter besluitvorming: Contributie-inning KNSB namens regionale bonden (11.45 – 12.00)  
- Voorstel contributie-inning KNSB namens regionale bonden (22/20598) 
 

7. Lunchpauze (12.00 – 12.45) 
 
8. Ter bespreking: Voortgang voorbereiding jubileumactiviteiten (12.45 – 13.00) 

- Rapportage jubileumactiviteiten (22/20627) 
 

9. Ter besluitvorming: Verkoop pand (13.00 – 13.15) 
- Voorstel verkoop pand (22/20597) 
 

10. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2023 (13.15 – 14.00)  
- Voorstel begroting/jaarplan 2023 (22/20615)  
- Begroting/jaarplan 2023 (22/20569) 
- Bijlage: Meerjarenbegroting 2023-2025 
- Advies FAC (22/10074) 
 

11. Ter bespreking: Voortgang werkgroep verdienmodellen en lidmaatschapsstructuur (14.00 -
14.15) 
- Notitie Update verdienmodellen en lidmaatschapsstructuur (22/20595) 
 

12. Ter bespreking: Notitie vervanging bij uitval bestuur (14.15 – 14.30) 
- Notitie vervanging bij uitval bestuur (22/20630) 

In de vorige BR is afgesproken dat dit wordt geagendeerd. Dit volgt uit de WBTR, die voorschrijft 
dat iets geregeld moet worden op het moment dat er om welke reden dan ook geen enkel 
bestuurslid actief in functie is. 

 
13. Ter bespreking: Voortgang MJBP 2022-2025 (14.30 – 14.45) 
Mondeling; hoe/wat n.t.b. 
 
 
 
 



14. Stukken ter info (14.45 – 14.55) 
- Rapportage aan Bondsraad (22/20607) 
- Vergaderdata BR en BO 2023 (22/20599) 
NB Vragen over de stukken ter info kunnen tot en met zondag 4 december 2022 via mail naar 
bondsbureau@schaakbond.nl kunnen worden gezonden. Het bondsbureau zal, voor zover 
mogelijk, schriftelijke antwoorden opstellen en deze uiterlijk vrijdag 11 december 2022 
verspreiden. 
 

15. Rondvraag (14.55 – 15.00) 
NB Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf naar bondsbureau@schaakbond.nl worden 
gemaild. Bij vragen die op zondag 4 december 2022 of eerder zijn gestuurd, mikken wij erop 
om op de vergadering een inhoudelijk antwoord te geven. Als de beantwoording meer tijd 
nodig heeft, zullen we dat ook melden.  
 

16. Sluiting (15.00) 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (22/20389) 

 

Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 11 juni 2022 in 

CSG De Goudse Waarden te Gouda, aanvang 10.30 uur. 

 

 

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling: 

 

Bond Stemmental  

ongeacht aantal  

aanwezigen 

Afgevaardigden 

   

FSB 2 x 4 = 8 H.J. Dijkstra (tot punt 14) 

NOSBO 2 x 4 = 8 afwezig m.k. 

SBO 2 x 4 = 8 P.H.A.J. Goud (tot punt 14) 

OSBO 2 x 7 = 14 M.G.A. Hoffer 

SGS 2 x 7 = 14 H.G.K. van Lingen 

SGA 2 x 5 = 10 R.W.J. Pijlman (vanaf punt 4) 

NHSB 2 x 6 = 12 J.J.A. Poland (vanaf punt 3) 

LeiSB 2 x 4 = 8 W.S. Zwinkels 

HSB 2 x 5 = 10 T.J.M. Barendse, M.B.C. Kanbier 

RSB 2 x 6 = 12 A. Ayala, P. de Weerd 

ZSB 2 x 3 = 6 afwezig m.k. 

NBSB 2 x 6 = 12 A.M.P.D. Bruijns, H.J. Renders (tot punt 10) 

LiSB 2 x 4 = 8 afwezig 

NSVG 1 x 1 = 1 afwezig 

NBvS 1 x 1 = 1 J.K. de Boer 

NBC 1 x 2 = 2 afwezig 

CSVN 1 x 2 = 2 J. Krabbenbos 

ARVES 1 x 1 = 1 afwezig 

Pers. Leden (PL) 1 x 8 = 8 H.R. Eppinga 

 

 

Overige aanwezigen: 

 

Algemeen Bestuur Bondsbureau 

B. de Jong-Muhren, voorzitter D.U.C. Tjiam 

I. Heine T. Können, notulist 

D. Hoogland  

M.H.J. Peek Afwezig m.k. 

E. Mijnheer F.G. Maas 

I. Werle M.J.T. Bosman 

  

Ereleden/leden van verdienste Toehoorders 

A.A. Schuering A. Dekker (Jubileumcommissie) 

 J.P. de Vries (FAC) 
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Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering zijn door omlijning  

gemarkeerd. De aanduiding dhr. of mevr. is telkens na de eerste keer weggelaten. 

 

1. Opening 

Om 10.46 uur opent de voorzitter de vergadering. Ze geeft een overzicht van de activiteiten van het 

bestuur en het bondsbureau in het afgelopen halfjaar. Met de betrokken commissies is veel werk 

gedaan voor het Meerjarenbeleidsplan; toernooien en andere fysieke activiteiten zijn weer opgestart; 

de voorbereidingen van het jubileum zijn van de plan- naar de uitvoeringsfase gegaan; de houding van 

de KNSB in verband met de oorlog in Oekraïne is bepaald. 

 

De voorzitter vervolgt met een update over de FIDE-presidentsverkiezingen, die tijdens de Olympiade 

in augustus zullen plaatsvinden. De Russische nationaliteit van de huidige president Arkady 

Dvorkovich betekent dat de KNSB niet voor zijn herverkiezing zal stemmen. De bond heeft de 

kandidatuur van het koppel Andrii Baryshpolets – Peter Heine Nielsen gesteund, waardoor zij officieel 

konden meedingen voor het president- resp. vicepresidentschap. Dat betekent nog niet dat de KNSB 

ook op hen zal stemmen. Het bestuur gaat zich de komende maanden in de achtergronden en plannen 

van de vier kandidaatkoppels verdiepen om de keus te bepalen. Als er een beslissing is genomen 

worden de leden van de Bondsraad van de keuze op de hoogte gesteld. 

 

Dhr. Van Lingen (SGS) is verbaasd over de ongenuanceerde uitsluiting van Russische spelers van de 

Nederlandse competitie. De SGS heeft zelfs overwogen officieel afstand te nemen van het 

bondsbeleid. De voorzitter herinnert eraan dat alleen het spelen onder Russische vlag is verboden. De 

spelers hoeven slechts een aanvraag te doen om onder de FIDE-vlag te spelen, wat niet moeilijk is. 

Voor Van Lingen maakt dat de beslissing niet minder dubieus: de betrokken personen worden 

gekwetst, alleen om het feit dat zij Russen zijn. Volgens de voorzitter moet het zwaarder wegen dat 

een Oekraïner anders tegenover iemand kan komen te zitten die de Russische vlag voert. Die afweging 

is in lijn met de waarden respect en sportiviteit in het MJBP. Dat de Russen wel kunnen blijven spelen 

strookt met de waarde inclusiviteit. Het bestuur heeft een handvol reacties gekregen pro en contra de 

maatregel, die overigens in overeenstemming is met het advies van NOC*NSF. Het gaat ook om de 

toon, vindt dhr. Zwinkels (LeiSB). Die was erg zakelijk: u moet maar onder een andere vlag gaan 

spelen. In de LeiSB speelt een Rus die zich Nederlander voelt en al regelmatig op de oorlog wordt 

aangesproken. Zulke mensen valt zo’n oekaze rauw op het dak. Het gaat om zo weinig gevallen dat het 

beter is de personen vooraf in te lichten, of dat door de regionale bonden te laten doen. De voorzitter 

noemt dat een goed punt. 

 

Het voorstel voor een winterstop in de competitie is uiteindelijk niet op de agenda gezet, vervolgt de 

voorzitter: als dat zou worden aangenomen kan er in de winter niet geschaakt worden, ook als corona 

het wel toelaat. Er zijn twee data aan het eind van het seizoen aangewezen voor eventuele 

inhaalronden. 

 

2. Mededelingen en ingekomen post 

Afmeldingen zijn ontvangen van de ZSB, de NOSBO en van dhr. De Boer (NHSB) en de leden van 

verdienste dhr. Maas en dhr. Bosman. 

 

Een e-mail van dhr. Eppinga (PL) wordt bij de rondvraag (punt 15) behandeld. 

 

3. Concept notulen Bondsraad 11 december 2021 

- Concept notulen Bondsraad 11 december 2021 

Er zijn geen tekstuele correcties ontvangen. (Dhr. Poland (NHSB) komt binnen.) Desgevraagd 

bevestigt dhr. Tjiam dat het lid van verdienste dhr. Van den Doel aanwezig was bij de vergadering. 

 

De notulen worden vastgesteld. 

 

- Opvolging actiepunten 11 december 2021 
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De voorzitter loopt het document door. Aanvullingen op wat al in het document staat volgen 

hieronder. 

 

130. Dhr. De Weerd (RSB) kan zich als secretaris van de RSB geen verzoek herinneren de statuten op 

te sturen en vraagt wat de status van het punt is. De voorzitter meldt dat het in het recente 

bondenoverleg nog ter sprake is gekomen. Volgens Tjiam hebben verschillende bonden hun statuten 

opgestuurd (De Weerd belooft het komende week ook te doen). Er is nog even tijd nodig om een 

model op te stellen. De Belastingdienst staat welwillend tegenover het door de KNSB vervullen van de 

kassiersfunctie voor de regionale bonden, maar het is nog mogelijk dat de dienst bepaalde zaken in de 

statuten van die bonden opgenomen wil zien voordat ze toestemming geeft.  

 

131. Zie agendapunt 13.  

 

133. Zie hierboven onder 130. 

 

135. De subsidie van 5000 dollar is inmiddels door de FIDE toegekend. 

 

4. Ter besluitvorming: Statutenwijziging 

- Voorstel aanpassing statuten 

- Bijlage: ontwerp statutenwijziging 

Dhr. Mijnheer vat het document met het voorstel en de motivering samen. Daarna merkt Dhr. Bruijns 

(NBSB) op dat hij het begrip continuïteitscommissie, dat in het voorsteldocument voorkomt, niet in het 

ontwerp statutenwijziging kan terugvinden. Wel spreekt het nieuwe artikel 10.8 over het door de 

Bondsraad aanwijzen van vervangers van bestuursleden. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Mijnheer 

antwoordt dat continuïteitscommissie een informele term is voor de vervangers in artikel 10.8. 

Wanneer zij worden aangewezen moet nog worden bekeken. Zo zijn er meer zaken die nog moeten 

gebeuren, bijvoorbeeld het opstellen van een plan voor een risicobeheersing- en controlesysteem in 

artikel 10.A.3. Bruijns benadrukt het belang van het tijdig aanwijzen van de vervangers: mocht het 

bestuur uitvallen, dan moeten zij al bekend zijn om hun werk te kunnen doen. Hij vraagt ook waar de 

namen worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement? Dhr. De Weerd (RSB) vraagt 

zich af in hoeverre de procedure verschilt van een gewone bestuursbenoeming. Mijnheer belooft dat 

de aanwijzing van vervangers op de agenda van de decembervergadering komt en dat er een actiepunt 

van wordt gemaakt. 

 

In verband met artikel 10.A.6 vraagt Van Lingen (SGS) of er wat doping betreft een onderscheid 

bestaat tussen denk- en andere sporten. Volgens dhr. Schuering is dat niet zo. WADA wil voor 

denksporten geen uitzonderingen maken, ook al heeft NOC*NSF daar in 2003 om gevraagd. Van 

Lingen vindt het dubieus dat willekeurige schakers nu dus de klos kunnen zijn als de Dopingautoriteit 

op het idee komt bij een toernooi te gaan controleren. Daarop vertelt Schuering dat de KNSB 

oorspronkelijk verplicht was om zes keer per jaar een controle uit te laten voeren, maar dat de 

Dopingautoriteit daarvoor algauw te weinig budget had. Vanaf dat moment (2004) hoefden alleen 

‘dopinggevoelige’ sporten nog te controleren. De andere bonden, waaronder de KNSB, mogen het 

doen, maar dan voor eigen rekening. 

 

De Weerd (RSB) wil weten wat het vier-ogenprincipe in artikel 10.A.3 precies inhoudt, zowel voor de 

KNSB als voor de regionale bonden. (Dhr. Pijlman (SGA) komt binnen.) De voorzitter zegt dat het 

principe eigenlijk betekent dat één persoon een betaling klaarzet, waarna een ander die goed moet 

keuren. Maar in kleiner verband moet daar pragmatisch mee worden omgegaan. Bij de KNSB kunnen 

twee bestuursleden betalingen doen. De voorzitter doet geen betalingen, maar heeft een controlerende 

functie in de zin dat zij de transacties op de bankrekening kan bekijken. Dhr. Barendse (HSB) vult aan 

dat bij zijn club is afgesproken dat de penningmeester tot een bepaald bedrag zelfstandig betalingen 

kan doen, daarboven moet hij een ander bestuurslid om bevestiging vragen. Bij de club van dhr. Tjiam 

heeft naast de penningmeester altijd een ander bestuurslid toegang tot de rekening. 

 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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5. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2021 

- Voorstel jaarbericht 2021 

- Jaarbericht 2021 

- Advies FAC 

Dhr. Heine vat de bevindingen in de eerste twee documenten samen. Het was een van de meest 

geruisloze jaren in zijn tijd als penningmeester wat betreft het tot stand komen van de jaarrekening. De 

samenwerking met het Bondsbureau, de accountant en de FAC was uitstekend, waarbij ook heeft 

meegespeeld dat het weer mogelijk was elkaar fysiek te ontmoeten. 

 

Poland (NHSB) licht namens de FAC het advies van de commissie toe. In aanvulling op wat al in het 

document staat meldt hij dat het bestuur werkt aan de gevraagde onderbouwing van de dotatie voor het 

jubileum. De FAC hoopt daar binnenkort meer over te horen. Desgevraagd zegt Poland dat de vraag 

of er back-serviceverplichtingen zijn bij de pensioenregeling nog openstaat. De FAC wil daarover 

graag duidelijkheid, om verrassingen uit te sluiten. FAC-lid dhr. Van der Borgt heeft zitting in de 

commissie Opbrengst pand, Poland is lid van de commissie Verdienmodellen.  

 

Op de vraag wat het wil zeggen dat jeugdschaak.nl (pag. 36) nader wordt onderzocht, antwoordt 

Poland dat de site niet werkte. Volgens dhr. Ayala (RSB) moet ‘www’ worden weggelaten bij het 

intikken van het adres. 

 

Poland memoreert dat persoonlijke omstandigheden dhr. Jan Peter de Vries noopten de FAC vlak voor 

het verstrijken van de maximale termijn van negen jaar te verlaten. De Vries heeft zijn werk in de 

commissie altijd met veel toewijding, inzet en enthousiasme gedaan. Hij was snel en to the point. 

Poland spreekt de hoop uit dat de gezondheid van De Vries in de laatste periode niet te veel geleden 

heeft en wenst hem het beste voor de toekomst. De vergadering stemt in met een applaus. 

 

De Vries (FAC) neemt het woord en zegt dat hij zijn werk voor de FAC met veel plezier heeft gedaan. 

Het verheugt hem dat de commissie Verdienmodellen, waar de FAC een paar jaar lang voor heeft 

gepleit, er nu echt is en dat de discussie over het pand op gang is gekomen. Nu is het tijd voor nieuw 

bloed. 

 

Heine sluit zich aan bij de woorden van Poland (NHSB). Hij heeft De Vries leren kennen als iemand 

wiens kritiek een positieve insteek heeft, die goede ideeën heeft en met wie het prettig samenwerken 

is. Het doet Heine deugd hem vandaag weer hier te zien. Hij dankt hem met een fles wijn voor zijn 

inzet en toewijding. 

 

Het jaarbericht wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

6. Ter besluitvorming: Samenstelling FAC 

- Voorstel samenstelling FAC 

Beide onderdelen van het voorstel worden bij acclamatie aangenomen.  

 

Dhr. Max Kanbier (HSB), die door de aanname tot de commissie is toegetreden, stelt zich kort voor. 

Hij is acht jaar actief geweest voor het jeugdschaak in de HSB, waarvan de laatste vier jaar als 

jeugdleider. Ook ondersteunt hij de penningmeester van de HSB. Hij volgt een studie econometrie en 

finance, die hij komend jaar wil afronden. 

 

7. Ter besluitvorming: Samenstelling geschillencommissie 

- Voorstel samenstelling geschillencommissie 

Ook dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

8. Ter bespreking: Voortgang werkgroep structuur KNSB – regionale bonden 

Mijnheer geeft een beeld van de stand van zaken. Dit voorjaar is de commissie, waarin ook mevr. 

Marjan Olfers en dhr. Wouter Boshuis van Olfers & Boshuis Juristen zitting hebben, twee keer 
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samengekomen. Er is een tijdskader uitgewerkt voor de bestuurlijke vernieuwing. Desgevraagd zegt 

Mijnheer dat het kader uitgaat van een duur van drie seizoenen. Er wordt gedacht aan het instellen van 

een selectiecommissie, die bekijkt of alle geledingen in de Bondsraad goed vertegenwoordigd zijn. 

Misschien moet het systeem met de stemmentallen veranderen.  

 

Olfers en Boshuis werken nu aan stukken die zullen worden voorgelegd aan het Bondenoverleg van 9 

november en de Bondsraad van 9 december. De stukken zullen zowel de korte als de lange termijn 

behandelen. Twee zaken zullen in de stukken concreet zijn; ten eerste het hoe en wat van de 

selectiecommissie. Ten tweede het opzetten van een pilot met een bond die zichzelf bij wijze van 

gedachtenspel opheft als zelfstandige entiteit en in de KNSB wordt geschoven. Zo wordt de situatie 

onderzocht die bij de bridgebond al bestaat, met districten die een uitvoerende rol spelen maar geen 

ledenvergadering kennen. Desgevraagd zegt Mijnheer dat er meer dan één bond kan meedoen aan de 

pilot – graag zelfs. Op dit moment is er één aanmelding, van de NHSB. 

 

Op de vraag of er ook naar andere sportbonden in Nederland en naar schaakbonden in de wereld wordt 

gekeken, antwoordt Mijnheer dat de commissie de andere sportbonden al onder de loep heeft genomen 

en dat Olfers goed op de hoogte is van wat er daar wel en niet goed gaat. De vergelijking met andere 

landen is lastig, onder meer omdat Nederland een unieke verenigingsstructuur kent en omdat de 

situatie en organisatie in die landen zo sterk uiteenlopen. Commissielid De Weerd (RSB) vindt de 

suggestie om naar het buitenland te kijken toch interessant, omdat schaken zo’n speciale sport is. Hij 

suggereert dat de commissie zou kunnen beginnen met de buurlanden. Barendse (HSB) vindt dat 

andere structuren juist interessant zijn, aangezien de bond nu een andere structuur zoekt. Mijnheer 

belooft dat de commissie de suggestie zal onderzoeken. 

 

Op de vraag of de commissie al nadenkt over de status van de bijzondere bonden antwoordt Mijnheer 

dat er eerst een opzet wordt uitgewerkt. Als die er is wordt er contact opgenomen. Verder zegt hij 

desgevraagd dat het werk van de commissie draait om de ledenstructuur, dus niet om schakers buiten 

de bond. Die horen meer thuis in de discussie over verdienmodellen, al zal die discussie waarschijnlijk 

wel samenkomen met die over de ledenstructuur. 

 

9. Ter bespreking: Voortgang jubileum 

- Notitie voortgang jubileumcommissie 

Dhr. Dekker (Jubileumcommissie) geeft een toelichting. In de notitie staat nog niet dat commissielid 

dhr. Frank Clevers de jubileumwebsite verzorgt. Voor de schaaktafels in Oeganda is alweer duizend 

euro extra binnengekomen boven op het in de notitie genoemde bedrag. De eerste tafel is geplaatst bij 

een school. Het sponsorschaakbord werkt goed, 44 velden zijn al bezet. De commissie heeft al mensen 

moeten teleurstellen die een veld op de e-lijn hadden willen hebben. Hoe eerder je erop staat, hoe 

langer je er profijt van hebt. Het zou mooi zijn als bij de kick-off op 1 januari het hele bord bezet is. 

 

Op dit moment wordt de jubileumdag op 20 mei geïnventariseerd. De opties zijn Amsterdam, Utrecht 

en Papendal. Er is overleg over de Nationale Schoolschaakdag op 23 mei, waarvoor een mooie locatie 

in Utrecht kandidaat is. Van de beheerders van de kandidaatlocaties voor beide dagen komt telkens de 

vraag of de twee dagen niet kunnen worden samengevoegd, want dat zou organisatorisch en publicitair 

voordeliger zijn. De datum van 20 mei, tussen Hemelvaart en Pinksteren, is heel bewust gekozen. 

Mocht iemand echter op korte termijn komen met een offer you can’t refuse, dan is een verschuiving 

nog bespreekbaar. 

 

De commissie heeft inmiddels met de meeste bonden persoonlijk contact gehad; Dekker vraagt of ook 

de andere bonden in contact willen treden, want de commissie wil de pagina met overige activiteiten 

op de website graag zo snel mogelijk vullen. Die decentrale activiteiten zijn voor eigen rekening van 

de bonden, maar er zijn wel aandenkens voor beschikbaar. In veel regio’s komen gelden vrij om de 

corona-achterstanden op cultureel gebied in te lopen. Vaak is het mogelijk daarvan gebruik te maken. 

 

Voorbeelden van activiteiten die op de kalender staan zijn het door de LeiSB georganiseerde NK 

partners en een wedstrijd tussen verenigingen van meer dan 150 leden. De HSB organiseert het NK 
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pool chess en heeft vijf activiteiten in voorbereiding die misschien nog kunnen worden toegevoegd. 

Iets bedenken hoeft niet moeilijk te zijn. Zo zag Dekker een filmpje van de Muider Schaakkring met 

een wedstrijd voor jeugdteams van twee: de schaakt, de ander rent om de klok in te drukken. Het idee 

was overgenomen van de Chess Queens. Dekker roept iedereen die enthousiast is op zich te melden, 

liefst met plannen. Zijn presentatie wordt met een applaus beantwoord. 

 

Na de pauze (punt 10) wordt nog het filmpje voor de sponsorwerving getoond en meldt de voorzitter 

dat er een comité van aanbeveling voor het jubileum is samengesteld. De leden zijn Erik Scherder 

(wetenschap), Marry de Gaaij Fortman (bedrijfsleven), Paul van Nunen (techniek), Nick Schilder 

(cultuur) en Anneke van Zanen (sport). Als het lukt komt er nog een vertegenwoordiger van de 

politiek bij. 

 

10. Lunchpauze 

 

11. Ter besluitvorming: Herinvoering fysiek bondsblad 

- Voorstel Schaken.nl 

Na een samenvatting van het voorstel door Heine krijgen de bonden de gelegenheid hun visie te 

geven. Na afloop geven Heine, Tjiam en de voorzitter antwoord op hun vragen en suggesties, waarna 

er nog enkele extra vragen en antwoorden volgen. Alle bijdragen zijn hieronder op onderwerp 

geordend. 

 

Dhr. Dijkstra (FSB) heeft niets dan lof voor het plan. Hij waarschuwt wel dat er niet te veel 

advertenties in het blad moeten komen. Tjiam zegt dat de uitgever heeft aangegeven zich aan een 

maximum van 20 of 25 % advertenties (hij weet niet meer welke van de twee het is) te houden. 

 

Dhr. Goud (SBO) denkt dat het blad in de SBO met enthousiasme zal worden ontvangen. Toch is er 

ook een aantal mensen met een voorkeur voor de online versie. 

 

Dhr. Hoffer (OSBO) zegt dat meer dan 80 % van zijn achterban een fysiek blad ziet zitten, hetzelfde 

als het landelijke percentage. Er kan een nieuwe doelgroep mee worden aangeboord en het is goed een 

beetje lef te hebben. 

 

Van Lingen (SGS) herinnert eraan dat de SGS al tegen de afschaffing van het papieren bondsblad was. 

Hij steunt de herinvoering van harte. Hij vindt het moeilijk te beoordelen of leden de meerprijs van € 

10 per jaar als veel of weinig zullen zien. Het is in ieder geval goed dat het blad ook in de losse 

verkoop komt. Misschien is het mogelijk kosten te besparen door de bladen op de clubs te verspreiden, 

aangezien de verzending de bulk van de distributiekosten uitmaakt. Heine noemt dat een interessant 

idee, waarover zal worden nagedacht, maar hij is wel bang dat er praktische bezwaren aan kleven, 

bijvoorbeeld rond leden die weinig op de clubavond komen. 

 

Pijlman (SGA) denkt dat het papieren blad algemeen positief ontvangen zal worden. Hij verwacht wel 

kritiek op het verdwijnen van het oude Schaakmagazine en op de meerprijs, maar daar moeten we 

doorheen. Ook zal het bekendmaken van het nieuwe blad een flinke inspanning vragen. Scholen, 

toernooien en de Schaak-Off zijn gelegenheden om dat te doen.  

 

Poland (NHSB) vindt het een zwak punt dat maar iets meer dan 10 % van de leden de enquête heeft 

ingevuld; dat duidt erop dat de interesse niet zo groot is. Heine vindt dat laatste de vraag: de geluiden 

uit het ledenbestand wijzen in een andere richting en bij de enquête in de OSBO koos ook 80 % voor 

een papieren blad. Het bestuur denkt dat er een grote behoefte is. 

 

Poland (NHSB) denkt wel dat het blad zal bijdragen aan de kennis van het schaakleven onder de leden. 

Financieel is alleen variant 3 haalbaar. De NHSB is voorzichtig vóór als het om die variant gaat. 

Voorwaarde is dat er wordt geïnvesteerd in de naamsbekendheid en gezorgd dat het aantal betalende 
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leden groter wordt dan 4000. Als Arko energie steekt in de verspreiding kunnen we een heel eind 

komen. 

 

Zwinkels (LeiSB) is voor, met een lichte voorkeur voor variant 3. De € 10 vormen een prikkel om het 

blad alleen te nemen als je het niet weggooit. Het is een goed idee de eerste twee nummers gratis te 

maken, maar Zwinkels vraagt hoe het daarna verdergaat: krijg je automatisch een (betaald) 

abonnement of moet je je daarvoor aanmelden? In het tweede geval zullen er minder abonnementen 

zijn. En voor nieuwe leden is het een belangrijke manier om met de schaakgemeenschap kennis te 

maken, dus misschien moeten zij het blad het eerste jaar gratis krijgen. Sommigen in de LeiSB vonden 

de omvang van 80 pagina’s wat veel. Heine neemt dat laatste en het punt van de aanmelding mee. 

Tjiam zegt dat het aantal woorden per pagina kleiner wordt dan bij Schaakmagazine. Er is wel meer 

content, maar dus niet 2½ keer zoveel. 

 

Kanbier (HSB) heeft ook een lichte voorkeur voor optie 3. Hij heeft wel lichte zorgen over de 

financiële risico’s: hoe zijn die berekend als de verkoop tegenvalt? Het risico voor de KNSB zit 

volgens Heine in een bepaald minimum aan exemplaren dat de bond moet afnemen. Het risico 

daarboven ligt bij Arko. Tjiam nuanceert dat er is gekozen voor een 50-50-constructie: een bepaald 

bedrag aan inkomsten uit advertenties en losse verkoop is mee begroot. De bond en Arko ontvangen 

resp. betalen ieder de helft van het (hetzij positieve, hetzij negatieve) verschil tussen de werkelijke 

inkomsten en het begrote bedrag. Op Kanbiers vraag wat er dan gebeurt als het blad helemaal niet 

verkoopt, antwoordt Tjiam dat er begroot is op 50 of 60 % verkochte exemplaren; dat lukt namelijk 

met ieder blad. Zowel de mogelijke opbrengsten als de verliezen voor de bond zijn beperkt, omdat van 

de verkoopprijs al iets meer dan de helft naar de distributeur gaat. Het risico voor de bond is in ieder 

geval beperkt, besluit Heine. 

 

Kanbier (HSB) stelt verder voor om ook een pdf-versie uit te brengen tegen een gereduceerd tarief. 

Volgens Heine zou dat extra kosten opleveren, omdat de online versie zaken moet bevatten die niet in 

het blad staan. Anders kunnen leden simpelweg gratis de online versie printen in plaats van het blad te 

kopen en wordt het verdienmodel onderuit gehaald. Met de extra online content zou het verdienmodel 

opnieuw moeten worden doorgerekend. In ieder geval kan er nu niet over die variant worden gestemd.  

 

Ayala (RSB) heeft veel reacties gekregen van mensen die het papieren blad missen. Hij is voor optie 3. 

De twee gratis nummers vindt hij een goed idee. Schaakmagazine was minder dan 80 pagina’s; wat 

dat betreft is het niet vreemd dat het nieuwe blad meer gaat kosten. Ook vindt Ayala betalen voor 

papier in deze tijd van duurzaamheid verdedigbaar. Hij wil graag weten wat het blad in de winkel gaat 

kosten en wat de kostprijs is. De winkelprijs wordt minimaal € 5,50, antwoordt het bestuur.  

 

De Weerd (RSB) wil, los van het standpunt van zijn bond, graag weten of de KNSB een beeld heeft 

wat voor mensen het blad in de losse verkoop gaan aanschaffen. Worden die mensen dan lid van een 

club? Is er nagedacht over een manier om die informatie terug te koppelen naar de KNSB? Goud 

(SBO) vult aan dat MijnKNSB, waar hij al een tijdje niets meer over gehoord heeft, hem daarvoor een 

handig hulpmiddel lijkt. Heine zegt dat de medewerker marketing en communicatie van het 

Bondsbureau met Arko zal optrekken. Daarbij wordt ook besproken hoe de kopersinformatie wordt 

verzameld en gebruikt. Het idee is nu dat er QR-codes in het blad komen met links naar extra puzzels 

e.d.: ga kijken op schaken.nl. Zo krijgt de bond een beeld van de lezers. MijnKNSB is inderdaad 

beschikbaar en zal meer en meer een portaal worden waar iedereen zijn zaken regelt. De voorzitter 

vult aan dat Schaakmagazine er alleen voor de 20.000 clubschakers was. Het nieuwe blad wordt voor 

de 200.000 Nederlanders die kunnen schaken en eventueel ook voor de 2 miljoen die er belangstelling 

voor hebben. De Weerd stelt voor voor hen een pagina te reserveren onder het motto ‘Vond u dit leuk, 

ga dan naar…’ met de websites van verenigingen. Dan moeten die sites wel in orde zijn, waarschuwt 

de voorzitter. De clubs zullen er dus ook wat voor moeten doen. Dhr. Peek stelt voor een link naar een 

online toernooikalender toe te voegen. 

 

Ook Bruijns (NBSB) vindt variant 3 goed. Betalen is een prikkel om het blad daadwerkelijk te lezen. 

De nummers zouden voor de verkoop op gunstige momenten moeten worden uitgebracht: een 
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decembernummer, een zomervakantienummer enz. Tjiam zegt dat daarvoor wordt gezorgd: het eerste 

nummer verschijnt eind augustus, het tweede eind november in de aanloop naar de Kerstvakantie, en 

het vierde eind mei, dus voor de zomer. 

 

Dhr. De Boer (NBvS) meldt dat het blad niet ter sprake is geweest in het NBvS-bestuur. Vanwege de 

vele dubbelleden van de NBvS heeft hij wel vragen over de administratieve kant. Moet een 

abonnement lopen via de vereniging waar iemand hoofdlid is? Als iemand dan plotseling hoofdlid 

wordt gemaakt bij de NBvS, zou het abonnement misschien apart moeten worden vermeld in OLA. 

Heine neemt dat mee.  

 

Dhr. Krabbenbos (CSVN) vraagt of de inning van de extra kosten bij de hoofdleden via de KNSB 

verloopt. De bijzondere bonden hebben namelijk hun eigen contributie. Komt er dan een financiële 

scheiding tussen de bijzondere bonden en het blad? Heine antwoordt dat het abonnementsgeld deel is 

van de contributie en dus via OLA door de KNSB wordt geïnd. Dat moet nog wel verder worden 

uitgewerkt. Poland (NHSB) merkt op dat de penningmeesters van de clubs extra werk te doen hebben 

als ze de € 10 bij de een niet en bij de ander wel moeten doorberekenen. Is het dan niet handiger Arko 

het abonnementsgeld te laten innen? Dat is een terecht punt, vindt Heine. Het uitgewerkte voorstel zal 

zo efficiënt mogelijk met de administratieve kant moeten omgaan. 

 

Krabbenbos (CSVN) zegt dat het CSVN-bestuur alleen over het eigen blad heeft gesproken, maar dat 

daarbij bleek dat veel mensen graag iets op papier willen hebben. Een papieren bondsblad lijkt daarom 

ook een goed idee. Over de vorm van het blad heeft hij geen mening.  

 

Eppinga (PL) gelooft dat het vroegere Schaakmagazine op papier voor de meeste persoonlijke leden, 

net als voor hemzelf, een belangrijke reden vormde om lid van de bond te worden. Daarom is hij voor 

terugkeer van een papieren tijdschrift. Omdat de persoonlijke leden denken dat ze voor hun huidige 

contributie al een blad krijgen, adviseert hij wel enige tact bij de communicatie over het nieuwe 

systeem. Daarop zegt Tjiam dat duidelijk moet worden gemaakt dat het om een ander product gaat dan 

Schaakmagazine.  

 

Eppinga (PL) benadrukt verder dat het belangrijk is dat de bond erover nadenkt wat er wordt gedaan 

voor de leden onder de 13. Hierover zegt Tjiam dat er een stagiair bezig is met een onderzoek naar een 

online magazine voor die leeftijdscategorie. Het advies zal naar verwachting om en nabij september 

gereed zijn. 

 

Barendse (HSB) vraagt of er is gedacht aan abonnementen voor niet-leden en hoe dat praktisch kan 

worden ingericht. Heine zegt dat het inderdaad de bedoeling is dat die mogelijkheid er komt; de 

manier waarop moet nog worden uitgewerkt. 

 

Heine constateert een eenduidig geluid. Variant 3 van het voorstel wordt in stemming gebracht en 

aangenomen met algemene stemmen, op één onthouding na. 

 

12. Ter besluitvorming: Procedure waarborgen opbrengsten pand 

- Voorstel n.a.v. advies werkgroep opbrengsten pand 

- Advies werkgroep opbrengsten pand 

Pijlman (SGA) geeft namens de werkgroep een toelichting bij het advies. Als recent bedacht voorbeeld 

(dat hij nog niet met de werkgroep heeft besproken) bij de categorie ‘Incidentele uitgaven om de 

doelen van het MJBP 2022-2025 te halen’ noemt hij het NK Studenten, waarvoor nog geen sponsor is 

gevonden. De KNSB zou een plan kunnen maken voor de eerste drie jaar van dat kampioenschap, 

waarbij de kosten uit de opbrengsten van het pand worden betaald. Zo wordt het evenement op gang 

geholpen en wordt het gemakkelijker om alsnog een sponsor te vinden. Na de eerste drie jaar moet het 

evenement verder uit sponsorgelden worden gefinancierd. 

 

De vragen- en opmerkingenronde die nu volgt, de antwoorden van dhr. Hoogland daarna en de verdere 

discussie zijn hieronder weer in elkaar geschoven. 
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Desgevraagd zegt Hoogland dat het bestuur duidelijk achter het advies staat. Het bestuur gaat er niet 

vanuit dat al het geld in de komende periode wordt uitgegeven; dat zou waarschijnlijk geen goede zaak 

zijn. 

 

Poland (NHSB) ziet aan de indicatie van de huur- en servicekosten dat het plan is om een gehuurde 

locatie te betrekken. Hij zou liever weer een pand kopen, want het hebben van een eigen pand is de 

bond tot nu toe zeer ten goede gekomen. Mede door inflatie is kopen op de lange termijn 

waarschijnlijk voordelig. Ook een gekocht pand kan plaats bieden aan activiteiten met andere bonden 

en voor vergaderingen. Het lijkt Hoogland echter niet verstandig meteen weer een pand te kopen, 

mogelijk wel over een paar jaar. Het plan is nu te gaan huren, liefst samen met andere sportbonden. 

Maar als de markt verandert of er is een buitenkans, dan is koop nog steeds mogelijk. Ook de vraag 

hoe de medewerkers van het Bondsbureau het werken in een nieuwe locatie zien, speelt mee bij de 

keuze. 

 

Volgens De Weerd (RSB) is het gemaakte onderscheid tussen incidentele en structurele uitgaven 

flinterdun, zoals blijkt uit de manier waarop de overheid met dat onderscheid omgaat. Hij ziet dat 

echter niet als een groot probleem. Hoogland vindt het onderscheid tussen structureel en incidenteel 

reëel. Ernstiger vindt De Weerd dat er afgezien van het jubileum en het weerstandsvermogen nog geen 

idee lijkt te zijn wat er met de € 750.000 moet gebeuren. Misschien moet er net als bij het Nationaal 

Groeifonds een commissie van wijzen worden ingesteld die goede bestemmingen voor het geldt 

vaststelt? Hoogland vindt het jammer dat er wordt gedacht in de sfeer van ‘Wat wil het bestuur met 

het geld?’ In het MJBP is nadrukkelijk aangegeven dat de ideeën veel meer van onderaf moeten 

komen. Daarop zegt De Weerd dat hij niet wilde bepleiten dat het bestuur alles voorschrijft, maar dat 

hij wel graag een beeld had gezien hoe de partijen het met elkaar gaan doen. De betrokkenheid van de 

leden die het MJBP voorstaat, had hij in de notitie terug willen zien. 

 

Nadat Hoogland heeft bevestigd dat er nog geen besluit over de verkoop van het pand is genomen, 

merkt Barendse (HSB) op dat eerder was gezegd dat zo’n besluit nu eventueel aan de orde zou zijn. 

Hij vraagt wanneer het zover is. Heine antwoordt dat er nu een go/no go-besluit wordt genomen, van 

belang omdat er aanloopkosten worden gemaakt. Volgens Barendse is dat besluit al in de vorige 

Bondsraad genomen. Heine zegt dat het nu om nieuwe kosten gaat en dat het bestuur met het voorstel 

van dit agendapunt duidelijk voorsorteert op de verkoop. De voorzitter belooft dat het bestuur er vóór 

de volgende Bondsraad op terugkomt. 

 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

Van Lingen (SGS) vindt dat een vergelijking van de kosten van huur en koop deel moet uitmaken van 

een toekomstig voorstel voor verkoop van het pand. Daar is Hoogland het mee eens. 

 

13. Ter besluitvorming: Verdienmodellen/lidmaatschapsmodel 

- Notitie uitgangspunten verdienmodellen/lidmaatschapsmodel 

Als lid van de werkgroep licht Barendse (HSB) toe dat het werk aan de modellen doorgaat, maar dat 

het goed is in dit stadium alvast te controleren of er geen dingen zijn die zijn vergeten of vatbaar zijn 

voor kritiek. Hij vraagt de vergadering om commentaar. 

 

De Weerd (RSB) vindt de notitie in het algemeen een heel goed stuk. Volgens hem is het onderscheid 

tussen basisactiviteiten en investeringen in feite gelijk aan dat tussen structurele en incidentele 

uitgaven, dat hij onder het vorige vergaderpunt heeft genoemd. Het is belangrijk de link te leggen 

tussen de verdienmodellen en de verkoop van het pand. Heine beaamt dat verband en zegt dat de 

puzzel in de loop van het werk van de twee werkgroepen nog meer een geheel zal worden.  

 

Op de vraag van Kanbier (HSB) of er naar het buitenland en naar andere sportbonden gekeken is, 

noemt De Weerd (RSB) de zijns inziens interessante presentatie over Duitsland die Michiel Bosman 

vijf of zes jaar geleden in de Bondsraad gehouden heeft. Krabbenbos (CSVN) memoreert dat de 
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Engelse bond tien jaar geleden ook in stappen een nieuw verdienmodel heeft ingevoerd. Heine zegt dat 

het bestuur nu om commitment vraagt voor een aantal uitgangspunten. Als die worden aanvaard 

komen er vervolgens voorstellen richting het profijtbeginsel. Het aangenomen voorstel over het 

nieuwe bondsblad hoort daar in feite ook bij. 

 

Kanbier (HSB) wil weten hoe eenvoud en het profijtbeginsel kunnen samengaan. Heine geeft toe dat 

hier een spanningsveld bestaat. Het kan zijn dat iets dat we willen niet blijkt te kunnen, omdat het te 

ingewikkeld is. Tjiam noemt de toernooien bij Schaakmatties als voorbeeld van het profijtbeginsel. De 

kinderen betalen inschrijfgeld om mee te doen. 

 

Bruijns (NBSB) merkt op dat er in de schaakwereld veel vrijwilligers actief zijn die geen bondslid zijn, 

vooral bij de jeugd. Zij doen belangrijk werk. Hoe houden we hen in beeld? Barendse (HSB) en Heine 

vinden dat een goed punt; het wordt meegenomen. De voorzitter tekent aan dat de vrijwilligers wel in 

beeld zijn als een van de zestien thema’s van het MJBP. 

 

Pijlman (SGA) betwijfelt of het profijtbeginsel wel valt toe te passen op de jeugdtrainers. ‘Hun’ 

bonden betalen nu 75 % van de opleidingskosten, terwijl moeilijk valt te beweren dat de bonden of de 

trainers profijt van de opleiding genieten. Barendse (HSB) herinnert eraan dat de discussie over de 

verhoging van een 40 % naar een 75 % kostendekkende opleiding een gepasseerd station is, maar hij 

vindt de opmerking in het algemeen wel terecht: zoals zojuist is benoemd moet er rekening worden 

gehouden met de vrijwilligers. Heine vindt de discussie over vrijwilligers meer iets voor de 

werkgroep. Als die met concrete voorstellen komt, kunnen die in de volgende Bondsraad worden 

besproken. 

 

Zich verontschuldigend omdat hij officieel geen spreekrecht heeft, komt De Vries (FAC) terug op het 

kostendekkend maken van activiteiten voor externen, zoals met het bondsblad gebeurt. Willen we er, 

behalve kosten dekken, misschien niet ook wat aan verdienen? Heine vindt dat een interessante vraag. 

Het is belangrijk te onderzoeken wat een redelijke prijs voor een product of activiteit is en er 

vervolgens niet voor terug te schrikken die werkelijk te rekenen, ook als het goedkoper kan. De 

voorzitter vult aan dat er wat het bondsblad betreft is gekeken wat een marktconforme prijs is. 

Volgens Barendse (HSB) ligt hier wel een dilemma: een product als het blad dient tegelijk als opstapje 

voor mensen om zich bij het georganiseerde schaakleven aan te sluiten, en daarbij kan een hoge prijs 

als een drempel werken. 

 

Eppinga (PL) vraagt of het de bedoeling is dat de werkgroep uiteindelijk bijvoorbeeld twee of drie 

modellen presenteert waaruit de Bondsraad kan kiezen. Of gaat het misschien verder en worden er ook 

bedrijven aangewezen die voor en samen met de bond inkomsten kunnen genereren? Hij mist in de 

notitie het perspectief dat er bedrijven zijn die geld verdienen met schaken. Pieter van den 

Hoogenband heeft gezegd dat alle activiteiten van de zwembond door bedrijven en stichtingen kunnen 

worden uitgevoerd. Zo extreem hoeft de KNSB het ook weer niet te doen, maar het is duidelijk dat die 

externe partijen een belangrijke rol kunnen spelen. Heine antwoordt dat de commissie in de Bondsraad 

van december een goed onderbouwde begroting wil presenteren, die in overeenstemming is met het 

MJBP. Daarna komen er voorstellen voor verdienmodellen die in lijn zijn met de vandaag besproken 

notitie. Deel daarvan kan zijn dat voor bepaalde diensten een tarief wordt gevraagd, of juist niet. Die 

verdienmodellen vormen nu de horizon. Maar het bredere perspectief dat Eppinga noemt is zeker 

interessant om al over na te denken. Eppinga reageert dat het verstandig zou zijn om in dit stadium al 

te weten welke bedrijven geld verdienen met schaken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden 

bij het opstellen van de verdienmodellen. Heine zegt dat de commissie daar nota van neemt. 

 

Dijkstra (FSB) complimenteert de werkgroep met de notitie. 

 

De vergadering verleent unaniem de instemming die in de notitie wordt gevraagd. 

 

Goud (SBO) verlaat de vergadering. 
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14. Stukken ter info 

- Rapportage aan Bondsraad 

Pijlman (SGA) wijst erop dat de rapportage is gedateerd op 19 november 2021. Dat is een vergissing, 

verzekert de voorzitter. Het document is recent. 

 

Eppinga (PL) constateert dat de rapportage niet duidelijk maakt hoe de beschreven ontwikkelingen 

zich verhouden tot de doelen van het MJBP. Het zou mooi zijn als dat in de toekomst wel gebeurde. 

De voorzitter zegt dat de nieuw op te richten werkgroep MJBP de monitoring op zich zal nemen en 

erover rapporteert. 

 

Van Lingen (SGS) merkt op dat de teamkampioenschappen ten onrechte niet benoemd zijn bij de 

evenementen voor de jeugd. De SGS had graag gezien dat de komende E-kampioenschappen weer op 

één dag worden gehouden, maar het is nu over twee dagen uitgesmeerd. Volgens de jeugdleider van de 

SGS staat in het verslag van de jeugdleidersvergadering ten onrechte dat de beslissing daarover 

unaniem was; zijzelf heeft zich daartegen uitgesproken. Mevr. Werle belooft ernaar te kijken. 

 

Hoewel Van Lingen het op zichzelf een goed idee vond dat de halve finale en finale D- en E-teams de 

afgelopen keer op dezelfde dag zijn gehouden, leverde het vooral voor de E-teams, die naar Groningen 

moesten, een erg lange dag op. Eerst zou het Hoogeveen zijn, maar de NOSBO veranderde dat in 

Groningen omdat het voor henzelf prettiger was. De teams moesten daardoor een uur langer reizen. 

Van Lingen wil graag weten of en hoe de KNSB stuurt op de keuze van de locaties. (Dijkstra (FSB) 

verlaat de vergadering.) Tjiam antwoordt dat de bond afhankelijk is van een welwillende organisatie. 

Op Van Lingens voorstel de wedstrijden op een meer centrale plaats te houden, zegt Werle dat het niet 

goed zou zijn als alleen centraal gelegen bonden kampioenschappen en dergelijke organiseren. 

Evenementen in meer perifere bonden helpen het schaken daar te ontplooien. Dat begrijpt Van Lingen, 

maar hij vindt dat er speciaal bij jeugdwedstrijden op de afstanden gelet moet worden. Daarbij is men 

immers afhankelijk van de welwillendheid van ouders, die niet spelen maar wel moeten rijden. Werle 

neemt het mee. 

 

15. Rondvraag 

Tjiam meldt dat sportclubs bij NOC*NSF een subsidie van € 1000 kunnen aanvragen, waaraan geen 

speciale voorwaarden worden gesteld. Clubs kunnen het geld naar eigen goeddunken besteden. De 

week na de vergadering gaat de tweede tranche open. Toewijzing gebeurt door middel van loting. Snel 

reageren is geboden, de openstelling duurt niet lang. Het bericht komt ook in de bondsmailing aan de 

clubs met CC aan de regionale bonden. Op het commentaar van Dekker (Jubileumcommissie) dat 

stichtingen actief in het schaakgebeuren dit ook graag zullen willen weten, antwoordt Tjiam dat de 

subsidie alleen voor verenigingen is. 

 

Werle reageert op de binnengekomen mail van Eppinga (PL). Een van de adviezen in het rapport van 

de commissie Taakverdeling was het herdefiniëren van het schoolschaak. Het bestuur heeft met 

Eppinga en Dekker (nu Jubileumcommissie, toen namens HSB) gesproken over de vraag wie wat 

moet gaan doen voor het schoolschaak. Naar aanleiding daarvan is afgelopen januari een 

visiedocument opgesteld, dat in april aan de jeugdleiders is voorgelegd. De vraag van Eppinga, zegt 

Werle, is nu of het document niet ook in de Bondsraad moet worden besproken. Het bestuur vindt het 

daarvoor te specifiek; het doet een beroep op expertise die vooral de jeugdleiders hebben. 

 

Uit het overleg met de jeugdleiders kwam voort dat er dingen aan het visiedocument ontbreken; vaak 

is niet duidelijk hoe de doelen moeten worden bereikt. Daarop is een werkgroep samengesteld met o.a. 

Eppinga en de schaakleraar Jarno Witkamp als leden. Mogelijk wordt de werkgroep uitgebreid en 

permanent gemaakt, om continu in de gaten te houden hoe het schoolschaak zich ontwikkelt en wat 

ervoor nodig is. 

 

Eppinga (PL) merkt op dat hij niet bedoelde dat het visiedocument in de Bondsraad moest worden 

besproken, maar dat zijn vraag ging over de verantwoording van de kosten van het schoolschaak. Die 
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is nu niet erg helder; de jeugdleiders maken keuzes zonder tussenkomst van de Bondsraad, terwijl daar 

vaak kosten aan verbonden zijn. In de huidige opzet is er, kortom, onvoldoende democratische 

controle. Maar ook los van de kosten werkte de communicatie tussen de Bondsraad en het 

‘schoolschaakveld’ zijns inziens vaak niet goed, waardoor er kansen werden gemist. Wat dat betreft is 

het permanent maken van de werkgroep koren op Eppinga’s molen en in feite een antwoord op zijn 

vraag. De werkgroep kan als communicatiekanaal fungeren en kan voorstellen formuleren waaraan 

een begrotingspost is gekoppeld, die door de Bondsraad kunnen worden goed- of afgekeurd.  

 

Volgens Dekker (Jubileumcommissie) was de belangrijkste boodschap van het rapport van 2020 dat de 

bonden en verenigingen te weinig van het schoolschaak weten en daarom niet weten hoe ze de scholen 

moeten benaderen. In de tussentijd is er wel een stuk verschenen, maar er is vooral maatwerk richting 

de scholen nodig. Dekker is benieuwd wat dat zou opleveren. Juist het schoolschaak is een belangrijk 

middel voor de verbinding met de twee miljoen in schaken geïnteresseerden waar het MJBP op inzet. 

Die visie mist hij in het schoolschaakbeleid. 

 

Barendse (HSB) stelt voor de verenigingen te benaderen om nieuwe leden voor de werkgroep 

schoolschaak te werven. 

 

Pijlman (SGA) heeft een vraag over actiepunt 132. Hij vindt het antwoord dat de NSVG een 

vereniging moet oprichten nogal formeel en onvriendelijk. Kon dat niet eenvoudiger worden opgelost? 

Kanbier (HSB) denkt dat er dan problemen met andere clubs kunnen ontstaan. Het is ook niet nodig 

naar de Kamer van Koophandel te gaan om een vereniging op te richten, het is voldoende dat de 

KNSB je als zodanig beschouwt. Mijnheer zegt dat het overleg tussen het Bondsbureau en de NSVG 

zonder dissonanten is verlopen. De voorzitter vult aan dat de bond inclusief wil zijn, maar dat er wel 

bepaalde reglementen zijn waar je je nu eenmaal aan moet houden. De NSVG wilde overigens ook het 

NK voor visueel gehandicapten organiseren. Het bestuur heeft gezegd dat het daarachter staat als het 

mogelijk is. Op de vraag van Zwinkels (LeiSB) of de competitieleider de NSVG geen dispensatie kan 

verlenen, zegt de voorzitter dat dat zal worden bekeken. 

 

Barendse (HSB) bedankt Peek voor zijn aanwezigheid bij twee vergaderingen van de HSB, ‘helemaal 

buiten Amsterdam’. 

 

De reservedata voor de competitie zijn te vinden op schaken.nl, wordt desgevraagd gemeld. 

 

Ayala (RSB) herinnert aan de brief die een aantal topschakers al een tijd geleden aan het bestuur heeft 

geschreven, met de klacht dat er te weinig geld was. Komt daar nog antwoord op? Werle herinnert 

eraan dat dhr. Lommers namens het bestuur antwoord heeft gegeven in de online Bondsraad van 

december 2020. Dhr. Van den Doel en andere schrijvers van de brief waren daarbij aanwezig. Ook de 

voorzitter is zich niet bewust dat er nog iets open zou staan. Ayala vermoedt dat er sprake is van een 

gevoel van miskenning. Peek zal Van den Doel aanspreken over de brief.  

 

Ayala merkt op dat er geen vertegenwoordiger van het topschaak in de Bondsraad zit. Hij vindt dat er 

wel veel geld wordt besteed aan jeugduitzendingen en suggereert een deel van de opbrengst van het 

pand aan het topschaak te besteden. De voorzitter antwoordt dat Peek en dhr. Bosch van het 

Bondsbureau gesprekken met de topschakers aan het voeren zijn. Ze is het ermee eens dat er behoefte 

is aan vertegenwoordiging van het topschaak in de Bondsraad, maar daaraan wordt ook gewerkt. Als 

die vertegenwoordiging er eenmaal is, wordt het gemakkelijker om over structurele veranderingen te 

discussiëren. Communicatie en samenwerking spelen hier volgens haar een belangrijkere rol dan het 

geld. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter meldt dat het bestuur in gesprek is met een kandidaat voor de bestuursportefeuille 

sponsoring/marketing/communicatie. Er is ook nog interesse voor andere kandidaten. 
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Om 15.04 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
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Besluiten Bondsraad 11 juni 2022 

- De statuten zijn aangepast aan eisen van de WBTR en van NOC*NSF en om digitale Bondsraden 

mogelijk te maken. 

- De jaarrekening 2021 is goedgekeurd. 

- De heren Koper, Oosterhout en Poland zijn herbenoemd als lid van de FAC. Dhr. Kanbier is toe-

getreden tot de commissie. 

- Mevr. Ratsma en de heren Lentjes, Schuil en Van Gelder zijn toegetreden tot de Geschillencom-

missie. 

- Er komt een nieuw bondsblad op papier. 

- De procedure voor het waarborgen van een goed gebruik van de opbrengsten van het pand is goed-

gekeurd. 

- De uitgangspunten voor nieuwe verdienmodellen en voor aanpassingen in de 

lidmaatschapsstructuur zijn goedgekeurd. 

 

Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering 

Op de agenda voor de Bondsraad van 10 december 2022 

- Aanwijzen van vervangers voor bij uitval van het bestuur (tevens actiepunt). 

 

Verdere toezeggingen/afspraken door bestuur en werkgroepen 

- Nadat het bestuur heeft besloten op wie er wordt gestemd bij de FIDE-presidentsverkiezingen, 

stelt het de leden van de Bondsraad van de keuze op de hoogte.  

- De werkgroep structuur KNSB – regionale bonden onderweegt de suggestie om de structuur van 

schaakbonden in het buitenland te onderzoeken. 

- M.b.t. het nieuwe bondsblad overweegt het bestuur de suggesties om kosten te besparen door het 

nieuwe bondsblad op de clubs te verspreiden in plaats van te versturen, om Arko het abonne-

mentsgeld te laten innen en om OLA een melding te laten geven als een dubbellid met een abon-

nement hoofdlid is geworden. Het bestuur denkt na over de vraag of leden automatisch een betaald 

abonnement krijgen of zich moeten aanmelden, en over de vraag of 80 pagina’s niet wat veel is.  

- Het bestuur komt vóór de volgende Bondsraad terug op de plannen voor de verkoop van het pand. 

- Een vergelijking van de kosten van huur en koop zal deel uitmaken van een toekomstig voorstel 

voor verkoop van het pand. 

- De werkgroep verdienmodellen en lidmaatschapsstructuur overweegt of het een uitgangspunt kan 

zijn dat bepaalde activiteiten niet alleen kostendekkend worden gemaakt, maar dat er ook geld 

mee wordt verdiend. De werkgroep overweegt ook of en in welk stadium bedrijven die geld ver-

dienen met schaken worden meegenomen in de adviezen over verdienmodellen. 

- Mevr. Werle onderzoekt de klacht van dhr. Van Lingen (SGS) over een onjuist weergegeven stem-

verhouding in het verslag van de jeugdleidersvergadering. 

- Mevr. Werle overweegt of er bij het aanwijzen van locaties voor jeugdwedstrijden meer rekening 

kan worden gehouden met reisafstanden. 

- Het bestuur gaat na of het mogelijk is de NSVG dispensatie te verlenen om deel te nemen aan de 

competitie zonder dat de bond een vereniging op hoeft te richten. 

- Dhr. Peek informeert bij dhr. Van den Doel naar de reden dat de topschakers vinden dat hun brief 

aan het bestuur niet volledig is beantwoord. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad 
van Algemeen Bestuur 
betreft Opvolging actiepunten vergadering Bondsraad 11 juni 2022 
cc Bondsbureau 
dd 18 november 2022 
nr 22/20629 

 

 

Uit!de!Bondsraad!van!11!juni!2022!is!een!aantal!actiepunten!voortgekomen.!Via!deze!notitie!

wordt!u!geïnformeerd!over!de!stand!van!zaken!bij!de!opvolging!van!deze!actiepunten.!

!

!

Actiepunt!130:!Modelstatuten!regionale!bonden!(nog!uit!BR!5!juni!2021)!

Er!zijn!concept!modelstatuten!gemaakt!en!met!de!bonden!gedeeld.!Enkele!bonden!hebben!input!

gegeven.!Deze!input!ligt!nu!bij!Stichting!Vereniging!en!Recht,!die!de!definitieve!versie!zal!gaan!

opmaken.!Zodra!deze!gereed!is,!wordt!hij!met!de!bonden!gedeeld.!

!

!

Actiepunt!136:!Terugkoppeling!FIDE-verkiezingen!

De!KNSB!heeft!bij!de!afgelopen!FIDE!presidentsverkiezingen!blanco!gestemd.!!

!

!

Actiepunt!137:!Suggesties!m.b.t.!Schaken.nl!

Hier!zijn!verschillende!punten!meegegeven!als!suggesties!om!kosten!te!besparen.!Het!bestuur!

heeft!dit!afgewogen,!met!het!volgende!resultaat:!

- Verspreiding!Schaken.nl!via!clubs:!Dat!wordt!niet!gedaan.!Bij!veel!clubs!zal!een!deel!van!

de!leden!niet!of!nauwelijks!op!de!club!verschijnen!(bijv.!omdat!ze!elders!wonen).!Dit!zou!

de!clubs!met!extra!kosten!en!moeite!opzadelen.!

- Inning!abonnementsgeld!door!Arko:!Dat!is!inderdaad!de!bedoeling.!Wij!willen!gebruik!

maken!van!het!abonneersysteem!van!Arko!en!zijn!op!dit!moment!aan!het!testen!of!dit!

voor!ons!goed!werkt.!Ook!de!betaling!van!het!abonnementsgeld!loopt!dan!via!Arko.!

- Automatisch!aanmelden!leden!voor!abonnementen:!Het!aangaan!van!een!abonnement!

moet!een!bewuste!keuze!zijn!en!dat!is!niet!het!geval!bij!automatisch!aanmelden.!

- Omvang!blad!80!pagina�s:!Dit!is!een!goede!omvang!voor!een!aantrekkelijk!blad.!Het!biedt!

ook!voldoende!ruimte!voor!advertenties!naast!de!inhoudelijke!content.!

!

!

Actiepunt!138:!Verkoop!pand,!inclusief!afweging!koop/huur!

Dit!is!geagendeerd!voor!de!BR!van!10!december!2022.!!

!

!

Actiepunt!139:!Afweging!activiteiten!winstgevend!maken!

De!werkgroep!verdienmodellen!heeft!dit!in!overweging.!De!voortgangsrapportage!van!de!

werkgroep!is!geagendeerd!voor!de!BR!van!10!december!2022.!!

!
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Actiepunt!140:!Klacht!SGS!onjuiste!stemverhouding!jeugdleidersvergadering!onderzoeken!

Dit!lijkt!te!gaan!om!de!jeugdleidersvergadering!van!april!2022.!In!het!verslag!staat!daar!ten!

onrechte!dat!een!besluit!unaniem!genomen!zou!zijn.!Dit!wordt!gecorrigeerd.!

!

!

Actiepunt!141:!Onderzoeken!of!bij!aanwijzen!locaties!voor!jeugdwedstrijden!meer!rekening!

gehouden!kan!worden!met!reisafstanden.!

De!KNSB!houdt!er!zeker!rekening!mee!om!de!reisafstanden!binnen!de!perken!te!houden.!De!

meeste!wedstrijden!zijn!in!het!midden!van!het!land.!Af!en!toe!vinden!echter!ook!!wedstrijden!op!

minder!centrale!regio�s!plaats.!Voor!spelers!uit!die!regio�s!is!het!fijn!als!zij!ook!eens!wat!minder!

reistijd!hebben.!

!

!

Actiepunt!142:!Mogelijke!dispensatie!NSVG!deelname!KNSB-competitie!zonder!aparte!vereniging!

We!zijn!nog!in!gesprek!met!de!NSVG!hierover.!Formeel!zou!het!wel!een!vereniging!moeten!zijn!

(in!de!statuten!van!de!KNSB!wordt!onderscheid!gemaakt!tussen!verenigingen!en!bijzondere!

bonden),!omdat!verenigingslidmaatschap!(en!contributie)!vereist!is.!Alternatief!!is!het!tekort!aan!

contributieontvangsten!opvangen!door!een!opslag!bovenop!de!inschrijfkosten.!

!

!

Actiepunt!143:!Contact!opnemen!met!dhr.!Van!den!Doel!

Het!bestuurslid!topschaak!heeft!gesproken!met!dhr.!Van!den!Doel.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad 
Van Algemeen Bestuur 
Betreft Samenstelling Algemeen Bestuur 
Status 
cc 

Ter besluitvorming 

dd 8 november 2022 
nr 20/20596 

 

 
Voordracht dhr. Knuvers bestuurslid KNSB  
Tot ons genoegen kunnen de heer Johan Knuvers voordragen als bestuurslid van de KNSB. Dhr. 
Knuvers is 58 jaar en woont in ’s-Hertogenbosch. Zijn CV is bijgevoegd. 
 
Dhr. Knuvers is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.  
 
Voorstel: de heer Knuvers te benoemen tot bestuurslid van de KNSB met ingang van 10 
december 2022 voor een periode van 3 jaar (1e  termijn) tot najaar 2025.  
 
Gelet op de statuten is hij daarna nog verkiesbaar voor een 2e  en 3e  termijn van telkens 3 jaar.  
 
 
Herbenoeming dhr. Heine 
In december 2022 verloopt de 1e termijn van de heer Ivar Heine als bestuurslid van de KNSB. 
Dhr. Heine stelt zich herkiesbaar voor een 2e termijn van 3 jaar tot najaar 2025. 
 
Voorstel: de heer Heine te herbenoemen voor een 2e termijn van 3 jaar (maximaal 3 termijnen). 

 
 
Tenslotte is artikel 9.1 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSB van belang:  
9.1 Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden kandidaten 

worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te geschieden door schriftelijke 

opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgaven tenminste 15 dagen 

voor de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een 

schriftelijke bereidverklaring ondertekend door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te 

vervullen. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan Bondsraad  
Van Werkgroep bestuurlijke vernieuwing  
Betreft Bestuurlijke vernieuwing  
Status Ter besluitvorming  
Cc AB  
Dd 8 november 2022  
Nr 22/20600  

 

 
 

Gevraagd besluit: Instemmen met de onderstaande 2 voorstellen in het kader van de bestuurlijke 

vernieuwing van de KNSB: 

 

1. Het voorstel tot het omvormen van de Bondsraad in een Ledenraad, en het instellen van een 

selectiecommissie voor de Ledenraad. 

2. Het voorstel tot een pilot voor de fusie van een regionale bond met de KNSB. 

 

 

Een uitgebreide inhoudelijke toelichting is te vinden in de memo met het advies van Olfers Boshuis dat in 

opdracht van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is opgesteld. 

 

Het AB onderschrijft het voorstel van de werkgroep. 
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!

!

Notitie!Bestuurlijke!vernieuwing!

Koninklijke!Nederlandse!Schaakbond!

!

prof.!mr.!Marjan!Olfers!

mr.!Wouter!Boshuis!!

!
oktober!2022!

!

info@olfersboshuis.nl!

!

!

Algemeen!

In!2020!is!de!KNSB!met!een!traject!van!bestuurlijke!vernieuwing!begonnen.!De!commissie!

taakverdeling!van!de!KNSB!heeft!hiertoe!in!oktober!2020!een!eindrapportage!opgeleverd.!!

In!deze!eindrapportage!is!navolgende!hoofd-aanbeveling!aan!de!bondsraad!opgenomen.!!

Stem!ermee!in!dat!de!commissie!haar!werk!voortzet!en!in!overleg!treedt!met!prof.!dr.!Marjan!Olfers!

met!betrekking!tot!de!vraag!of!en!zo!ja!welke!verbeteringen!wenselijk!zijn!met!betrekking!tot!de!

huidige!structuur!en!hoe!dit!in!fasen!uitgewerkt!zou!kunnen!worden.!De!commissie!is!dan!

opdrachtgever!en!rapporteert!aan!de!Bondsraad!van!juni!2021!de!uitkomst.! 

Wij,!Marjan!Olfers!en!Wouter!Boshuis,!zijn!vervolgens!door!het!bestuur!van!de!KNSB!

gevraagd!om!bij!het!traject!van!bestuurlijke!vernieuwing!ondersteuning!te!bieden.!!

Dit!heeft!allereerst!in!juni!2021!geresulteerd!in!een!notitie!op!hoofdlijnen!die!wij!naar!

aanleiding!van!gesprekken!met!meerdere!personen!die!voor!de!KNSB!actief!zijn!hebben!

gevoerd.!!!

!

Hierna!zijn!we!met!de!Werkgroep!bestuurlijke!vernieuwing!KNSB!aan!de!slag!gegaan!om!in!

meerdere!bijeenkomsten!verschillende!scenario�s!uit!te!werken.!!

!

Hierna!volgt!een!uitwerking!van!hetgeen!met!de!Werkgroep!is!besproken.!Deze!bestaat!uit:!

!

-Van!bondsraad!naar!ledenraad;!

-Instellen!selectiecommissie;!

-Pilot!juridische!fusie!regionale!bond!met!KNSB.!

!

Van!bondsraad!naar!ledenraad!

Op!basis!van!de!gesprekken!die!we!hebben!gevoerd!met!de!Werkgroep!is!door!de!

Werkgroep!de!wens!uitgesproken!om!de!huidige!bondsraad!te!vervangen!voor!een!

ledenraad.!!

!

Daarbij!zijn!navolgende!uitgangspunten!gedefinieerd:!!

!

-Het!belang!van!de!schaaksport!staat!centraal;!

-De!Ledenraad!bestaat!uit!25!personen,!te!weten:!



!
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� 13!personen!vanuit!de!13!regio�s;!

� 2!personen!vanuit!de!bijzondere!bonden;!

� 2!personen!vanuit!de!individuele!leden;!

� 2!personen!vanuit!topschaak;!

� 2!personen!vanuit!jeugd-schoolschaak;!

� 4!�overige�!personen!met!een!bepaalde!

kwaliteit/competentie/expertise/diversiteit.!

-Er!is!sprake!van!�one!man!one!vote�;!

-Ledenraadsleden!zitten!zonder!last!of!ruggespraak!in!de!ledenraad;!

-De!voorzitter!van!het!bestuur!zit!de!ledenraad!voor;!

-De!zittingstermijn!van!ledenraadsleden!is!maximaal!3!keer!3!jaar.!

!

Uitgaande!van!bovenstaande!uitgangspunten!komen!we!tot!navolgend!model!voor!de!

ledenraad:!

!

Ledenraad!

1. De!Ledenraad!bestaat!uit!25!ledenraadsleden!die!door!en!uit!de!leden!worden!!

gekozen!en!die!alle!leden!van!de!KNSB!vertegenwoordigen.!!

2. De!Ledenraad!is!zo!samengesteld!dat!de!Ledenraad!voldoende!representatief!is.!Daarbij!!

wordt!rekening!gehouden!met:!!

a. regionale!spreiding;!

b. bijzondere!vormen!van!schaken;!

c. topschaak;!

d. schoolschaak/jeugdschaak;!

e. kwaliteitseisen;!

f. competenties;!

g. expertise;!

h. diversiteit!(man,!vrouw!verhouding).!

3. De!ledenraad!stelt!een!selectiecommissie!voor!de!leden!van!de!Ledenraad!in.!

! Verkiezingen!voor!ledenraadsleden!geschiedt!door!kandidaatstelling!en!zo!nodig!!

stemming!en!herstemming,!met!inachtneming!van!het!Algemeen!Reglement,!waarin!de!

selectieprocedure!en!de!selectiecriteria!nader!staan!uitgewerkt.!

4. Lid!van!de!ledenraad!kunnen!niet!zijn:!

a. lid!van!het!bestuur;!

b. lid!van!het!tuchtcollege!in!eerste!aanleg!KNSB;!

c. lid!van!tuchtcollege!in!hoger!beroep!KNSB;!

d. aanklager!van!het!Instituut!Sportrechtspraak;!

e. de!tuchtcommissie!van!het!Instituut!Sportrechtspraak;!

f. de!commissie!van!beroep!van!het!Instituut!Sportrechtspraak.!

5. Een!lid!van!de!ledenraad!is!ten!hoogste!benoembaar!tot!een!maximum!van!drie!

aaneengesloten!perioden!van!drie!jaar.!Nadien!is!een!ledenraadslid!na!een!periode!van!

wederom!drie!jaar!weer!benoembaar.!!

6. Het!stemrecht!in!de!ledenraad!wordt!uitgeoefend!door!de!leden!van!de!ledenraad.!Ieder!!

ledenraadslid!heeft!een!stem.!!

7. Een!lid!van!de!ledenraad!fungeert!zonder!last!of!ruggespraak.!

!

! ! !



!

! 3!

!

Instellen!selectiecommissie!

Door!de!Werkgroep!is!de!wens!uitgesproken!om!bij!de!werving!en!selectie!van!leden!voor!de!

ledenraad!te!werken!met!een!selectiecommissie.!!

!

Indien!ervoor!wordt!gekozen!om!bij!de!werving!en!selectie!van!leden!voor!de!ledenraad!een!

selectiecommissie!in!te!stellen!kan!er!worden!gewerkt!met!een!vooraf!opgestelde!

profielschets!waarin!de!vereiste!kwaliteiten!van!de!leden!worden!beschreven.!Bij!het!

opstellen!van!de!profielschets!wordt!rekening!gehouden!met!de!huidige!en/of!gewenste!

samenstelling!van!de!ledenraad,!passend!bij!de!doelstellingen!van!de!KNSB.!Wordt!rekening!

gehouden!met!de!statuten!van!de!KNSB,!de!doelen!van!de!KNSB!en!de!gewenste!

deskundigheid!van!de!leden!van!de!ledenraad.!!

!

De!taken,!verantwoordelijkheden!en!bevoegdheden!van!een!selectiecommissie!kunnen!in!de!

statuten!of!in!een!reglement!nader!worden!omschreven.!!

!

Hierna!volgt!een!voorbeeld!van!een!artikel!die!in!de!statuten!of!in!een!reglement!kan!

worden!opgenomen!ten!aanzien!van!de!selectie!van!kandidaten!voor!de!ledenraad.!

Uiteraard!kan!deze!naar!eigen!wens!worden!ingevuld/vorm!gegeven.!

!

Voorbeeld!artikel!selectie!van!kandidaten!ledenraad:!

!
1. De!leden!van!de!ledenraad!worden!gekozen!op!voordracht!van!een!door!de!ledenraad!ingestelde!

! selectiecommissie.!De!selectiecommissie!geeft!bij!iedere!voorgestelde!kandidaat!een!schets!van!zijn!

! persoon!en!zijn!kwaliteiten!voor!zover!van!belang!voor!de!vervulling!van!zijn!taak!als!lid!van!de!

! ledenraad.!!

2. Het!bestuur!stelt!een!profielschets!op!ter!zake!van!een!vacature!in!de!ledenraad!en!draagt!zorg!voor!een!

! open!sollicitatieprocedure!ter!werving!van!kandidaten.!!

3. Slechts!meerderjarige!natuurlijke!personen!kunnen!worden!gekozen!tot!lid!van!de!ledenraad.!De!leden!van!

! de!ledenraad!kunnen!met!inachtneming!van!de!vorige!zin,!slechts!worden!gekozen!uit!personen!die!op!het!

! moment!van!het!in!functie!treden!lid!zijn.!

4. De!selectiecommissie!bestaat!uit!twee!leden!van!de!ledenraad!die!zich!kan!laten!ondersteunen!door!een!

! onafhankelijke!derde.!De!selectiecommissie!voor!leden!van!de!ledenraad!heeft!een!adviserende!taak!en!

! draagt!ervoor!zorg!dat!de!voordracht(en)!bijdragen!aan!een!goede!samenstelling!van!de!ledenraad.!Een!

! eventuele!benoeming!van!een!onafhankelijke!derde!geschiedt!voor!de!duur!totdat!in!de!vacature!wordt!

! voorzien.!!

5. De!selectiecommissie!voert!gesprekken!met!kandidaten!en!doet!een!voordracht!van!één!kandidaat!die!de!

! selectiecommissie!het!meest!geschikt!acht!binnen!het!profiel!voor!die!vacature.!!

6. De!selectiecommissie!dient!ten!minste!drie!weken!vóór!de!vergadering!de!kandidaatstelling!schriftelijk!

! aan!de!leden!van!de!ledenraad!bekend!te!maken.!Indien!een!kandidaat!zich!terugtrekt!vóór!het!tijdstip!van!

! de!verkiezing,!stelt!de!selectiecommissie!een!nieuwe!voordracht!op.!!

7. Indien!een!voorgedragen!kandidaat!niet!wordt!gekozen,!dient!de!selectiecommissie!een!nieuwe!

! voordracht!op!te!stellen,!tenzij!de!ledenraad!met!een!meerderheid!van!ten!minste!twee!derden!van!het!

! aantal!geldig!uitgebrachte!stemmen!in!een!vergadering!waarin!ten!minste!de!helft!van!het!aantal!

! stemgerechtigde!leden!van!de!ledenraad!aanwezig!of!vertegenwoordigd!is,!een!andere!dan!de!

! voorgedragen!kandidaat!heeft!gekozen.!!

!

!

!

!

!



!

! 4!

!

Pilot!juridische!fusie!regionale!bond!met!KNSB!!

!

Algemeen!

Een!aantal!regionale!bonden!binnen!de!KNSB!zou!graag!op!(korte)!termijn!fuseren!met!de!

KNSB.!!Dit!komt!naar!voren!uit!de!gesprekken!die!we!met!bestuurders!van!regionale!bonden!

hebben!gevoerd,!wat!heeft!geleid!tot!onze!eerdere!�Notitie!met!opbrengsten�.!Regionale!

bonden!hebben!onder!meer!moeite!met!het!op!volle!sterkte!krijgen!van!het!bestuur,!met!als!

gevolg!dat!de!taken!en!verantwoordelijkheden!die!bij!het!besturen!van!een!vereniging!horen!

onder!druk!kunnen!komen!te!staan.!Besturen!dienen!daarnaast!te!worden!ontzorgd.!Gelden!

die!de!regionale!bond!toebehoren!kunnen!bij!een!fusie!bijvoorbeeld!worden!geoormerkt,!

zodat!deze!gelden!enkel!kunnen!worden!besteed!aan!de!leden!van!de!regionale!bond.!!

!

De!wens!is!door!de!Werkgroep!uitgesproken!om!een!pilot!te!starten!waarbij!een!regionale!

bond!wordt!gefuseerd!met!de!KNSB.!Aan!de!eerstvolgende!Bondsraad!wordt!voorgelegd!of!

met!de!pilot!kan!worden!gestart.!!

!

Om!te!fuseren!dient!aan!een!aantal!(wettelijke)!vereisten!te!worden!voldaan.!

Hierna!wordt!aangegeven!hoe!een!fusie!stappenplan!eruit!ziet.!!

!!!!

Fusie!stappenplan!

In!dit!fusiestappen!plan!wordt!aangegeven!welke!acties!nodig!zijn!om!tot!een!fusie!te!

komen.!Een!fusie!moet!voldoen!aan!een!aantal!wettelijke!vereisten!met!bijbehorende!

termijnen.!!

!

!

Actie! Termijn!

Opstellen!voorstel!tot!fusie! !

Eventuele!schriftelijke!toelichting!! !

Ondertekening!voorstel!tot!fusie,!

toelichting!voorstel!tot!fusie!en!

fusieconvenant!!

!

Jaarrekening!/!tussentijdse!

vermogensopstelling!opmaken!

!

Deponering!handelsregister!voorstel!tot!

fusie!

!

Aankondigen!landelijk!dagblad!! De!notariële!akte!moet!binnen!zes!maanden!

na!de!aankondiging!moet!worden!opgemaakt!

Eventueel!verzet! Binnen!een!maand!na!de!aankondiging!in!

landelijk!dagblad!

Verklaring!non-verzet!bij!de!rechtbank!

opvragen!

Nadat!de!termijn!van!een!maand!om!verzet!

aan!te!tekenen!is!verstreken.!

Bijeenroepen!bondsraad!! !

Het!besluit!tot!fusie!door!de!bondsraad! Een!besluit!tot!fusie!door!de!bondsraad!kan!

pas!worden!genomen!een!maand!na!de!

aankondiging!in!een!landelijk!dagblad.!



!

! 5!

Van!een!wijziging!in!de!statuten!wordt!in!de!

officiële!mededelingen!melding!gemaakt.!

!

Notariële!akte!! De!notariële!akte!moet!binnen!zes!maanden!

na!de!aankondiging!van!de!terinzagelegging!

worden!gemaakt.!!

Fusie!van!kracht!! De!fusie!wordt!van!kracht!met!ingang!van!de!

dag!na!die!waarop!de!akte!is!verleden!

Inschrijven!in!het!handelsregister! Binnen!acht!dagen!nadat!de!notariële!akte!is!

verleden!

!

!
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan Bondsraad  
Van AB  
Betreft Inning regionale contributie door KNSB  
Status Ter besluitvorming  
Cc  
Dd 8 november 2022  
Nr 22/20598  

 

 
Gevraagd besluit:  

1. Instemming met voorstel om regionale bonden de mogelijkheid te geven de inning van de regionale 

contributie over te dragen over de KNSB. Als de regionale bond een beroep doet op de KOR, kan dit 

zonder dat er BTW in rekening wordt gebracht (doorlopende post KNSB). Dit kan alleen onder de 

volgende voorwaarden, die door de belastingdienst zijn geformuleerd: 

a. De contributies worden één-op-één doorgestort. 

b. Er is geen aanvullende dienstverlening van de KNSB. Daarmee wordt bedoeld dat bonden het 

invorderingstraject van verenigingen die niet betalen, zelf moeten doen. Dat mag de KNSB niet 

overnemen. 

c. Er moet een overeenkomst, contract of besluit liggen waar beide partijen overeenstemming 

over hebben bereikt. 

 

2. Instemming met voorwaarden voor de KNSB om de inning van de regionale contributie over te nemen.  

De KNSB zal geen kosten in rekening brengen voor deze dienstverlening. Daarvoor is wel nodig dat de 

inning vergaand gestandaardiseerd kan worden, zodat het extra werk voor het bondsbureau zo beperkt 

mogelijk blijft. Het gaat om de volgende zaken: 

a. De KNSB zal de contributie per kwartaal innen (tegelijk met de eigen contributie). 

b. De regionale bond geeft de eigen contributietarieven vóór 1 september door aan het 

bondsbureau. 

c. De contributietarieven voor hoofdleden kunnen gedifferentieerd worden naar senioren en jeugd 

(gelijk aan de leeftijdsgrenzen van de KNSB.  

d. In het geval een vereniging niet tijdig betaalt, zal de KNSB 1 herinnering sturen. Betaalt de 

vereniging dan nog steeds niet, dan geeft de KNSB de verdere invordering over aan de 

regionale bond. 

e. De KNSB maakt de ontvangen regionale contributie uiterlijk binnen 6 weken na verzending 

van de contributiefacturen over. 

 

Aandachtspunt: Er zijn bonden met nultarief of gereduceerd tarief voor ereleden en leden van 

verdienste, en bonden die voor dubbelleden ook een bepaald tarief in rekening brengen. We zullen 

kijken of dit praktisch uitvoerbaar is. Hoe meer groepen met een afwijkend tarief, hoe 

ingewikkelder het wordt. Als het teveel werk wordt, dan zullen we de regionale bond vragen hier 

zelf een oplossing voor te vinden. 

 

 

Toelichting 
De Bondsraad heeft op 11 december 2021 besloten dat de KNSB de KNSB-contributie voortaan rechtstreeks 

bij de verenigingen gaat innen, in plaats van de regionale bonden. Toen is het voorstel aangehouden om de 

KNSB de mogelijkheid te geven om ook de inning van de contributie van regionale bonden over te nemen. 

Dat was omdat onduidelijk was of de KNSB dan BTW zou moeten heffen over de contributie van de 

regionale bond. 

 

De vraag of voor de KNSB sprake is van een doorlopende post als zij namens de regionale bond de inning 

van de regionale contributie bij de verenigingen overneemt. Bij een doorlopende post hoeft de KNSB geen 

BTW op de contributie in rekening te brengen, indien de regionale bond vanwege een beroep op de KOR 

zelf niet BTW-plichtig is. 
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Wij hebben de belastingdienst hierover geraadpleegd. Afgelopen zomer heeft de belasting bepaald dat de 

regionale contributie bij inning door de KNSB onder voorwaarden geldt als een doorlopende post. De 

voorwaarden zijn hierboven onder punt 1 van het gevraagde besluit weergegeven, Daarnaast dient er een 

besluit van de Bondsraad te zijn waar het overnemen van de inning van de regionale contributie door de 

KNSB mogelijk wordt. Vandaar dat dit voorstel is geagendeerd. 



!!!!!Jubileum!150!jaar!KNSB!t.b.v.!Bondsraad!van!10!december!2022!!

22/20627!

1. De!jubileumplannen!voor!het!150-jarig!bestaan!van!de!KNSB!worden!steeds!concreter.!De!

jubileumcommissie!!(Bianca!de!Jong-Muhren!(vz),!Ard!Dekker!(vice!vz),!Yvette!Nagel-

Seirawan,!Jan!van!Os,!Eric!van!Breugel,!Marleen!van!Amerongen,!Herbert!Eppinga,!Thorvald!

Gurink!(schoolschaakcommissie),!Erik!Biemans!(activiteiten)!en!Frans!Peeters!(mobiele!

expositie)!werkt!verder!om!het!thema!�schaken!kent!geen!grenzen�!meer!inhoud!te!geven.!!!

2. Het!blijkt!belangrijk!om!z.s.m.!meer!enthousiasme!voor!het!jubileum!te!krijgen!bij!

verenigingen,!organisatoren!en!individuele!leden.!!

3. Financiering!van!de!beoogde!jubileumactiviteiten!dient!z.s.m.!zeker!worden!gesteld.!Het!

verkrijgen!van!sponsoring!is!tot!nu!toe!tegengevallen.!Voor!de!grootste!jubileumactiviteit!(de!

jeugdolympiade/meisjes!top!tien)!is!de!financiering!wel!vrijwel!rond.!Dit!wordt!!buiten!de!

jubileumcommissie!!georganiseerd!en!administratief!verwerkt.!De!initiatieven!voor!het!

verkrijgen!van!externe!financiering!van!sponsors!en!fondsen!gaan!onverminderd!voort.!In!de!

BR!komt!een!voorstel!om!uit!de!opbrengst!van!de!verkoop!van!het!pand!�!70.000!

beschikbaar!te!stellen!voor!jubileumactiviteiten.!Voor!het!sponsorschaakbord!(�!150)!zijn!nog!

12!velden!beschikbaar.!!Het!succes!van!Urban!Chess!via!Stedon!levert!wel!mooie!inkomsten!

op!voor!het!Goed!Doel!(Schaaktafels!in!Oeganda).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4. Zoveel!mogelijk!wordt!ingezet!op!jubileumactiviteiten!die!een!katalysator!kunnen!zijn!van!

het!MJBP!2022-2025!(zie!m.n.!missie!en!visie).!!!

a. Met!een!centrale!regie!(tips!en!mogelijkheden)!worden!!jubileumactiviteiten!gestimuleerd!in!

de!openbare!ruimte.!Winkelcentra,!bibliotheken!en!schaaktafels!(Urban!Chess)!zijn!daar!bij!

uitstek!voor!geschikt.!!

b. Het!schaken!op!(basis)!scholen!(liefst!tijdens!schooltijd)!wordt!duurzaam!verankerd!in!de!

Jubileum!Schoolschaakweek!en!de!Nationale!Schoolschaakdag!via!een!aanbod!van!Chessity,!

een!WOW-pakket!(incl.!Simon!de!Schaker),!een!toolbox!met!een!menu!voor!activiteiten!en!

een!centrale!activiteit!in!het!Spoorwegmuseum.!!!!

c. Media!aandacht!wordt!naar!verwachting!verkregen!door!promotie!via!eigen!social!media!van!

bovenstaande!activiteiten,!een!Undercover!schaker,!rond!de!kick!off!&!het!invitational!bij!

Tata!on!tour!op!19!januari!2023,!banners!die!beschikbaar!worden!gesteld!ter!aankleding!bij!

jubileumactiviteiten,!tijdens!de!jubileum!schoolschaakweek/de!Nationale!Schoolschaakdag!

op!23!mei!2023!(de!verjaardag!van!de!KNSB),!een!jubileumpostzegel,!grootse!

jubileummanifestatie!in!het!Spoorwegmuseum!en!de!Jeugdolympiade/meisjestoptien.!!

d. De!eigen!leden!ontvangen!een!jubileumnotatieboekje!(bij!Schaken.nl),!

zijn!welkom!bij!de!jubileumreceptie-reünie!(incl.!presentatie!

jubileumboek)!op!zaterdagmiddag!20!mei!in!Papendal!en!bij!veel!

activiteiten!die!in!de!eigen!regio!worden!georganiseerd.!Ter!stimulering!

van!regionale!jubileumactiviteiten!worden!jubileumactiviteiten!

gepromoot!op!social!media!en!aandenkens!beschikbaar!gesteld:!pins!(zie!logo),!pennen,!etc.!!!

Aanbeveling:!De!Bondsraad!wordt!verzocht!nadrukkelijker!verenigingen,!organisatoren!en!leden!te!

betrekken!bij!jubileumactiviteiten!in!2023.!Daarnaast!wordt!verzocht!bij!te!dragen!aan!sponsoring,!

o.a.!via!het!sponsorschaakbord!en!z.s.m.!minimaal!��één!jubileumactiviteit!te!laten!agenderen!op!de!

jubileumkalender.!Zie!het!wervende!filmpje!op!de!!jubileumwebsite!!en!neem!contact!op!met!Ard!

Dekker!(jubileum@schaakbond.nl).!
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan Bondsraad  
Van Algemeen Bestuur  
Betreft Verkoop pand  
Cc  
Status Ter besluitvorming  
Dd 8 november 2022  
Nr 22/20597  

 

 
 

Voorstel: Instemming met de verkoop van het pand in Haarlem. Voor inzet van de verkoopopbrengsten is 

de door de Bondsraad op 11 juni 2022 vastgestelde ‘Procedure waarborgen opbrengsten pand’ leidend. De 

formele beslissing over de verkoop zal uiteindelijk door het bestuur worden genomen (dit is een wettelijk 

vastgelegde bevoegdheid). 

 

 

Toelichting 
In de Bondsraad van 11 juni 2022 is onduidelijkheid gerezen of er al een formeel besluit tot verkoop van het 

pand in Haarlem ligt en door wie dit besluit is genomen. Het bestuur heeft toen toegezegd hier duidelijkheid 

over te geven. 

 

Inmiddels is dit uitgezocht. Krachtens artikel 10.7 van de statuten is het bestuur bevoegd tot alle handelingen 

als bedoeld in artikel 2:44 BW. Dit wetsartikel regelt de taken en bevoegdheden van het bestuur van een 

vereniging. Krachtens lid 2 van artikel 2:44 BW is het bestuur (onder meer) bevoegd te besluiten over het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het pand is 

een registergoed. Het bestuur is daarom bevoegd te besluiten dat het pand wordt verkocht. Daarvoor moet 

wel een bestuursbesluit worden genomen. 

 

De verkoop van het pand is benoemd in het goedgekeurd Meerjarenbeleidsplan. Gezien de grootte van het 

bedrag wat met de verkoop is gemoeid (In juni 2021 was het pand getaxeerd op € 950.000) is het bestuur 

van mening dat het passend is om dit voorstel voor te leggen aan de bondsraad. Het daadwerkelijk besluit tot 

verkoop zal door het bestuur plaatsvinden op basis van een feitelijk bod op het pand. 

 

Doelstelling is dat het pand zo snel mogelijk na instemming van de bondsraad te koop aangeboden wordt. 

Parallel aan dit traject loopt het onderzoek naar een nieuwe locatie. Op dit moment zijn de medewerkers van 

het bondsbureau een nieuwe geschikte locatie aan het onderzoeken. Er zijn verschillende mogelijke locaties 

bezocht en 3 locaties staan nu op de shortlist.  

 

Bij het uiteindelijke voorstel zullen verschillende aspecten worden meegewogen. Een aantal belangrijke 

aspecten: 

- Advies medewerkers. Bij een verhuizing heeft de personeelsvertegenwoordiging adviesrecht. 

- Financiën. Uitgangspunt is dat de jaarlijkse kosten voor de nieuwe locatie lager of gelijk zijn aan de 

huidige jaarlijkse huisvestingskosten. 

 

 

Koop of huur: In de afgelopen Bondsraad is ook de toezegging gedaan om in de afweging te betrekken of 

het koop of huur moet worden. Het bestuur heeft dit overwogen en besloten om in elk geval voor de 

komende jaren te gaan huren. Belangrijke afwegingen hierbij zijn de financiële aspecten, de flexibiliteit als 

organisatie en zeker ook de inzet om op een locatie te gaan zitten waar andere sportbonden aanwezig zijn om 

op die wijze de samenwerking te bevorderen.  



KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND  

 
Aan BR 

Van AB 

Betreft Begroting/jaarplan 2023 

Cc BB 

Status Ter besluitvorming 

Dd 11 november 2022 

Nr 22/20615 

 

Gevraagd:  
 

Vaststellen van de Begroting annex Jaarplan 2023. 

 

Toelichting: 

De begroting/jaarplan 2023 bestaat uit tekstdocument (vergelijkbaar met voorgaande jaren) en voor 

de overzichtelijkheid uit een Exceldocument, waarin alle cijfers uit de begroting bijeen zijn gebracht. 

De bedoeling is dat de cijfers zo overzichtelijker zijn.  

 

 

Specifiek: 

1. De begroting 2023 sluit met een resultaat van € 14.600 negatief. 

2. De contributie wordt per 1 januari 2023 verhoogd met 7,3%. Dit is om de volgende redenen: 1. 

Handhaven capaciteit voor communicatie/social media en opleidingen/schoolschaak; 2. Dekking 

van hogere kosten door fors hogere inflatie dan waar in de indexatie van 1 oktober 2022 mee 

gerekend is; 3. Opvang creëren voor salarisverhoging in CAO Sport (uiterlijk 2024). Per 1 oktober 

2022 was de contributie verhoogd met 2,7% (CPI 2021). 

3. De jubileumbijdrage van de schaakbond als geheel wordt € 100.000. Daarvan draagt de KNSB 

70% (uit opbrengst pand). De regionale bonden zal worden gevraagd gezamenlijk 30% bij te 

dragen. Dit is op basis van vrijwilligheid. Opties om bijdragen van regionale bonden te berekenen 

zijn: a) Een bedrag per hoofdlid; b) Een percentage van de reserve van de regionale bond.  

Toelichting op de begroting/jaarplan 2023 

De coronapandemie heeft een flinke impact gehad op het schaakleven. Sinds oktober 2021 zien we 

herstel van het ledenaantal, maar we zijn nog niet terug op het niveau van voor het uitbreken van de 

pandemie. Uitdaging voor de komende jaren is om ons aanbod aantrekkelijk te houden voor zowel 

de leden als ook aanbod voor nieuwe doelgroepen te ontwikkelen. Met o.a. de Schaak-Off en het 

blad Schaken.nl is daar een begin mee gemaakt. De werkgroep verdienmodellen en 

lidmaatschapsstructuur heeft het voortouw bij nieuwe ideeën en plannen.  

 

De KNSB is overigens financieel gezond, mede door eenmalige meevallers de afgelopen jaren 

(waaronder de NOW).  

 

 

De belangrijkste zaken voor 2023: 

1. BTW: Alle bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. 

2. Er is voor 2023 een apart hoofdstuk voor het 150-jarig jubileum. 

3. Contributie: Door de eenmalige extra contributieverhoging worden de contributie-inkomsten 

begroot op € 603.000, € 73.000 hoger dan de begroting 2022.  



4. Subsidies NOC*NSF: De algemene subsidie wordt € 23.000 hoger dan in 2022. De oorspronkelijke 

afspraak was dat de algemene subsidie in 2022 en 2023 gelijk zou zijn. Voor 2023 wordt er toch 

eenmalig een extra bedrag toegevoegd aan het budget voor algemene subsidies aan 

sportbonden. De KNSB krijgt € 23.000. Dit is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de 

Algemene Vergadering van NOC*NSF (21 november 2022). 

5. Personeelslasten: De personeelslasten liggen € 69.000 hoger dan in de begroting 2022. Dit is voor 

personele capaciteit bij opleidingen en schoolschaak, resp. marketing en communicatie. 

Daarnaast gaan ook de kosten voor de hoofdredacteur van het blad Schaken.nl naar de 

personeelslasten. In 2022 (en de jaren daarvoor) drukten die kosten rechtstreeks op 

Schaakmagazine. Daarnaast is er ruimte voor een eenmalige uitkering begroot. Dit is een voorstel 

van de Werkgeversorganisatie in de Sport. Mocht dit worden aangenomen, dan gaat dit gelden 

voor alle organisaties die onder de CAO Sport vallen (waaronder de KNSB). Voor 2024 dient een 

nieuwe CAO te worden afgesloten. De verwachting is dat de vakbonden dan gaan inzetten op 

een flinke salarisverhoging. 

6. Huisvestingslasten: Deze lasten zijn begroot onder de aanname dat het bondsbureau heel 2023 

in het huidige pand gevestigd is. Dit is omdat we nog niet weten wat de lasten op de nieuwe 

locatie zijn, waar we in de loop van 2023 naartoe zullen verhuizen. Uitgangspunt is dat deze 

lasten gelijk of lager zijn dan de begrote lasten.  

 

  

Aparte aandacht verdienen de nieuwe verdienmodellen. Daarvoor is een aparte werkgroep ingesteld 

(zie hun eigen rapportage). Er zijn in de afgelopen jaren echter al een aantal zaken in gang gezet en in 

2023 komen ook enkele nieuwe zaken. Een aantal voorbeelden: 

- Tijdschrift Schaken.nl, dat nu een breder schaakpubliek als doelgroep heeft en ook in 

boekhandels/kiosken te koop zal zijn. 

- Landing page Chess.com op onze site. Voor elk nieuw betaald account en upgrade dat via 

deze landing page wordt afgesloten, ontvangt de KNSB een percentage van Chess.com. 

- Ontwikkeling en invoering van een rapidrating, waarvoor betaald gaat worden. 

- We hebben verschillende concrete leads voor sponsoring. In 2022 heeft dat, ondanks veel 

interesse, helaas nog niet tot concrete resultaten geleid. Maar we hebben goede 

verwachtingen voor 2023 en verder. 

 

Toelichting op de prognose 2022 

Volgens de prognose 2022, die na het derde kwartaal van 2022 is opgesteld, zal het resultaat over 

2022 € 104.400 negatief bedragen. Dit is € 32.400 slechter dan de begroting 2022, die uitging van 

een resultaat (na resultaatbestemming) van € 72.000 negatief. 

Dit betreft een prognose en die gaat per definitie gepaard met een mate van onzekerheid. Op enkele 

onderdelen zijn bedragen nog niet volledig bekend. Daarom hanteren we een bandbreedte ten 

opzichte van de prognose van +/- € 15.000. 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. 

 

 

Baten 

a. Contributie: Door een sterkere ledengroei met name in het 1e halfjaar zijn de contributie-

inkomsten € 17.000 hoger dan verwacht. 

b. Sponsoring/TeamNL: De KNSB is in 2022 aangesloten bij TeamNL. Dat levert t/m 2030 jaarlijks € 

15.000 op (bedrag wordt niet geïndexeerd). Het bedrag wordt in 2022 besteed aan teamkleding 

en deelname aan het WK Landenteams. 



c. Overige baten: De KNSB heeft in Q1 2022 beroep gedaan op de NOW-regeling. De accountant 

heeft inmiddels berekend dat het omzetverlies hoog genoeg is dat we ook daadwerkelijk recht 

hebben. Dat levert € 12.000 op. 

 

 

Lasten 

a. De personele lasten zijn € 4.000 hoger dan begroot, door hogere lasten voor ondersteuning bij 

het traject bestuurlijke vernieuwing. 

b. Juridische lasten zijn € 20.000 hoger dan begroot. Dat heeft vooral te maken met de benodigde 

ondersteuning door een fiscalist bij de invoering van de BTW-plicht. 

c. De herintroductie van Schaken.nl op papier is € 13.000 duurder dan begroot. Dit komt door de in 

2022 sterk gestegen papier- en energieprijzen. Daarnaast wordt in de aanloopfase nog gerekend 

met een klein verlies van € 3.000 in de business case.  

d. Helaas is het niet gelukt om voor het NK Schaken 2022 een sponsor te vinden. Om toch een 

representatief toernooi te houden, heeft het bestuur besloten een extra bedrag van € 22.000 

bovenop de vaste bijdrage van € 28.000 uit te trekken. Door de samenwerking met de 

organisatie van het Groninger schaakfestival, waar het NK in 2022 te gast is, kunnen de extra 

lasten tot dit bedrag beperkt blijven. 
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Voorwoord penningmeester 
 

Sinds maart 2020 is de wereld in korte tijd enorm veranderd. Het coronavirus is een game changer 

geweest met grote impact op het schaken. Op het moment van schrijven van dit voorwoord vinden 

alle fysieke schaakactiviteiten weer plaats, een constatering die deugd doet! De jaarlijkse ledendaling 

tijdens de coronapandemie lijkt achter ons te liggen en we zien de eerste tekenen van voorzichtige 

ledengroei. 

  

Als schakend Nederland gaan we een mooi 2023 tegemoet. Het 150 jarig bestaan van de schaakbond 

zal gevierd worden op een wijze die past bij een 150 jarig bestaansfeest! De eenmalige kosten voor 

het jubileum worden als incidentele last toegevoegd aan de reguliere begroting. Zonder deze 

incidentele last sluit de begroting op een zeer klein resultaat van 14.600 Euro negatief. Voor het 

jubileum trekt de schaakbond in 2023 70.000 Euro uit en de regionale bonden wordt gevraagd samen 

30.000 Euro bij te dragen om er een fantastisch jubileumfeest van te maken.  

 

Bijzonderheden in de begroting 

In de begroting die voor u ligt ontkomen we er niet aan om de contributietarieven aan te passen om 

de hoge inflatie op te vangen. De contributietarieven zullen in 2023 met 7,3% extra stijgen om de 

kostenstijgingen waar ook de schaakbond mee te maken heeft op te vangen. Dit naast de al 

doorgevoerde reguliere indexatie van plus 2,7%. Om de meerjarenbeleidsplan ambities op het gebied 

van schoolschaak en communicatie en marketing verder waar te maken is ook in de begroting voor 

komend jaar menskracht begroot. In 2023 wordt het pand in Haarlem waar het bondsbureau 

momenteel in gevestigd is, verkocht. Dit gaat leiden tot een grote incidentele bate. Deze bate zal niet 

aangewend worden om reguliere lasten/tekorten in begrotingen in de komende jaren die voor ons 

liggen op te vangen. Eenmalige lasten/investeringen, zoals in 2023 de eenmalige last voor het 

jubileum, kunnen met akkoord van de bondsraad ten laste gebracht worden van deze incidentele 

bate. 

 

Met de begroting die voor u ligt zal de schaakbond financieel gezond blijven en met vertrouwen de 

toekomst tegemoet kunnen zien.  De incidentele bate als gevolg van de verkoop van het pand in 

combinatie met het verder van de grond komen van verdienmodellen zoals bijvoorbeeld voor het 

tijdschrift Schaken.nl versterken de financiële positie van de schaakbond verder.  

 

Op naar een mooi 2023! 

 

Ivar Heine (penningmeester) 
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Voorwoord directeur  
 

In 2023 bestaat de schaakbond 150 jaar. Een prachtige mijlpaal die we uitgebreid gaan vieren, met 

diverse grote en kleine activiteiten, door het hele jaar heen en verspreid over het hele land. In een 

extra hoofdstuk kunt u lezen wat allemaal in de planning staat. 

 

In dit voorwoord ga ik in op de ontwikkelingen in de Nederlandse sportwereld. De KNSB is 

aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Vanuit NOC*NSF zien we veel zaken die voor ons ook relevant 

zijn, op alle terreinen. In dit voorwoord informeer ik u over de belangrijkste ontwikkelingen: het 

Tweede Nationale Sportakkoord, de Sportagenda 2032 en TeamNL.  

 

Tweede Nationale Sportakkoord 

In de vorige regeerperiode hebben het ministerie van VWS en NOC*NSF een nationaal sportakkoord 

gesloten.  Dit is vervolgens uitgewerkt in verschillende lokale sportakkoorden van gemeenten met 

lokale sportaanbieders (waaronder sportverenigingen).  

Er wordt nu gewerkt aan een vervolg, een tweede nationale sportakkoord. Daarbij zal ook ruim 

aandacht komen hoe sportverenigingen het beste ondersteund kunnen worden. De unieke 

Nederlandse verenigingsstructuur is ook in een tijd van individualisering van groot belang voor een 

sterke sport. Voor schaakverenigingen biedt het sportakkoord volop kansen! 

 

Sportagenda 2032 

Op de Algemene Vergadering van NOC*NSF (de bonden zijn de leden) van november 2021 is de 

Sportagenda 2032 (https://nocnsf.nl/sportagenda) aangenomen. Deze ambitieuze agenda mikt 

onder meer op 12 miljoen actieve sporters in 2032 en hoge waardering voor sportplezier. 

De Sportagenda 2032 betekent voor alle sportbonden, en dus ook voor de KNSB, een verdere 

professionalisering. De plannen daarvoor dienen uiterlijk eind 2023 te zijn opgeleverd. Voor een 

groot deel passen de plannen in ons eigen MJBP 2022-2025, zoals vernieuwing van de opleidingen, 

het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, diversiteitsbeleid (waarbij onze focus ligt op meer 

vrouwen en meisjes in het schaken) en een gedragen topsportvertegenwoordiging. Ook het 

stimuleren van bonden om ondernemender en zichtbaarder te worden, hoort daarbij. Een goed 

voorbeeld is ons blad Schaken.nl, dat ook in de winkels komt te liggen. 

 

TeamNL 

Voor de periode 2022-2030 heeft de KNSB zich aangesloten bij TeamNL, samen met 27 andere 

sportbonden. Binnen TeamNL verband werken de 28 sportbonden intensief samen, met als doel 

elkaar te versterken en te helpen. NOC*NSF spant zich in om sponsoring te vinden. De Nederlandse 

Loterij is hoofdsponsor, en er zijn concrete contacten met een mogelijke tweede sponsor. Belangrijk 

is dat er een eenvormige uitstraling in de media (zowel online als traditioneel) is van nationale teams. 

Onze nationale teams heten voortaan TeamNL Schaken. 

 

Tot ziens op een van de jubileumactiviteiten in 2023! 

 

Dharma Tjiam 

Directeur bondsbureau KNSB 
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De begroting in een oogopslag  
 

Overzicht baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Contributie 603.000 548.000 530.000 554.256 

Subsidie 310.000 287.000 286.000 342.709 

Baten activiteiten 205.500 131.600 166.500 113.772 

Overige baten 8.000 18.200 8.000 45.954 

Sponsoring 15.000 15.000 0 50.000 

Totaal 1.141.500 999.800 990.500 1.106.691 

 

 

Overzicht lasten 

Bedrijfsvoering B2023 P2022 B2022 R2021 

Activiteiten 528.100 519.300 531.500 481.706 

Personeelslasten 509.000 444.200 440.000 459.630 

Huisvestingslasten 35.000 26.400 22.000 21.032 

Organisatielasten bureau 18.000 18.500 13.000 18.912 

Overige organisatielasten 33.000 55.000 29.000 56.958 

Afschrijvingen 31.000 33.800 25.000 20.069 

Overige lasten 2.000 5.000 2.000 9.148 

Totaal 1.156.100 1.102.200 1.062.500 1.067.455 
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Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten totaal 1.141.500 999.800 990.500 1.106.691 

Lasten totaal (-/-) 1.156.100 1.102.200 1.062.500 1.067.455 

Saldo operationele activiteiten -14.600 -102.400 -72.000 39.236 

     

Financiële baten en lasten 0 0 0 -354 

Baten en lasten voorgaande jaren 0 0 0 0 

Saldo going concern staat van baten 

en lasten 

-14.600 -102.400 -72.000 38.882 

     

Incidentele baten 725.000 0 0 0 

Incidentele lasten 99.505 0 0 0 

Saldo incidentele baten en lasten 625.495 0 0 0 

     

Saldo baten en lasten totaal 610.895 0 0 0 

     

Resultaatbestemming     

Dotatie reserve opbrengst pand 725.000 0 0 0 

Onttrekking reserve opbrengst pand -70.000 0 0 0 

Onttrekking bestemmingsreserve Groot 

onderhoud 

0 0 0 -75.000 

Dotatie bestemmingsreserve Groot 

onderhoud 

0 0 0 0 

Onttrekking bestemmingsreserve 

Talent en Top 

0 0 0 -17.700 

Onttrekking bestemmingsreserve 

schoolschaak 

0 0 0 -18.000 

Onttrekking bestemmingsreserve 150-

jarig jubileum 

-14.505 0 0 -495 

Dotatie bestemmingsreserve 150-jarig 

jubileum 

0 0 0 5.000 

Onttrekking bestemmingsfonds 150-

jarig jubileum 

-15.000 0 0 0 

Dotatie bestemmingsfonds 150-jarig 

jubileum 

0 12.750 0 2.250 

Onttrekking bestemmingsfonds  

Groen-Stichting  

0 0 0 0 

     

Mutatie algemene reserve -14.600 -115.150 -72.000 142.827 

 -14.600 -102.400 -72.000 38.882 

 

Het resultaat voor 2023 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een 

verlies van € 14.600. Er wordt daarnaast een aparte bestemmingsreserve opbrengst pand gecreëerd. 

De opbrengst na aftrek van de boekwaarde wordt geschat op € 725.000. Daarvan wordt € 70.000 

bestemd voor lasten ten behoeve van het 150-jarig jubileum in 2023. 

 

De begroting/jaarplan 2023 sluit aan bij het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2022-2025. In het MJBP 

2022-2025 zijn 16 thema’s benoemd. Bij de thema’s die in 2023 worden opgepakt, is de link met het 

MJBP 2022-2025 expliciet benoemd.  

Met opmerkingen [DT1]: Na check balans door Peter 
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1 Overzicht baten  
Voor zover in toelichtingen vergelijkingen worden gemaakt, gaat de vergelijking tussen de begroting 

2023 en de begroting 2022. 

 

Contributies 

  B2023 P2022 B2022 R2021 

Clubleden en leden bijzondere 

bonden 

Senioren 474.000 437.000 424.000 450.061 

Jeugd 111.000 96.000 92.000 90.589 

Bijzondere bonden 4.000 4.000 4.000 4.339 

Individuele leden 

Persoonlijk lid 11.000 10.000 8.000 8.224 

Schoolschaaklid 0 0 0 0 

Ratinglid 3.000 1.000 2.000 1.043 

Totaal  603.000 548.000 530.000 554.256 

 

Toelichting 

Een van de factoren van belang voor de contributie-inkomsten is het contributietarief. Sinds 1 januari 

2022 is de KNSB BTW-plichtig. De bedragen in de tabel zijn de bedragen exclusief BTW, 

De contributie wordt jaarlijks per 1 oktober geïndexeerd met het prijsindexcijfer (van het CBS) van 

het voorafgaande jaar. Tot nu toe was dat de inflatie laag en kon deze systematiek prima 

gehandhaafd worden. De indexatie per 1 oktober 2022 was 2,7% (prijsindexcijfer 2021). Sinds begin 

2022 is de inflatie echter veel hoger geworden. Vanwege die , én omdat er personele capaciteit nodig 

is om naast alle reguliere activiteiten de doelen uit het MJBP 2022-2025 te halen, wordt de 

contributie per 1 januari 2023 extra te verhogen met 7,3%.  Voor volwassen clubleden betekent dit 

een verhoging van € 3,73 (incl. BTW) per jaar, voor jeugdleden € 1,86 per jaar en voor leden van 

bijzondere bonden € 1,39 per jaar.   

 

De contributie is daarnaast gebaseerd op de verwachte ledenontwikkeling. De ontwikkeling van het 

ledenaantal en daarmee de contributie is de grootste variabele in de begroting. Clubleden vormen 

met afstand de grootste groep leden van de KNSB. Op 1 oktober 2022 waren er in totaal 14.135 

clubleden, op 1 oktober 2021 waren er in totaal 13.700 clubleden. Daarmee is er sprake van groei 

c.q. herstel na de coronapandemie. Het aantal clubleden ligt nog wel ca. 1.000 lager dan op 1 

oktober 2019. Behalve clubleden zijn er ook leden van bijzondere bonden, en diverse soorten van 

individuele leden (ca. 1.000). 

 

Bij ratingleden gaan de contributie-inkomsten omhoog door tariefstijging (naar verwachting stelt 

NOC*NSF vanaf 2023 het minimumbedrag voor lidmaatschap € 10 (ex. BTW), en door invoering van 

rapidratings. 

 

Subsidies NOC*NSF 

  B2023 P2022 B2022 R2021 

Subsidie algemeen  179.000 156.000 156.000 186.153 

Subsidie topschaak 
Topschaak 108.000 108.000 107.000 117.656 

Talentontwikkeling 23.000 23.000 23.000 38.900 

Totaal  310.000 287.000 286.000 342.709 

 

Toelichting 

Vanaf 2022 wordt de algemene subsidie van NOC*NSF niet meer exclusief op basis van 

ledenaantallen vastgesteld. Een tweede criterium is de omzet, vanuit de gedachte dat bonden op 

deze wijze worden gestimuleerd om ondernemender te worden. Vanaf 2024 komt er een criterium 
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maatschappelijke impact bij (dat moet nog geoperationaliseerd worden). Binnen NOC*NSF is 

afgesproken dat de algemene subsidie in 2023 gelijk blijft aan 2022. Echter, er komt in 2023 een 

eenmalige extra subsidie van € 23.000. 

 

Baten activiteiten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Schoolschaak 35.000 27.000 30.000 24.947 

Breedteschaak 15.000 7.500 12.500 8.036 

Communicatie en algemene dienstverlening 42.000 3.800 15.000 15.629 

Kadervorming 18.000 7.000 15.000 6.175 

Competitie en rating 33.000 28.400 26.000 21.818 

Topschaak 3.000 4.000 3.000 4.642 

Talentontwikkeling 37.000 37.000 33.000 16.402 

Evenementen 14.000 11.400 10.000 6.628 

Schaakmatties 8.500 5.500 22.000 9.495 

PR-activiteiten 0 0 0 0 

Totaal 205.500 131.600 166.500 113.772 

Toelichting 

· Breedteschaak: De Schaak Off die is gericht op het aantrekken van nieuwe schakers (ook 

voor clubs) zetten we voort. In 2022 was er geen inschrijfgeld en zijn kosten gedekt door een 

eenmalige subsidie van de FIDE. In 2023 zal er wel inschrijfgeld worden gevraagd 

(voornemen is om € 10 incl. BTW te vragen). 

· Communicatie en algemene dienstverlening: De begrote baten betreffen voornamelijk 

inkomsten van abonnementen van leden op Schaken.nl. Hiermee worden de hogere lasten 

gedekt van een papieren blad ten opzichte van het oude online Schaakmagazine. De begrote 

baten uit deze abonnementen zijn toereikend om de lasten voor Schaken.nl op een 

vergelijkbaar niveau te houden met de lasten van het online magazine.  (zie ook lasten 

activiteiten). Doel voor de langere termijn is dat de baten voor Schaken.nl door 

abonnementen (leden en niet-leden), advertenties en losse verkoop gestaag stijgen, zodat 

een steeds groter deel van de lasten voor het maken van het blad gedekt wordt. 

· Competitie en rating: Het inschrijfgeld voor deelname aan de KNSB-competitie wordt met € 

10 verhoogd. Dit is onder meer voor dekking van het online platform arbitrage (OPA) dat op 

wedstrijddagen beschikbaar is als helpdesk voor scheidsrechters bij wedstrijden van teams in 

de 2e klasse en lager. 

· Schaakmatties: Schaakmatties gaan we gerichter inzetten waarbij de nadruk meer komt te 

liggen op een aantal online evenementen (met inschrijfgeld). Doel is dat Schaakmatties 

kostendekkend is (zie ook lasten activiteiten). 

 

Overige baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Overige opbrengsten 8.000 6.200 8.000 6.633 

Donaties 0 0 0 2.250 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggen 

Werkgelegenheid (NOW) 

0 12.000 0 37.071 

Totaal 8.000 18.200 8.000 45.954 

 

Sponsoring 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

TeamNL 15.000 15.000 15.000 0 

Sponsoring algemeen PM 0 0 0 
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Sponsoring NK Schaken PM 0 0 50.000 

Totaal 15.000 15.000 0 50.000 

 

Toelichting 

De KNSB is sinds 2022 aangesloten bij TeamNL, samen met 27 andere sportbonden. Hoofdsponsor 

van TeamNL is de Nederlandse Loterij (NLO). De rechten die de KNSB heeft ingebracht, zijn 

gewaardeerd op € 15.000. Gedurende de looptijd van dit contract (2022-2031) zal het bedrag niet 

worden geïndexeerd. 

Er zijn momenteel verschillende concrete leads voor sponsoring; voor het NK Schaken en voor 

jubileumevenementen. Er zijn echter nog geen formele akkoorden, vandaar dat er PM staat bij 

sponsoring.  
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2 Overzicht lasten 
Voor zover in toelichtingen vergelijkingen worden gemaakt, gaat de vergelijking tussen de begroting 

2023 en de begroting 2022. 

 

1. Lasten activiteiten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Schoolschaak 37.500 27.000 32.500 27.631 

Breedteschaak 26.700 13.000 32.500 16.231 

Communicatie en algemene 

dienstverlening 

108.000 113.900 113.000 93.721 

Kadervorming 34.000 16.500 29.000 14.992 

Competitie en rating 23.000 23.000 26.000 14.761 

Topschaak 147.000 155.500 137.000 135.466 

Talentontwikkeling 80.500 76.000 76.500 73.920 

Evenementen 57.900 75.900 58.500 78.838 

Schaakmatties 8.500 8.500 21.500 21.522 

PR-activiteiten 5.000 10.000 5.000 4.625 

Totaal 528.100 519.300 531.500 481.707 

 

Toelichting: 

· Breedteschaak: De begrote lasten liggen wat lager dan in 2022. We verwachten een 

belangrijk deel van de kenniscentrumfunctie voor clubs via een platform van NOC*NSF te 

kunnen laten lopen, waardoor de kosten lager kunnen liggen.  

· Communicatie en algemene dienstverlening: De lasten bij dit hoofdstuk liggen ongeveer op 

hetzelfde niveau. Maar onderliggend zijn er wel wat verschuivingen. De lasten voor het blad 

Schaken.nl liggen hoger dan in 2022, doordat het volledig op papier verschijnt en papier en 

drukkosten (energie) flink zijn gestegen. De jaarlijkse lasten voor de websites worden een 

stuk lager door de overstap naar een andere partij. Verder organiseren we in 2023 ook geen 

grote Themadag, omdat er vanwege het jubileum al verschillende grootschalige activiteiten 

zijn. Er komen wel kleinschaligere workshopmiddagen; daarvoor wordt budget naar 

kadervorming overgeheveld. 

· Topschaak: Door de aansluiting bij TeamNL krijgen we meer middelen. Een deel zal worden 

besteed aan TeamNL vrouwen en een deel om topschakers te ondersteunen bij deelname 

aan het EK Individueel. 

· Schaakmatties: Schaakmatties gaan we gerichter inzetten waarbij de nadruk meer komt te 

liggen op een aantal online evenementen (met inschrijfgeld). Doel is dat Schaakmatties 

kostendekkend is (zie ook baten activiteiten). 

 

2. Personeelslasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Salarissen 357.000 283.000 294.000 300.327 

Pensioenlasten 34.000 28.000 30.000 27.669 

Sociale lasten 67.000 50.000 50.000 50.151 

Standaardvergoedingen 3.000 3.000 3.000 2.894 

Reiskosten woon-werkverkeer en 

dienstreizen 

6.000 5.000 5.000 2.580 

Opleidingen medewerkers 5.000 5.000 5.000 14.237 

Arbo en aanvullende verzekeringen 7.000 6.200 7.000 6.633 

Kosten salarisadministratie 3.000 3.000 3.000 2.570 

Inhuur t.b.v. organisatie 26.000 60.000 42.000 52.441 

Overige personeelslasten 1.000 1.000 1.000 127 

Totaal 509.000 444.200 440.000 459.630 
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Toelichting: 

Vanaf 2023 wordt de formatie uitgebreid met ruimte voor een eigen kracht op het terrein van 

communicatie en social media content, en met ruimte voor een hoofdredacteur voor Schaken.nl. 

Beide functies zijn tot nu toe extern belegd. Daarnaast komt er meerjarig ruimte voor formatie voor 

schoolschaak (naast opleidingen). Door de extra ruimte in de formatie voor communicatie en social 

media content kan de externe ondersteuning voor marketing en communicatie worden verminderd; 

dat is zichtbaar door een lagere lasten voor inhuur. 

In 2023 zal de KNSB ook een nieuw personeelsbeleid opstellen. Dit volgt uit de Sportagenda 2032 van 

NOC*NSF.  

 

3. Huisvestingslasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Gas, water en elektriciteit 16.000 9.000 7.000 4.924 

Schoonmaak 7.000 7.000 6.000 7.135 

Klein onderhoud 1.000 600 1.000 894 

Belastingen en vergunningen 6.000 6.000 4.000 4.295 

Beveiliging pand 2.000 1.000 1.000 1.142 

Verzekeringen huisvesting 3.000 2.800 3.000 2.642 

Groot onderhoud 0 0 0 0 

Totaal 35.000 26.400 22.000 21.032 

 

Toelichting 

In het MJBP 2022-2025 is aangekondigd dat het pand in Haarlem verkocht zal worden en dat een 

andere locatie wordt gezocht (vermoedelijk huur). Uitgangspunt daarbij is dat we zoeken naar de 

samenwerking met andere bonden. Planning is dat de verkoop en de verhuizing in 2023 zal gaan 

plaatsvinden. Kosten die verband houden met de verhuizing zullen ten laste worden gebracht van de 

opbrengst van het pand. 

Gelet op deze plannen zijn de vaste huisvestingslasten voor 2023 lastig in te schatten. Bij de cijfers uit 

de tabel is er daarom van uitgegaan dat het bondsbureau nog geheel 2023 in het pand in Haarlem is 

gevestigd. Bij de keuze voor een nieuwe locatie zal als criterium gelden dat de lasten gelijk of lager 

zijn dan de nu begrote € 35.000. 

 

4. Organisatielasten bureau 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Kantoorautomatisering 8.000 9.000 6.000 7.517 

Bureaukosten 5.000 5.000 2.000 7.115 

Telefoonkosten 3.000 2.500 3.000 3.168 

Druk- en portokosten 2.000 2.000 2.000 1.111 

Totaal 18.000 18.500 13.000 18.912 

 

Toelichting 

· De laatste jaren worden meer processen geautomatiseerd zodat er efficiënter gewerkt kan 

worden. De lasten voor kantoorautomatisering stijgen daarom. Door de 

efficiencyverbetering komt er tijd vrij om extra werkzaamheden op te pakken. 

· Bureaukosten zijn vooral kosten voor erespelden en voor bijv. attenties voor vrijwilligers. 

Deze kosten hebben een stijgende trend, vandaar dat deze in 2023 hoger worden begroot 

dan in 2022. 
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· Voor kantoorautomatisering en telefoonkosten geldt dat de lasten voor 2023 (en later) mede 

afhangen van de nieuwe locatie. Als bepaalde faciliteiten zijn inbegrepen in huur of 

servicekosten, dan kunnen deze lasten omlaag. 

 

5. Overige organisatielasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Bestuur 7.000 10.000 4.000 10.046 

Bondsraad 4.000 3.500 4.000 1.355 

Commissies 1.000 1.000 1.000 858 

Accountant 9.000 9.000 9.000 15.803 

Juridisch advies 3.000 22.500 2.000 20.480 

Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS 9.000 9.000 9.000 8.417 

Totaal 33.000 55.000 29.000 56.958 

 

Toelichting 

· Bij bestuur worden de lasten vanaf 2023 hoger begroot in verband met een jaarlijkse 

strategische tweedaagse van het bestuur en voor (stijgende) kosten van het bijwonen van de 

jaarvergaderingen van FIDE en ECU. 

· Als de op nieuwe locatie vergaderruimten voor bestuur/commissies en eventueel Bondsraad 

zijn inbegrepen, kunnen deze lasten omlaag.  

 

6. Afschrijvingen 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

IT-software 26.500 29.300 20.600 15.501 

IT-hardware 3.200 3.200 2.000 3.231 

Inventaris 500 500 1.000 537 

Schaakmateriaal 800 800 1.400 800 

Totaal 31.000 33.800 25.000 20.069 

 

Toelichting 

Op advies van de FAC stijgt het afschrijvingspercentage voor IT-software vanaf 2022 van 10% naar 

20%. Daardoor stijgt het bedrag voor afschrijvingen voor 2023 (en in 2022) sterk, en zal in de jaren 

daarna snel afnemen. Dat komt vooral omdat grote investeringen in OLA in 2016 en 2017 sneller 

worden afgeschreven. 

 

7. Overige lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Bankkosten 1.000 2.000 1.000 1.179 

Mutatie voorziening dubieuze 

debiteuren 

0 3.000 0 3.947 

Overig 1.000 0 1.000 4.022 

Totaal 2.000 5.000 2.000 9.148 
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3 Schoolschaak 
MJBP 2022-2025: Ondersteuning voor kansen: Schoolschaak faciliteren 

 

Wat willen we bereiken? 

Onze ambitie is dat in 2025 alle kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid hebben om te 

schaken. Dit sluit aan bij het thema Ondersteuning voor kansen/schoolschaak faciliteren uit het MJBP 

2022-2025. Daarnaast gaan we inzetten op het vasthouden van een deel van deze groep op de 

middelbare school.  

 

Welke resultaten willen we behalen in 2023? 

Helaas heeft Corona ook dit jaar het schoolschaken ernstig belemmerd: met ruim 2.500 deelnemers 

zitten we slechts op een kwart van de pré-Corona jaren. Daarom willen we in het jubileumjaar flink 

uitpakken door schoolschaken te stimuleren, maar ook een jaarlijkse, landelijke schoolschaakdag in 

te stellen.  

Het aantal leerlingen, dat in contact komt met schaken is lastig te meten en ligt ook niet volledig 

binnen onze invloedsfeer. Daarom focussen we ons op het stimuleren van de omgeving: gemakkelijk 

een schoolschaaktoernooi organiseren, meer kwalitatief goede schaakdocenten, ontwikkelen van 

lespakketten (o.a. voor plusklassen) en het verbeteren van het contact met de scholen en 

trainers/leerkrachten.   

 

Wat gaan we ervoor doen? 

· We communiceren actief dat we in contact willen komen met alle (school)schaaktrainers, om 

samen met hen het aantal kinderen dat leert schaken, te vergroten. In 2023 scheiden we de 

communicatiekanalen in een kanaal voor discussie en een kanaal voor informeren.  

· We brengen in kaart aan welke ondersteuning schoolschaaktrainers (zowel betaald als 

vrijwillig) behoefte hebben, inventariseren op welke manier wij deze ondersteuning het 

beste kunnen bieden en ontwikkelen deze ondersteuning vervolgens. Daardoor worden de 

trainers beter, kunnen ze mogelijk op meer plekken les gaan geven en anderen aansteken 

om ook kinderen te leren schaken.  

· We bieden workshops aan voor mensen die willen starten met schaakles geven aan 

kinderen. Hiervoor zetten we ervaren (school)schaaktrainers in en bieden we het 

laagdrempelig aan via e-learning.  

· We versterken de samenwerking met Stichting Jeugdschaak. We gaan de Stichting in eerste 

instantie vooral vragen ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van nieuwe 

schoolschaakinitiatieven. Om dit te ondersteunen ontwikkelen we organisatiepakketten voor 

het opzetten van een schoolschaaktoernooi, een schoolschaakclub en lespakketten, die 

scholen kunnen inzetten voordat ze deelnemen aan een schoolschaaktoernooi.  

· We ontwikkelen een concept voor het schaken op de middelbare school. Dat kan variëren 

van schaakborden op school voor in de pauze tot een pilot met een Sporthighschool naar 

model van andere sportbonden, waarin goede schaaktrainers deze leerlingen wekelijks een 

gedegen schaaktraining geven.  

· Bij teamwedstrijden bij BO Algemeen hebben we inmiddels 112 lokale organisatoren in 

beeld. We gaan bij hen handige tips ophalen, hoe zij het aanpakken en tevens vragen of zij 

nog ondersteuning kunnen gebruiken bv software, digitale hulp bij inschrijvingen, draaiboek 

(en deze ondersteuning ook ontwikkelen). Ook willen we via deze digitale tools het 

schoolschaak beter in kaart kunnen brengen.  

· De gebieden zonder voorronde brengen we in kaart en benaderen de dichtstbijzijnde 

jeugdclub of zij iemand weten die de voorronde zou kunnen organiseren. Alternatief is dat 

we naar de schaakscholen in de buurt kijken of die het niet zelf willen oppakken.  
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Wat gaat dat kosten?  

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 35.000 27.000 30.000 24.947 

Lasten (-/-) 37.500 27.000 32.500 27.631 

Subtotaal -2.500 0 -2.500 -2.684 

     

Ten laste van Bestemmingsfonds 

Groen-Stichting 

0 0 0 0 

Ten laste van bestemmingsreserve 

schoolschaak 

0 0 1.500 0 

Totaal -2.500 0 -1.000 -2.684 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-

) 

64.405 38.394 52.229 53.351 

Totaal -66.905 -38.394 -53.229 -56.035 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Bijdragen kosten trainers 32.500 25.000 27.500 23.584 

Bijdragen kosten materialen 2.500 2.000 2.500 1.363 

Totaal 35.000 27.000 30.000 24.947 

 

Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Kosten trainers 32.500 25.000 27.500 26.514 

Kosten materialen 2.500 2.000 2.500 1.117 

Ondersteuning Jeugdschaak.nl 0 0 1.000 0 

Ondersteuning nieuwe 

schoolschaakinitiatieven 

2.500 0 1.500 0 

Subtotaal 37.500 27.000 32.500 27.631 

     

Toegerekende personeelslasten 64.405 38.394 52.229 53.351 

Totaal 101.905 65.394 84.729 80.982 
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4 Breedteschaak 
 

MJBP 2022-2025: 

1. Nieuw in ontwikkeling: Vereniging 2.0 Aanmoedigen 

2. Ondersteunen voor kansen: Meer meisjes en vrouwen aan het schaken krijgen 

3. Promotie naar buiten: jubileum 2023 

 

Wat willen we bereiken (doelen MJBP 2022-2025)? 

· Vereniging 2.0 aanmoedigen 

Het verenigingsleven is nog steeds het belangrijkste onderdeel van het georganiseerde schaakleven. 

Dit onderdeel heeft volgens ons versterking nodig. Wij zien kansen voor verenigingen om zich te 

vernieuwen om met meer nieuwe leden te werven en leden te behouden. 

De twee succesvolle Schaak-Off’s hebben laten zien dat er veel potentieel is om ongebonden (online) 

schakers naar de club te krijgen. Dit initiatief zullen wij dan ook voortzetten en clubs zoveel mogelijk 

helpen om onderdeel hiervan te kunnen zijn. Ook samenwerkingen met andere partijen, zoals 

Chessable, zullen wij blijven opzoeken. Door onder andere op het gebied van PR te steunen, dragen 

wij eraan bij dat verenigingen niet-leden kunnen laten kennismaken met hun club. 

Wij willen dat de 'YouTube schakers' en alle andere ongebonden schakers niet alleen met elkaar 

spelen, maar ook verbonden worden aan onze verenigingen. Daarvoor moet het aanbod beter 

aansluiten op de vraag: het aanbod moet breder, sneller en hipper worden. We willen verenigingen 

die hierin willen meebewegen maximaal ondersteunen. Onze prioriteiten zullen dan ook komen te 

liggen bij het faciliteren van deze verenigingen.  

 

· Meer meisjes en vrouwen aan het schaken 

Wij willen meer diversiteit in het schaken en die verscheidenheid terugzien in iedere tak van de 

schaakwereld: van jeugd-, breedte- en topschaak, tot op bestuurlijk niveau bij de KNSB en bij 

verenigingen. We bepalen concrete doelen die we willen bereiken. De concrete targets maken we in 

20232, waarbij we ons allereerst zullen focussen op meer meisjes en dames. We zijn hierbij 

ambitieus, maar ook realistisch.  

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Schaak-off (incl. follow up) 

De twee succesvolle Schaak-Off’s hebben laten zien dat er veel potentieel is om nieuwe vooral online 

schakers naar de club te krijgen. Daarom organiseren we in 2023 opnieuw een Schaak-Off. Inzet 

daarbij is om de samenwerking met Chessable (dat een uitgebreid prijzenpakket verzorgt), die we in 

2022 hebben ingezet, te continueren. Er zal een inschrijfgeld gevraagd worden. 

 

In 2022 hebben we al meer aandacht besteed aan het ondersteunen van verenigingen om nieuwe 

leden te krijgen met behulp van de Schaak-Off, zoals contact houden met de potentiële nieuwe 

leden, vervolgactiviteiten aanbieden en zichtbaarheid op de sociale media. Dit vraagt andere zaken 

van verenigingen dan zij gewend zijn. Veel deelnemende verenigingen zijn al actiever geworden op 

de sociale media en dat laat direct resultaat zien. Het kan echter nog veel beter. De schaakbond zal 

daarvoor ook opnieuw cursussen aanbieden aan clubs hoe je als vereniging succesvol op sociale 

media kunt zijn. 
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Ondersteuning clubs 

Verenigingen kunnen bij de KNSB voor ledenwerving- of ontwikkelingsacties een bijdrage van 

maximaal € 200 als tegemoetkoming in de kosten van hun wervingsactiviteit.  

 

Opbouw en onderhoud kenniscentrumfunctie clubs met Sportmatch 

We hebben in 2022 voor het eerst gebruik gemaakt van Clubbase, een platform van Sportmatch, een 

initiatief van NOC*NSF voor laagdrempelig sportaanbod. Verenigingen kunnen via Clubbase zelf 

aanbod plaatsen en deelnemers werven. We hebben dit platform als test voor de Schaak-Off 2022 

gebruikt en dat is goed bevallen.  

In 2023 gaan we verenigingen stimuleren om dit platform te gebruiken. Het platform is namelijk heel 

geschikt voor verenigingen om bijv. lessen of activiteiten voor verschillende doelgroepen te 

promoten (ook betaald). Bovendien kan eenvoudig met andere grote campagnes als Koningsspelen, 

AH Actie of Nationale Sportweek worden meegelift.  

 

Op https://clubbase.sport.nl/kennisbank is ook een uitgebreid kenniscentrum beschikbaar voor 

verenigingen. Hier is informatie te vinden over o.a. Veilig sportklimaat, Sportakkoord, WBTR tot tips 

en advies. Een schat aan ondersteunende items voor de clubs. Door deel te nemen aan Sportmatch 

krijgen we de mogelijkheid om maatwerk te leveren en desgewenst ook schaakgerelateerde 

onderwerpen eraan toe te voegen. 

 

The Queen’s Gambit cursus en twitch uitzendingen 

Het was de bedoeling om in 2022 opnieuw de succesvolle beginnersserie The Queen’s Gambit uit te 

brengen. De trainers kregen het echter te druk, zodat deze is verplaatst naar 2023. Het Dagjournaal 

bij het Tata Steel schaaktoernooi komt ook weer terug.  

 

Communicatieplatform (eentweetje) en app 

Na de pilot in 2022 zal www.sportbestuurdersplatform.nl, het platform voor sportbestuurders, 

verder worden uitgerold. Het platform heeft een aparte sectie voor schaakbestuurders: 

www.schaken.sportbestuurdersplatform.nl. Doel van het platform is dat sportbestuurders met elkaar 

in contact komen. Op die manier kunnen ze gebruik maken van elkaars kennis, door vragen te posten 

en/of vragen van andere bestuurders te beantwoorden. De doelstelling voor 2023 is minimaal 150 

schaakbestuurders actief op dit platform te krijgen. 

 

Vereniging 2.0 Aanmoedigen 

Een belangrijk nieuw project in 2023 als onderdeel van het MJB is Vereniging 2.0. Een Vereniging 2.0 

is een voorbeeld club die actief is op een aantal belangrijke punten. Dat zijn naast een actieve 

achterban van leden, een open en toegankelijke accommodatie, een gevarieerd aanbod van klassiek, 

rapid- en snelschaak, maar ook lessen / trainingen. Ook is een Vereniging 2.0 open naar buiten toe en 

actief bezig met ledenwerving en -behoud. 

Om te weten te komen waar deze verenigingen 2.0 zich bevinden, gaan we een start maken met een 

rondje langs de clubs. Daarnaast willen we te weten komen van andere verenigingen waar zij 

behoefte aan hebben en of zij ook een vereniging 2.0 willen worden. We gaan een selectie van clubs 

verspreid over alle regionale bonden bezoeken op hun clubavonden en in gesprek met ze wat er 

speelt en waar kansen liggen. Hoe krijgen we het aanbod breder, sneller en hipper?  

We willen verenigingen die hierin willen meebewegen maximaal ondersteunen. Onze prioriteiten 

zullen dan ook komen te liggen bij het faciliteren van deze verenigingen. 

 

 

Meer meisjes en vrouwen aan het schaken krijgen 

In 2022 is een start gemaakt met het verzamelen van informatie over meisjes en vrouwenschaak. Het 
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betreft een promotieonderzoek aangevuld met statistieken van clubs en evenementen over 

deelname van meisjes en vrouwen. Bij landelijke evenementen gaan we nog meer maatwerk leveren 

om het percentage meisjes omhoog te krijgen. Het NK Snelschaak jeugd heeft bijvoorbeeld laten zien 

dat je met extra aandacht en persoonlijke mails het percentage meisjes kan verdubbelen. Er zal een 

visiedocument worden gemaakt, waarin een aantal aanbevelingen zullen staan om succesvol het 

percentage meisjes en vrouwen bij clubs en evenementen te vergroten. 

 

Club van het jaar 

Jaarlijks wordt een vereniging in het zonnetje gezet die zich buitengewoon verdienstelijk heeft 

gemaakt met ledenwerving. Elk jaar kijken we hoe we deze vereniging extra in het zonnetje kunnen 

zetten en als voorbeeld voor anderen kan dienen. 

 

Wat gaat dat kosten?  

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 15.000 7.500 12.500 8.036 

Lasten (-/-) 26.700 13.000 32.500 16.231 

Subtotaal -11.700 -5.500 -20.000 -8.195 

     

Ten laste van bestemmingsreserve 

jubileum 

0 0 0 495 

Totaal -11.700 -5.500 -20.000 -7.700 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-

) 

20.228 19.570 19.382 19.295 

Totaal -31.928 -25.070 -39.382 -26.995 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Ledenwerving en ledenbehoud 

clubs 

10.000 5.500 9.500 1.354 

Bijdragen examens en diploma’s 5.000 2.000 3.000 752 

Overige 0 0 0 5.930 

Totaal 15.000 7.500 12.500 8.036 

 

 

Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Ledenwerving en ledenbehoud 

clubs  

10.000 10.000 16.000 15.676 

Opbouw en onderhoud 

kenniscentrumfunctie clubs 

4.200 1.000 10.000 0 

Vereniging 2.0 4.000 0 10.000 0 

Meisjes en vrouwenschaak 1.000 0 10.000 0 

Levering examens en diploma’s 5.000 0 3.000 60 

Overige lasten breedteschaak 2.500 2.000 3.500 495 

Subtotaal 26.700 13.000 32.500 16.231 

     

Toegerekende personeelslasten 20.228 19.570 19.382 19.295 

Totaal 46.928 32.570 51.882 35.526 
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5 Communicatie en algemene dienstverlening  
MJBP 2022-2025: 

1. Promotie naar buiten: Externe communicatie verbeteren 

    Fysiek Schaakmagazine 2.0 uitbrengen 

2. Ondersteuning voor kansen: Website(s) optimaliseren 

 

Wat willen we bereiken? 

· Goede basisdienstverlening 

· Verbinden met verenigingen en leden  

· Zichtbaar zijn als schaaksport in de samenleving 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

· In 2022 zijn we opnieuw gestart met het uitbrengen van een fysiek tijdschrift Schaken.nl. Dit 

was een van de doelen uit het MJBP 2022-2025. Het blad is flink verbeterd en heeft een wat 

andere insteek dan het oude Schaakmagazine: het is gericht op alle schaakliefhebbers van 12 

jaar en ouder, ongeacht of zij lid zijn van de KNSB. Het blad komt ook in kiosken te liggen. 

Daarmee wordt schaken zichtbaarder en de bedoeling is dat dat, samen met o.a. de Schaak-

Off en zichtbaarheid op social media, leidt tot aanloop van nieuwe mensen bij verenigingen 

en toernooien. 

Leden van de KNSB kunnen zich sterk gereduceerd tarief abonneren op Schaken.nl. Bij 4.000 

betalende abonnees onder leden zijn de netto kosten vergelijkbaar met de kosten van het 

online Schaakmagazine. 

Doel voor 2023 is dat opbrengsten uit advertenties, commerciële abonnementen en losse 

verkoop kostendekkend worden. Voor de opstart in 2022 houden we nog rekening met een 

klein tekort; vanaf 2024 is de ambitie dat deze opbrengsten de KNSB ook wat gaan 

opleveren. 

· De technische vernieuwing van de websites is in het najaar van 2022 gestart en zal begin 

2023 worden afgerond. Tegelijkertijd zullen de twee websites veel sterker een eigen karakter 

krijgen. Schaakbond.nl wordt de corporate website, met informatie voor clubs, leden en 

iedereen die organisatorisch met schaken wil (bijv. training geven). Schaken.nl wordt de site 

voor de schaker. Doel is dat de website Schaken.nl en het blad Schaken.nl elkaar gaan 

versterken.  

· We zetten de maandelijkse nieuwsbrieven voor leden en abonnees en de tweemaandelijkse 

nieuwsbrieven voor verenigingen voort. 

· We geven verder uitvoering aan de in 2021 ingezette social media strategie. De KNSB wordt 

op een aansprekende manier zichtbaar op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze 

activiteit, en de nieuwsbrieven, passen bij het thema Promotie naar buiten/externe 

communicatie verbeteren uit het MJBP 2022-2025. We zetten de social media ook in voor de 

TeamNL exposure (zie ook topschaak). 

· We blijven werken aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van Netstand, de 

ratingwebsite en de toernooikalenderwebsite. 

· We vervangen de Themadag door een aantal kleinere, gerichte workshopmiddagen. Daartoe 

wordt budget overgeheveld naar het hoofdstuk Kadervorming. 
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Wat gaat dat kosten?  

 

 Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 42.000 3.800 15.000 15.629 

Lasten (-/-) 108.000 113.900 113.000 93.721 

Subtotaal -66.000 -110.100 -98.000 -78.092 

     

Ten laste van voorziening Schaakmagazine 0 0 0 0 

Totaal -66.000 -110.100 -98.000 -78.092 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-) 92.858 69.644 56.553 65.376 

Totaal -158.858 -179.744 -154.553 -143.468 

 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Advertenties Schaken.nl 0 0 5.000 13.562 

Losse verkoop Schaken.nl 0 0 0 1.200 

Abonnementen Schaken.nl leden 37.000 0 0 253 

Advertenties website 0 0 2.000 -1.869 

Uitslagenserver en kalenderwebsite 2.000 1.500 0 0 

Doorberekening materiaalverzekering 3.000 2.100 3.000 2.483 

Baten themadag* 0 200 5.000 0 

Totaal 42.000 3.800 15.000 15.629 

 

 

Lasten 

  B2023 P2022 B2022 R2021 

Schaakmagazine 

Drukkosten 0 3.000 4.000 6.414 

Verzendkosten 0 0 0 377 

Schrijvers en 

fotografen 

0 16.000 15.000 27.082 

Schaken.nl  66.000 53.100 37.000 0 

Websites  4.000 7.400 10.000 7.622 

Uitslagenserver en 

kalenderwebsite 

 10.000 6.000 4.000 3.763 

OLA Hosting 6.000 5.000 5.000 5.923 

 Onderhoud 6.000 6.000 6.000 6.967 

Collectieve verzekeringen Materiaal 4.000 3.800 4.000 4.593 

 Aansprakelijkheid 5.000 4.600 5.000 3.855 

Social media, nieuwsbrieven Licenties 6.000 6.000 3.000 0 

Content maken 2.000 2.000 5.000 6.246 

Themadag  0 1.000 15.000 0 

Nieuwe online initiatieven  0 0 0 20.878 

Subtotaal  108.000 113.900 113.000 93.721 

      

Toegerekende 

personeelslasten 

 92.858 69.644 56.553 65.376 

Totaal  200.858 180.544 169.553 159.097 
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6 Kadervorming  
MJBP 2022-2025: Ondersteuning voor kansen: Structuur in trainingsopbouw 

 

Wat willen we bereiken, 2022-2025 

Kadervorming draagt bij aan verschillende thema’s: 

1. Versterken van het verenigingsleven 

2. Van Jeugdschaak naar Topschaak 

3. Stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk 

 

Doelen 

1. Alle schaaktrainers in Nederland zijn vanzelfsprekend aangesloten bij het trainersnetwerk 

van de KNSB: Van vrijwilligers op clubs tot professionele talententrainers. Er is onderlinge 

uitwisseling van inspiratie, kennis en ondersteuning.  Op den duur (2024) is er vanuit de 

KNSB steeds minder aansturing nodig: het netwerk organiseert zichzelf. 

2. Er is een degelijk en toegankelijk leeraanbod op alle niveaus: van beginner tot 

talententrainer. In navolging van andere sportbonden zullen we meer via e-learning gaan 

aanbieden, zodat reisafstanden of gekozen tijdstippen niet langer een obstakel vormen.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Versterken van het verenigingsleven: 

· Naast het lesgeven aan kinderen ook aandacht te besteden aan lesgeven aan volwassenen/ 

clubs te ondersteunen in het verzorgen van beginnerscursussen. Zelf een beginnerscursus te 

organiseren/ een vervolg hierop (zie ook breedteschaak). 

· Een passend leeraanbod voor trainers. Niet alleen opleidingen, maar ook laagdrempelige e-

learningcursussen en intervisiebijeenkomsten. 

· Ook e-learningcursussen en webinars verzorgen op het gebied van de organisatie van een 

club/ ouderbetrokkenheid, andere thema’s die spelen op de club. 

· Vrijwilligers en bestuurders (beter) bekend te maken met het opleidingsaanbod buiten de 

KNSB, bijvoorbeeld bij sportopleidingen.nl. Opleidingen voor bestuurders, bijvoorbeeld 

Breedteschaak Eentweetje. Daarnaast ontwikkelen we een e-learning cursus voor elke 

bestuursrol.  

  

Van Jeugdschaak tot Topschaak: 

Dit sluit aan bij het thema Ondersteuning voor kansen/structuur in trainingsopbouw uit het MJBP 

2022-2025. 

· Verdere ontwikkeling van de doorlopende leerlijn van jeugdschaak naar topschaak. Daarin 

worden in elk geval de volgende elementen opgenomen: Wat is er voor nodig om goede 

trainers op elk niveau te krijgen? Hoe kunnen we spelers die niet de ambitie hebben om 

topschaker te worden, bijv. als trainer, scheidsrechter of organisator voor de schaakwereld 

behouden? 

· Een eerste stap is om de stap naar Schaaktrainer 2 vanuit Schaaktrainer 1 kleiner te maken. 

Dit doen we door de cursussen op te knippen in separaat te volgen modules.   

· De leerlijn van ST1 naar ST 5 een duidelijkere structuur te geven. 
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Stimuleren en waarderen vrijwilligerswerk: 

· Trainers te stimuleren zelf een Webinar te organiseren of verzorgen (vergelijk Webinar 

financiering Schoolschaak, organiseren toernooien) en deze mensen hier ook op een 

passende manier voor te bedanken. 

· De "'Trainers in het zonnetje" rubriek in de nieuwsbrief. In de maandelijkse trainersupdate 

ruimte te geven aan eigen inbreng van trainers, goede initiatieven te benoemen, etc. 

· Clubs en scholen stimuleren om trainers een passende beloning te geven.  

  

Aanvullend nodig voor de lange termijn:  

a. Doorontwikkeling van platform, waarin onderlinge communicatie en kennisdeling digitaal 

mogelijk is. 

b. Doorontwikkeling opleidingen: instructiefilmpjes maken, meer blended learning. 

c. Doorgaan met stimuleren van eigen initiatief door trainers. 

d. Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, visie op de gehele opleidingsstructuur: van ST 1 

naar ST4/5 in overeenstemming met wat het NOC*NSF van ons verlangt. Waarbij de focus in 

2023 ligt op de onderste niveaus van de cursuslijnen.  

 

Wat gaat dat kosten?  

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 18.000 7.000 15.000 6.175 

Lasten (-/-) 34.000 16.500 29.000 14.992 

Subtotaal -16.000 -9.500 -14.000 -8.817 

     

Ten laste van bestemmingsreserve 

schoolschaak 

0 0 8.000 0 

Subtotaal -16.000 -9.500 -6.000 0 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-) 46.865 21.218 35.217 36.550 

Totaal -62.865 -30.718 -41.217 -45.367 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten trainersopleidingen 14.000 6.000 12.000 5.100 

Baten scheidsrechtersopleidingen 4.000 1.000 3.000 1.075 

Totaal 18.000 7.000 15.000 6.175 

 

Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Trainersopleidingen 18.000 8.000 16.000 13.450 

Scheidsrechtersopleidingen 5.000 1.000 4.000 510 

Ontwikkeling en verbetering 

opleidingen 

10.000 7.000 8.000 1.000 

Overige kosten kadervorming 1.000 500 1.000 32 

Subtotaal 34.000 16.500 29.000 14.992 

     

Toegerekende personeelslasten 46.865 21.218 35.217 36.550 

Totaal -80.865 -37.718 64.217 51.542 
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7 Competitie en rating  
 

Wat willen we bereiken? 

· Een goed georganiseerde competitie 

· Betrouwbare ratinglijsten, die maandelijks uitkomen. 

· Onderzoeken of we een betaalde maandelijkse rapid en snelschaakrating kunnen realiseren 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

· We organiseren de KNSB-competitie en de jeugdclubcompetitie. 

· De wijziging van de opbouw van de competitie zoals besloten door de Bondsraad van 11 

december 2021 is in gang gezet door een aangepaste promotie en degradatieregeling. Vanaf 

de 2e klasse wordt het aantal parallelklassen iets verlaagd, zodat er meer parallelklassen 

kunnen worden gemaakt in met name de 6e klasse. Op die manier kunnen daar de 

reisafstanden worden verlaagd. 

· We zetten de maandelijkse ratinglijsten voort. Daarnaast willen we een maandelijkse rapid- 

en snelschaakrating introduceren. Toernooi organisaties betalen een klein bedrag per 

deelnemer om het proces te bekostigen. 

 

Wat gaat dat kosten? 

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 33.000 28.400 26.000 21.818 

Lasten (-/-) 23.000 23.000 26.000 14.761 

Subtotaal 10.000 5.400 0 7.057 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-) 32.925 31.646 31.344 31.834 

Totaal -32.925 -26.246 -31.344 -24.777 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Wedstrijdleiding KNSB-competitie 3.000 3.000 3.000 4.500 

Inschrijfgelden KNSB-competitie  18.000 14.400 13.000 12.105 

Bijdragen KNSB-

jeugdclubcompetitie* 

8.000 8.000 7.000 3.425 

Doorberekening ratingverwerking en 

titels 

4.000 3.000 3.000 1.788 

Boetes en heffingen 0 0 0 0 

Totaal 33.000 28.400 26.000 21.818 

 

Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Wedstrijdleiding KNSB-competitie 8.000 8.000 8.000 3.461 

Overige kosten KNSB-competitie en 

bekercompetitie 

2.000 2.000 2.000 200 

KNSB-jeugdclubcompetitie 9.000 10.000 12.000 6.117 

Ratingverwerking en titels 4.000 3.000 4.000 4.983 

Subtotaal 23.000 23.000 26.000 14.761 

     

Toegerekende personeelslasten 32.925 31.646 31.344 31.834 

Totaal 55.925 54.646 57.344 46.595 
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8 Topschaak  
 

Wat willen we bereiken? 

1. Nederlandse schaker in top 10 van de wereld, zowel bij de mannen als de vrouwen.  

2. Twee Nederlanders in de top-30 van de wereld. 

3. Topschaak versterken  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

a. Voortzetting van het programma van Anish Giri. De focus ligt op de WK-cyclus en handhaving in de 

top-10. 

b. Voortzetting programma Jorden van Foreest. Doel is verder ontwikkelen in richting van de top-10 

van de wereld.  

c. We nemen deel aan het EK-landenteams in Budva (Montenegro, 10-21 november) met zo sterk 

mogelijke teams. Ambitie is om in de top-5 (open) en top-10 (vrouwen) te eindigen. 

d. Er komt een Topsportstatuut waarin de rechten en plichten van topschakers worden beschreven. 

(verplicht vanaf 1 januari 2024 vanuit code goed sportbestuur). 

e. Er komt een door de topschakers gedragen atletenvertegenwoordiging  (verplicht vanaf 1 januari 

2024 vanuit code goed sportbestuur). 

f. Deelname aan het EK-individueel wordt gestimuleerd door aanwending TeamNL-budget. 

 

Wat gaat dat kosten?  

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 121.000 127.000 110.000 122.298 

Lasten (-/-) 147.000 155.500 137.000 135.466 

Subtotaal -26.000 -28.500 -27.000 -13.168 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-) 27.985 23.276 23.051 23.377 

Totaal -53.985 -51.776 -50.051 -36.545 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten uitzendingen individueel 3.000 4.000 3.000 4.642 

Subtotaal baten 3.000 4.000 3.000 4.642 

     

TeamNL 10.000 15.000 0 0 

Subsidie NOC*NSF Topschaak 108.000 108.000 107.000 117.656 

Totaal 121.000 127.000 110.000 122.298 

 

Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Trainingen 85.000 85.000 85.000 83.314 

Nationaal team heren 32.000 47.000 32.000 29.490 

Nationaal team dames 18.000 19.500 16.000 18.101 

Uitzendingen individueel 11.000 4.000 3.000 4.390 

Overig topschaak 1.000 0 1.000 170 

Subtotaal 147.000 155.500 137.000 135.466 

     

Toegerekende personeelslasten 27.985 23.276 23.051 23.377 

Totaal 174.985 178.776 160.051 158.843 
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9 Talentontwikkeling  
MJBP 2022-2025: De doorlopende leerlijn ondersteunen 

 

Wat willen we bereiken? 

Doel is het opleiden van spelers met focus op grootste talenten. Doel op termijn is om Nederland 

structureel in de top 10 van het landenklassement te krijgen.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

a. We trainen de talenten met een selectiestatus middels een programma op Papendal. 

Selectiestatus voor grootste talenten, zowel mannen als vrouwen (diversiteit).  

b. We realiseren uitzendingen naar Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen. 

c. We zetten de samenwerking met de denksportbonden (bridge en dammen) voort op het gebied 

van scholing voor toptrainers. We organiseren met deze bonden masterclasses en werken aan een 

Denksport Innovatie Agenda.  

d. Realiseren van een generieke doorlopende leerlijn voor schaken gebaseerd op de doorlopende 

leerlijn prestatiegedrag van NOC*NSF. We publiceren de leerlijn en dragen deze uit naar onze 

(nieuwe) trainers.  

e. We evalueren ons Uitzendingenbeleid en stellen bij waar dat nodig is. (Zenden we ook jongere 

kinderen uit, huidige focus op prestatie nog de juiste, onder welke voorwaarden zenden we uit). 

 

Wat gaat dat kosten?  

  

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 60.000 60.000 56.000 55.302 

Lasten (-/-) 83.500 76.000 76.500 73.920 

Subtotaal -23.500 -16.000 -20.500 -18.618 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-) 34.981 34.914 34.577 35.066 

Totaal -58.481 -50.914 -58.077 -53.684 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten trainingen talentstatushouders 7.000 4.000 7.000 6.420 

Baten WJK’s 8.000 11.000 8.000 150 

Baten EJK 18.000 18.000 18.000 5.649 

Baten overig  4.000 4.000 0 4.183 

Subtotaal baten 37.000 37.000 33.000 16.402 

     

Subsidie NOC*NSF 

Talentontwikkeling 

23.000 23.000 23.000 38.900 

Totaal 60.000 60.000 56.000 55.302 
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Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Trainingen toptalenten Papendal 23.000 23.000 23.000 46.815 

Trainingen talentstatushouders 14.000 8.000 14.000 16.945 

Uitzendingen WJK’s 12.000 18.000 12.000 2.541 

Uitzendingen EJK 26.000 23.000 26.000 3.437 

Uitzendingen overig 4.000 4.000 0 4.182 

Denksport Innovatie Agenda 1.500 0 1.500 0 

Ontwikkeling ondersteuning voor 

talenten 

3.000 0 0 0 

Subtotaal 83.500 76.000 76.500 73.920 

     

Toegerekende personeelslasten 34.981 34.914 34.577 35.066 

Totaal 108.481 110.914 111.077 108.988 
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10 Evenementen 
 

Wat willen we bereiken? 

· Een representatief Nederlands Kampioenschap Algemeen en vrouwen 

· Goed georganiseerde Nederlandse jeugdkampioenschappen en 

schoolschaakkampioenschappen 

· Ondersteuning van toernooiorganisatoren 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

· Sinds 2021 is het NK Algemeen een KO-toernooi geworden, waarbij ook regionale 

kampioenen een kans krijgen op kwalificatie. Deze lijn wordt in 2023 voortgezet mits er 

voldoende sponsoring komt. 

· We ondersteunen het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren. 

· De verschillende Nederlandse jeugd- en schoolschaakkampioenschappen worden onder onze 

auspiciën georganiseerd. 

· We verhuren schaakmaterialen (schaaksets, digitale borden) en verkopen Swiss Master 

licenties. 

 

Wat gaat dat kosten?  

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten evenementen volwassenen 3.000 3.000 1.000 1.430 

Baten evenementen jeugd 8.000 6.000 6.000 4.735 

Baten evenementen algemeen 3.000 2.400 3.000 463 

Sponsoring evenementen volwassenen 0 0 0 50.000 

Lasten evenementen volwassenen (-/-) 37.000 58.000 37.000 68.505 

Lasten evenementen jeugd (-/-) 18.400 16.500 19.000 9.805 

Lasten evenementen algemeen (-/-) 2.500 1.400 2.500 527 

Subtotaal -43.900 -64.500 -48.500 -22.209 

     

Toegerekende personeelslasten 

evenementen volwassenen (-/-) 

22.025 21.096 20.889 20.496 

Toegerekende personeelslasten 

evenementen jeugd (-/-) 

13.485 13.047 6.461 6.432 

Totaal -79.410 -98.643 -75.850 -49.137 

 

Baten evenementen volwassenen 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Opbrengst verkopen internetaccounts 2.000 2.000 1.000 1.430 

Inschrijfgeld NK Internet 1.000 1.000 0 0 

Subtotaal 3.000 3.000 1.000 1.430 

     

Sponsoring NK Schaken 0 0 50.000 50.000 

Totaal 3.000 3.000 51.000 51.430 
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Lasten evenementen volwassenen 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

NK Algemeen en dames 28.000 50.000 28.000 64.072 

ONK Dieren 4.000 4.000 4.000 0 

Overige evenementen 1.000 0 1.000 99 

Kosten internetschaak 4.000 4.000 4.000 4.333 

Subtotaal 37.000 58.000 37.000 68.505 

     

Toegerekende personeelslasten 22.025 21.096 20.889 20.496 

Totaal 59.025 79.096 57.889 89.001 

 

Baten evenementen jeugd 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Bijdragen regionale bonden 

kwalificaties NJK AB en meisjes C 

3.000 3.000 3.600 2.585 

Baten NJK’s schoolschaak 5.000 3.000 2.400 2.150 

Totaal 8.000 6.000 6.000 4.735 

 

Lasten evenementen jeugd 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

NJK’s individueel 10.000 7.500 10.000 6.637 

Kwalificaties NJK AB en meisjes C 3.400 3.000 3.000 1.795 

NJK’s schoolschaak 5.000 6.000 6.000 1.373 

Subtotaal 18.400 16.500 19.000 9.805 

     

Toegerekende personeelslasten 13.485 13.047 6.461 6.432 

Totaal 31.885 29.547 25.461 16.237 

 

Baten evenementen algemeen 

 B2023 P2022 B2022  R2021 

Inkomsten verhuur materialen 2.500 2.000 2.500 287 

Inkomsten Swiss Master 500 400 500 176 

Totaal 3.000 2.400 3.000 463 

 

Lasten evenementen algemeen 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Kosten verhuur materialen 500 400 500 27 

Kosten Swiss Master 1.000 0 1.000 0 

Rob Bruniafonds 1.000 1.000 1.000 500 

Totaal 2.500 1.400 2.500 527 
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11 Schaakmatties 
 

Wat willen we bereiken? 

We zetten Schaakmatties primair in als laagdrempelig online speelplatform voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd met veel leuke en attractieve online jeugdevenementen.  

 

De middelbare schooljeugd bedienen we ook, maar niet onder de noemer Schaakmatties. We hen 

organiseren we online evenementen op zowel de platforms van Tornelo.com (NJK’s), als Chess.com 

(NK VO). 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

· We gaan de website Schaakmatties.nl en het speelplatform van Tornelo voor alle online 

evenementen, verder door ontwikkelen en in het markt zetten als het leukste online 

jeugdschaakplatform van Nederland. 

· In 2022 is gebleken dat er voor bijzondere losse online evenementen veel meer 

belangstelling is dan voor wekelijkse evenementen. In 2023 zal het accent daarom meer op 

de bijzondere evenementen worden gelegd en wordt het wekelijkse aanbod losgelaten. Het 

streven is om elke maand een bijzonder evenement te organiseren. Het NK 345 individueel, 

NK 678 individueel en het NK VO individueel staan eenmalig vanwege het jubileum 

prominent gepland in de jubileumweek in mei. Er komen daarnaast ook weer online jeugd 

NK’s per leeftijdscategorie A t/m H, als het lukt met twitch uitzendingen. In het najaar staat 

de Christmas Cup voor schoolteams weer op de kalender. 

· We gaan door met de verkoop van tickets met verschillende prijzen (5, 10 of 15 euro), 

naargelang het soort evenement. Het platform Tornelo biedt sinds deze maand ook 

ondersteuning voor online betaling voor de Nederlandse markt (Ideal), zodat we dat ook 

eenvoudiger kunnen uitvoeren. 

 

Wat gaat dat kosten?  

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 8.500 5.500 22.000 9.495 

Lasten (-/-) 8.500 8.500 21.500 21.522 

Subtotaal 0 -3.000 500 -12.027 

     

Toegerekende personeelslasten (-/-) 6.743 6.523 12.921 12.863 

Totaal -6.743 -9.523 -12.421 -24.890 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Verkoop accounts 0 0 0 9.495 

Lidmaatschappen (tickets voor 6 

events) 

2.000 2.500 10.000 0 

Losse verkoop evenementen 6.500 3.000 12.000 0 

Totaal 8.500 5.500 22.000 9.495 
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Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Inkoop accounts 0 0 0 11.250 

Website portal 2.000 3.000 5.000 0 

Marketing en communicatie 1.500 2.500 2.500 0 

Organisatie en prijzen 5.000 3.000 14.000 10.272 

Subtotaal 8.500 8.500 21.500 21.522 

     

Toegerekende personeelslasten 6.743 6.523 9.048 12.863 

Totaal 15.243 15.023 30.548 34.385 
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12 PR-activiteiten  
MJBP 2022-2025: Nieuw in ontwikkeling: Sponsorkit en -beleid ontwerpen 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Schaken heeft een positief en duidelijk imago onder stakeholders buiten de schaakwereld. 

2. Stakeholders willen zich verbinden met schaken en/of de schaakwereld. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

· We werken verder aan de verbetering van de content op onze websites en aan de 

zichtbaarheid op social media (zie Communicatie en Algemene Dienstverlening, hoofdstuk 5). 

Dit is belangrijk als basis voor verbetering van een positief en duidelijk imago. 

· We gaan door met de uitvoering van de sponsorstrategie, die we in 2022 met hulp van 

Techonomy hebben ontworpen. 

 

 

Wat gaat dat kosten?  

 

Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

PR activiteiten 3.000 1.000 3.000 3.718 

Relatiebeheer 1.000 1.000 1.000 0 

Sponsorbeleid 1.000 8.000 1.000 907 

Subtotaal 5.000 10.000 5.000 4.625  

     

Toegerekende personeelslasten 14.795 19.537 17.048 19.898 

Totaal 19.795 29.537 22.048 24.523 
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13 Jubileum 150 jaar KNSB 
 

In 2023 bestaat de KNSB 150 jaar. Dit jubileumjaar leent zich uitstekend voor een presentatie naar 

buiten toe van het schaken in al haar facetten. Met de slogan: “Schaken kent geen grenzen” nodigen 

we alle schaakliefhebbers, clubs, bonden, stichtingen en toernooiorganisaties uit om dit niet alleen 

samen te vieren, maar ook om het georganiseerde schaken naar een hoger niveau te tillen. 

 

Wat gaan we doen? 

In het Jubileumjaar 2023 zullen we het hele jaar actief zijn om het schaken op verschillende manieren 

aan het grote publiek te laten zien. De start is een Kick-off tijdens de Tata Steel on Tour dag in 

januari. Ook wordt daar de undercover schaker geïntroduceerd. 

 

Van 20 t/m 26 mei staat de Jubileumweek gepland met een week lang schaakactiviteiten met als 

hoogtepunt dinsdag 23 mei met de 1e Nationale Schoolschaakdag. In die week start ook het aanbod 

van Chessity met online schaaklessen op elke school. Er komt verder een Jubileumboek, een Online 

Jubileumkampioenschap, een Schaakpostzegel, een Schaaklied, een speciale uitgave van de strip Tom 

Poes, een speciale uitgave van Simon de Schaker, een receptie, verschillende simultaans en nog veel 

meer. De Jeugd Olympiade onder 16 jaar staat voor augustus op het programma in Eindhoven. 

 

Naast deze landelijk activiteiten worden er ook veel regionale en lokale activiteiten georganiseerd. 

Elk maand staan een aantal speciale events gepland zodat van januari tot en met december 2023 het 

publiek zal merken dat schaken overal is, geen grenzen kent en weer hot en hip is. 

 

Van de jubileumdag en de jeugdolympiade zijn in de begroting alleen de verwachte bijdrage voor de 

KNSB als lasten meegenomen. De werkelijke lasten zullen aanmerkelijker hoger zijn. De 

Jeugdolympiade gaat alleen door bij voldoende externe dekking. De jubileumdag gaat zeker door; 

hoe grootschalig deze dag wordt, hangt er echter ook van af of er voldoende externe dekking is. 

 

Wat gaat dat kosten?  

 

Resultaat 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Baten 105.000 0 0 0 

Lasten (-/-) 134.505 0 0 0 

Subtotaal -29.505 0 0 0 

     

Ten laste van bestemmingsreserve 

150-jarig jubileum 

14.505 0 0 0 

Ten laste van bestemmingsfonds 

150-jarig jubileum 

15.000 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 

 

Baten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Opbrengsten activiteiten 5.000 0 0 0 

Bijdrage KNSB uit opbrengst pand 70.000 0 0 0 

Bijdrage regionale bonden 30.000 0 0 0 

Totaal 105.000 0 0 0 
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Lasten 

 B2023 P2022 B2022 R2021 

Jubileumdag 22.000 0 0 0 

Jeugdolympiade 15.000 0 0 0 

Overige evenementen 0 0 0 0 

Doorlopende activiteiten 23.000 0  0 0 

Materialen 20.000 0 0 0 

Communicatie en PR jubileum 38.000 0 0 0 

Overige organisatiekosten 16.505 0 0 0 

Totaal 134.505 0 0 0 
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14 Balans  

 

Balans

Begroting Prognose Jaarrekening

31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Activa

Vaste activa

Immateriële Vaste Activa 35.535 52.035            76.335            

Materiële Vaste Activa 3.075 232.575         237.075         

Subtotaal vaste activa 38.610 284.610         313.410         

Vlottende activa

Voorraden 0 -                  -                  

Debiteuren 20.000 20.000            15.779            

Overlopende activa 0 -                  30.756            

Liquide middelen 1.205.470 333.575         419.919         

Subtotaal vlottende activa 1.225.470 353.575         466.454         

Totaal activa 1.264.080 638.185      779.864      

Passiva

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Algemene reserve 413.701 428.301         532.701         

Bestemmingsreserves 655.000 14.505            14.505            

Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen 1.068.701 442.806         547.206         

Vastgelegd eigen vermogen

Bestemmingsfonds 52.379 67.379            54.629            

Subtotaal vastgelegd eigen vermogen 52.379 67.379           54.629           

Voorzieningen > 1 jaar 0 0 0

Voorzieningen < 1 jaar 0 0 0

Schulden op korte termijn

Loonverplichtingen 50.000 50.000            48.755            

Crediteuren 50.000 50.000            58.060            

Overige schulden en nog te betalen kosten 23.000 23.000            59.739            

Vooruit ontvangen bedragen 20.000 20.000            11.475            

Subtotaal schulden op korte termijn 143.000 143.000         178.029         

Totaal passiva 1.264.080 653.185      779.864      

Begroting Prognose Jaarrekening

KENGETALLEN 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Netto werkkapitaal 1.082.470 210.575         288.425         

Current ratio (>1) 8,57 2,47                2,62                

Solvabiliteitsratio (>0,3) 0,89 0,78                0,77                
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Opmerking over de kengetallen 

Door de verkoop van het pand, waarvan de verwachte verkoopopbrengst ver boven de boekwaarde 

van € 225.000 ligt, zullen de waarden voor de kengetallen enorm gaan stijgen. 

 

Netto werkkapitaal 

Dit is een maatstaf voor de liquiditeit (de mate waarin de KNSB aan lopende betalingsverplichtingen 

kan voldoen). Het netto werkkapitaal meet of de kortlopende schulden snel kunnen worden betaald 

uit de geldmiddelen en de voorraden. Een positief bedrag betekent dat het netto werkkapitaal 

toereikend is. 

 

Current ratio (CR):  

Dit is ook een maatstaf voor de liquiditeit. De CR meet ook of de kortlopende schulden snel kunnen 

worden betaald uit de geldmiddelen en de voorraden. Anders dan het netto werkkapitaal wordt dit 

een ratio uitgedrukt. Een gezonde CR dient >1 te zijn. Hier zal de KNSB t/m eind 2023 naar 

verwachting aan voldoen. 

 

Solvabiliteitsratio:  

De solvabiliteitsratio is een maatstaf voor de financiële gezondheid van de KNSB op de lange termijn. 

Het gaat hierbij om de vraag of het totaal eigen vermogen groot genoeg is om schulden op korte én 

lange termijn te betalen. De solvabiliteitsratio meet het eigen vermogen ten opzichte van het totaal 

vermogen van de KNSB. Een gezonde solvabiliteitsratio dient >0,3 te zijn.  Hier zal de KNSB t/m eind 

2023 naar verwachting aan voldoen. 
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15 Meerjarenbegroting 2024-2025 
 

Zie Excel MJB 2023-2025 



Rapportage van de FAC aan de bondsraad    22-10074 
In opdracht van de Algemene Vergadering heeft de FAC de begroting 2023 en de aanvullende 

financiële informatie beoordeeld en delen wij U onze bevindingen deel. 

In eerste instantie was er geen sluitende begroting maar door een eenmalige concept subsidie van 

het NOC*NSF is de begroting nagenoeg sluitend geworden. Wel is de FAC van mening dat de baten 

optimistisch en de lasten pessimistisch zijn begroot. Op pagina 5 ‘Begroting in een oogopslag’ vindt U 

de Baten Activiteiten fors hoger t.o.v. van de vorige jaren en de Lasten Activiteiten nagenoeg gelijk 

aan de voorgaande jaren. Op grond hiervan hebben wij het bestuur verzocht om de begroting in 4 

kwartalen te verdelen om meer inzicht te krijgen van het verloop van baten en lasten, ook omdat het 

jaar financieel niet lineair verloopt, zie ook het positieve resultaat over het 1e halfjaar van 53k en het 

negatieve resultaat van 150k in het 2e halfjaar. 

Tevens hebben over een aantal posten om een nadere toelichting gevraagd en gekregen. Daardoor 

kregen wij onder meer inzicht over de totstandkoming van het nieuwe blad. Het blad kost bij 4000 

betalende abonnees 29k wat gelijk is aan de kosten van het online magazine en dat is wat anders als 

gesteld is in de presentatie op de vorige bondsraad waar het leek alsof het blad kostendekkend was 

bij 4000 abonnees. Naar aanleiding van de stijgende personeelslast op pagina 18 zijn wij 

overeengekomen dat meer duidelijkheid moet worden gegeven over wat de inzet van personeel 

oplevert. De inzet op sociale media bijvoorbeeld is meetbaar en heeft dan de inzet van die 

medewerker op die sociale media positieve gevolgen. En eigenlijk geldt dit voor het gehele MJBP 

waar het bestuur meetpunten (key performance indicators) moet inbouwen om te kunnen zien of 

uitgaven iets opleveren. 

Bij evenementen zijn wij overeengekomen dat in de toelichting wordt vermeld dat alleen bij 

sponsoring evenementen doorgang kunnen vinden aangezien de bond onvoldoende middelen heeft 

om diverse evenementen uit eigen zak te betalen.  

Op onze vraag over het bestaansrecht van Schaakmatties heeft het bestuur toegezegd dat dit 

onderwerp intern wordt besproken en dat het bestuur hier op terugkomt. 

Er is een toelichting gegeven over de baten en lasten bij Team.nl hetgeen tot tevredenheid stemt. 

Idem over de externe dekking bij het jubileum. Enkele kleine gebreken in de tekst zijn gecorrigeerd. 

De opbrengst van het pand is onjuist in de cijfers verwerkt. De FAC heeft een aangepaste begroting 

en bijbehorende balans gepresenteerd, die door het bestuur zal worden overgenomen. De FAC heeft 

aangeboden een en ander voor de definitieve presentatie te controleren. 

De FAC adviseert de Algemene Vergadering om akkoord te gaan met de begroting 2023. 

Namens de leden van de FAC, 

Peter van der Borgt, Max Kanbier, Kees Koper, Hans Oosterhout en Jan Poland (voorzitter).  
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Update!!

De!werkgroep!vindt!het!belangrijk!om!de!Bondsraad,!als!de!vertegenwoordiger!van!de!leden!van!

de!KNSB,!mee!te!nemen!in!het!proces!van!de!ontwikkeling!van!nieuwe!verdienmodellen!en!

aanpassing!van!de!lidmaatschapsstructuur.!De!afgelopen!periode!heeft!de!werkgroep!aan!de!

hand!van!de!bondsraadvergadering!van!het!voorjaar!vastgestelde!uitgangspunten!(zie!bijlage)!

voor!verdienmodellen!een!aantal!verdienmodellen!nader!uitgewerkt.!In!deze!notitie!wordt!het!

overzicht!gepresenteerd!van!de!verdienmodellen!die!in!de!werkgroep!besproken!zijn.!

Onderscheid!hierbij!wordt!gemaakt!in!verdienmodellen!die!al!(deels)!in!de!begroting!opgenomen!

zijn!die!voorligt!en!modellen!die!nog!verder!besproken!en!uitgewerkt!gaan!worden!in!de!

werkgroep.!Modellen!met!de!!status!�uit!te!werken�!worden!als!eerste!opgepakt,!modellen!met!

de!status!�on!hold�!worden!voorlopig!niet!opgepakt.!!!

!

In!begroting!opgenomen!verdienmodellen!

In!de!begroting!zijn!de!volgende!besproken/uitgewerkte!verdienmodellen!opgenomen:!!

1) Schaakoff:!in!2022!was!de!schaakoff!gratis.!Om!baten!en!lasten!in!2023!voor!dit!

evenement!in!evenwicht!te!brengen!is!het!voorstel!om!een!eigen!bijdrage!van!�!10!per!

deelnemer!te!vragen!in!2023.!!

2) Competitie!en!rating:!het!inschrijfgeld!voor!deelname!aan!de!KNSB-competitie!wordt!met!

�!10!per!deelnemend!team!verhoogd.!Dit!is!onder!meer!voor!dekking!van!het!online!

platform!arbitrage!(OPA)!dat!op!wedstrijddagen!beschikbaar!is!als!helpdesk!voor!

scheidsrechters!bij!wedstrijden!van!teams!in!de!2e!klasse!en!lager!en!het!meer!

kostendekkend!maken!van!de!activiteiten!m.b.t.!competitie!en!rating.!!

3) Schaken.nl:!voor!�!10!per!jaar!kan!een!KNSB-lid!zich!abonneren!op!het!papieren!

schaakblad!schaken.nl!in!2023.!De!verwachting!is!dat!in!ieder!geval!4.000!leden!dit!zullen!

doen!in!2023.!!
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4) Sponsor!propositie:!er!zal!verder!worden!gewerkt!aan!identificatie!van!de!verschillende!

redenen!waarom!bedrijven!de!KNSB!zouden!willen!sponsoren,!plus!uitgewerkte!concept!

presentaties!per!propositie!(bijv.!recruitment,!naamsbekendheid!etc.).!In!de!begroting!

zijn!vooralsnog!de!!sponsoropbrengsten!n.a.v.!deze!actie!als!PM!opgenomen.!

5) Communicatie!en!social!media:!Aandacht!blijven!houden!voor!communicatie-!en!social!

media!strategie!om!de!externe!positionering!en!zichtbaarheid!goed!te!houden.!In!de!

begroting!zijn!FTE-kosten!voor!communicatie-!en!social!media!activiteiten!opgenomen.!!

6) Rating:!In!2023!zal!de!rapidrating!ingevoerd!worden.!Voorgesteld!wordt!dat!leden!die!

hier!gebruik!van!willen!maken!een!kleine!bijdrage!betalen.!!

7) Schaakmatties:!Bij!schaakmatties!is!in!2022!overgestapt!van!een!lidmaatschapsmodel!

naar!een!model!grotendeels!met!inschrijfgelden.!Dit!wordt!in!2023!voortgezet.!

8) Digitaal!schaken:!Via!de!Chess.com!landing!page!op!schaken.nl!ontvangt!de!KNSB!voor!

elk!nieuw!betaald!account!of!upgrade!via!die!landing!page!een!percentage.!

9) Digitaal!schaken:!In!2022!is!gestart!om!voor!het!NK!Internet!inschrijfgeld!te!vragen!voor!

degenen!die!in!aanmerking!willen!komen!voor!prijzen!die!door!Chessable!beschikbaar!

zijn!gesteld.!!Voorgesteld!wordt!om!in!2023!ook!met!inschrijfgeld!te!werken.!

!

Overzicht!verdienmodellen!�nog!uit!te!werken�!!

De!volgende!verdienmodellen!zijn!vanuit!de!werkgroep!geprioriteerd!om!in!eind!2022/2023!

verder!opgepakt!te!worden!en!uitgewerkt!te!worden:!!

1) Kant!en!klare!sponsorpakketten:!bijv.!NK!sponsoring,!bondsponsor,!jeugdsponsor,!

topschaaksponsor!etc.!Voor!elke!relevante!doelgroep!(nog!te!definiëren)!een!

sponsor/partner!vinden,!zodat!je!niet!afhankelijk!bent!van!een!bedrijf.!

2) Netwerk:!Er!is!een!grote!groep!invloedrijke!schaakliefhebbers,!zeer!belangrijk!om!dat!

netwerk!te!onderhouden!en!de!jaarlijkse!invitational!in!stand!te!houden.!

3) Opzetten!snelschaakrating:!tegen!betaling!gaat!de!KNSB!naast!de!klassieke!en!rapid!

rating!een!snelschaak!uitbrengen.!

4) Specifieke!competitiegelden:!voor!deelname!aan!�overige�!competities!zoals!bijvoorbeeld!

de!KNSB-bekercompetitie!en!(nieuwe)!online!competities!wordt!deelnamegeld!gevraagd.!!

5) Kosten!wedstrijdleiders:!baten!KNSB!(vergoeding!voor!wedstrijdleiders!door!clubs)!meer!

in!lijn!brengen!met!werkelijke!kosten!van!wedstrijdleiders.!!!!
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6) Rating:!Extra!bijdrage!voor!ratingverwerking!in!geval!van!toernooi!en/of!clubcompetitie!

mee!laten!tellen!voor!KNSB-rating.!

7) Studenten:!studenten!hebben!meer!moeite!om!een!reguliere!clubavond!/!competitie!in!

te!passen!in!hun!leven.!Toch!zijn!er!veel!schakers!die!(online)!schaken!en!zijn!er!

studentenclubs!/!studenteninitiatieven!die!(deels)!bekend!zijn!bij!de!KNSB.!Door!het!

organiseren!van!een!online!studententeam!kampioenschap!op!Tornello!tegen!betaling!

van!een!(deel)!van!de!kosten!kunnen!studenten!meer!gebonden!worden!aan!de!KNSB.!Te!

overwegen!is!om!een!fysieke!finale!te!houden!en!voor!de!winnaars!(winnende!team)!een!

beker/DGT!of!iets!dergelijks!in!het!vooruitzicht!te!stellen.!!

 

 

Overzicht!verdienmodellen!/!�on!hold�!

De!volgende!verdienmodellen!zijn!vanuit!de!werkgroep!voorlopig!on!hold!gezet:!!

1) Contributiestructuur:!Een!deel!van!de!clubschakers!wil!alleen!zijn/haar!potje!bij!de!

vereniging!spelen!en!neemt!niet!deel!aan!toernooien/competitie/KNSB!rating!

evenementen.!Er!zijn!clubs!die!niet!aangesloten!zijn!bij!de!KNSB!en/of!clubs!die!dergelijke!

leden!�als!zwart!lid�!van!de!club!hebben.!Om!deze!groep!te!binden!zou!een!

contributietarief!met!korting!aangeboden!kunnen!worden!waarbij!deze!groep!leden!geen!

KNSB-rating!krijgt,!maar!wel!korting!op!het!blad!/!nieuwsbrieven!ontvangen!/!korting!op!

artikelen!uit!de!webshop!/!online!�gratis/goedkopere�!schaakcursus.!Aandachtspunt!hier!

is!dat!het!verschil!tussen!deze!contributie!en!de!contributie!van!ratingleden!niet!te!groot!

mag!zijn!(discriminatie!ratingleden).!Dit!maakt!dat!eerst!een!goede!inschatting!gemaakt!

moet!worden!van!de!waarde!van!rating/competities/KNSB!toernooien.!!

2) Jeugdtoernooien!KNSB:!jeugdspelers!mogen!3!Grand-Prix!toernooien!gratis!meespelen,!

pas!daarna!moet!er!een!ratinglidmaatschap!aangeschaft!worden.!Dus!dat!is!prima.!Voor!

de!landelijke!schoolschaaktoernooien!wordt!inschrijfgeld!gevraagd.!Dit!is!een!

verandering!ten!opzichte!van!een!paar!jaar!geleden,!toen!nog!een!lidmaatschap!werd!

vereist.!

3) Scholierenlidmaatschap!>!regulier!lidmaatschap:!Het!vermoeden!is!dat!

scholierenlidmaatschappen!vaak!van!korte!duur!zijn!(weten!we!hoe!lang!een!scholier!

gemiddeld!lid!is!van!de!KNSB?).!Wanneer!je!deze!scholierenleden!langer!behoudt!zorgt!

dat!ook!voor!een!toename!van!het!aantal!KNSB-leden.!Een!manier!om!dit!te!bereiken!is!
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door!de!binding!met!het!schaken!te!vergroten,!bijvoorbeeld!doordat!scholieren!ook!lid!

worden!van!een!schaakclub/!een!regulier!bondslidmaatschap!krijgen.!De!weg!naar!een!

regulier!lidmaatschap!is!�lastig�!(is!bekend!hoeveel!%!van!scholierenleden!uiteindelijk!

regulier!lid!wordt?).!Kan!dit!meer!gestimuleerd!worden!vanuit!de!KNSB?!Bijvoorbeeld!

een!KNSB!welkomstmail!bij!aanmelden!scholierenlidmaatschap,!waarin!ook!de!

verenigingen!benoemd!worden.!Of!een!welkomstcadeau!voor!scholierenleden!die!lid!

worden!van!een!schaakclub!etc.!!

!

!

Bijlage!vastgestelde!uitgangspunten!werkgroep!verdienmodellen!!

Uitgangspunt!1:!Sluitende!begroting!

De!KNSB!dient!een!structureel!sluitende!begroting!te!hebben.!

Hiermee!wordt!bedoeld!dat!alle!structurele!uitgaven!worden!gedekt!door!structurele!inkomsten!

(en!niet!door!incidentele!inkomsten).!Dit!principe!sluit!niet!uit!dat!in!een!specifiek!jaar!een!�kleine!

min�!(meer!incidentele!uitgaven/investeringen)!of!een!�kleine!plus�!(meer!(incidentele)!

inkomsten)!op!de!begroting!acceptabel!kan!zijn.!!

De!begroting!2022!sluit!met!een!tekort.!Dat!komt!door!een!groot!deel!door!de!investeringen!in!

schoolschaak!en!marketing!en!communicatie,!die!als!noodzakelijk!en!wenselijk!worden!gezien!(en!

daarom!ook!zijn!opgenomen!in!het!MJBP!2022-2025),!en!door!het!online!Schaakmagazine.!

!

Uitgangspunt!2:!Inkomsten!omhoog!

Alle!basisactiviteiten!+!investeringen!in!de!versterking!van!de!schaakwereld!(in!ieder!geval!de!

komende!jaren!schoolschaak!en!marketing!en!communicatie)!minimaal!op!het!huidige!niveau!

kunnen!worden!blijven!uitgevoerd.!Dat!betekent!dat!de!inkomsten!omhoog!moeten.!Verhoging!

van!inkomsten!via!elke!hoofdbron!van!inkomsten!(sponsoring,!niet-leden,!leden)!is!mogelijk.!

Om!een!sluitende!begroting!te!krijgen,!is!het!ook!mogelijk!om!de!uitgaven!structureel!omlaag!te!

brengen.!Dat!betekent!echter!dat!er!geen!investeringen!kunnen!worden!gedaan!die!op!termijn!

profijt!(extra!inkomsten)!kunnen!opleveren.!Bovendien!kan!het!zijn!dat!kosten!sneller!gaan!

stijgen!dan!inkomsten,!en!dat!zou!op!enig!moment!betekenen!dat!ook!in!de!basisactiviteiten!

moet!worden!gesneden.!Daar!wil!de!werkgroep!niet!van!uitgaan.!

De!werkgroep!is!verder!van!mening!dat!ingezet!moet!worden!op!diverse!bronnen!van!inkomsten:!!

· sponsoring!!
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· niet-leden!

· leden!

Hoe!de!werkgroep!dat!voor!zich!ziet,!wordt!in!de!volgende!uitgangspunten!uitgewerkt.!

!

Uitgangspunt!3:!Algemene!kaderstellende!uitgangspunten!

3a.!We!houden!zowel!de!belangen!van!leden!als!van!niet-leden!in!het!oog.!Leden!krijgen!een!

voorkeursbehandeling,!bijv.!via!korting!op!betaalde!diensten!en!activiteiten.!

Leden!dragen!via!de!contributie!al!bij!aan!de!KNSB!c.q.!de!Nederlandse!schaakinfrastructuur.!

Voor!die!bijdrage!mogen!zij!ook!beloond!worden.!Zo!is!in!het!voorstel!voor!herintroductie!van!

een!papieren!bondsblad!opgenomen!dat!leden!zich!voor!�!10,-!per!jaar!(4!edities)!kunnen!

abonneren.!Een!abonnement!voor!niet-leden!zou!bijv.!�!20,-!kunnen!kosten,!en!losse!nummers!�!

5,50!of!�!6,50.!

!

3b.!Schaken!is!een!product!van!waarde!en!mag!ook!wat!kosten.!

Vergeleken!met!veel!andere!sporten!en!hobby�s!is!schaken!goedkoop:!contributies!en!

inschrijfgelden!zijn!laag,!voor!�!10!-!�!15!heb!je!al!een!schaakspel!waarmee!je!jaren!kunt!spelen.!

De!werkgroep!is!van!mening!dat!we!als!Nederlandse!schaakwereld!daarin!zelfbewuster!mogen!

worden.!Als!we!het!te!goedkoop!maken,!dan!krijgt!schaken!het!imago!van!lage!kwaliteit!en!iets!

waar!je!gemakkelijk!afstand!van!doet.!Wij!vinden!schaken!waardevol!en!dat!mag!tot!uitdrukking!

komen!in!de!bedragen!die!we!(o.a.!bonden,!clubs)!vragen.!Zelfs!in!dat!geval!zullen!we!in!

vergelijking!met!de!meeste!hobby�s!en!sporten!goedkoop!blijven!om!te!doen.!Belangrijk!is!

uiteraard!wel!dat!als!er!voor!een!dienst!of!activiteit!een!bepaald!bedrag!wordt!gevraagd,!dat!de!

afnemer!daar!ook!een!bepaalde!kwaliteit!voor!mag!verwachten.!

!

3c.!We!hanteren!de!80-20!regel:!Het!beleid!dat!we!gaan!ontwikkelen,!zal!zich!richten!op!de!

grote!groep!(80%)!en!niet!op!de!minderheid!(20%).!!

Dit!is!een!aanvulling!op!uitgangspunt!3b.!Zoals!er!bij!elke!aanpassing!van!de!dienstregeling!van!de!

NS!altijd!wel!een!traject!te!vinden!is!met!langere!reistijd,!en!er!ongetwijfeld!sporten/hobby�s!zijn!

die!nóg!goedkoper!zijn!dan!schaken,!zullen!er!ook!mensen!zijn!voor!wie!de!prijs!een!drempel!kan!

opwerpen.!Dat!is!echter!een!minderheid.!Als!de!prijs!redelijk!is,!dan!zal!dat!voor!de!meeste!

mensen!geen!probleem!zijn!(denk!bijv.!aan!�!5!voor!deelname!aan!een!GP-toernooi).!



 

 
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl 
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl 

De!werkgroep!wil!benadrukken!dat!voor!de!groep!voor!wie!de!prijs!een!drempel!is,!er!regelingen!

van!gemeenten!of!fondsen!zijn!waar!zij!beroep!op!kunnen!doen.!Het!is!zaak!om!dat!expliciet!

zichtbaar!te!maken.!

!

Uitgangspunt!4:!Sponsoring!

De!KNSB!streeft!ernaar!om!bedrijven!aan!zich!te!binden!die!passen!bij!het!imago!van!de!KNSB.!

De!sponsoring!kan!zowel!in!geld!als!in!diverse!vormen!in!natura!(bijv.!faciliteiten,!menskracht)!

zijn.!Er!wordt!geïnvesteerd!in!ontwerp!en!uitvoering!van!een!goede!sponsorstrategie.!

Voor!elke!organisatie!is!het!fijn!als!activiteiten!of!de!organisatie!zelf!gesponsord!worden.!Dat!is!

wel!een!kwestie!van!lange!adem,!zonder!garantie!op!succes.!Een!goede!sponsorstrategie!helpt!

om!veel!gerichter!bedrijven!te!kunnen!benaderen.!Daarnaast!helpt!het!als!leden!met!connecties!

in!het!bedrijfsleven,!fondsen!e.d.!meehelpen!met!het!leggen!van!contact.!Meerdere!kleine!

sponsoren!zijn!overigens!even!welkom!als!enkele!grote.!

!

Uitgangspunt!5:!Niet-leden!

Er!worden!diensten!en!activiteiten!ontwikkeld!die!niet-leden!tegen!betaling!kunnen!afnemen,!

zonder!dat!zij!meteen!een!lidmaatschap!aangaan.!Deze!diensten!en!activiteiten!worden!

aangeboden!tegen!tarieven!die!in!lijn!liggen!met!de!kosten!van!vergelijkbare!

vrijetijdsbestedingen.!Daarbij!wordt!ook!berekend!per!dienst!of!activiteit!wat!de!kosten!voor!

de!KNSB!zijn.!In!principe!worden!de!diensten!of!activiteiten!altijd!tegen!minimaal!

kostendekkende!tarieven!aangeboden.!

De!KNSB!wil!inspelen!op!de!veranderende!behoefte!van!de!sporter.!Die!wil!zich!minder!snel!of!

flexibeler!binden,!en!zich!niet!meer!altijd!vastleggen!op!een!traditioneel!lidmaatschap.!Ook!voor!

deze!groep!kan!de!KNSB!(c.q.!bonden!en!clubs)!ook!wat!betekenen.!

De!werkgroep!vindt!dat!voor!activiteiten!en!diensten!voor!niet-leden!prima!een!minimaal!

kostendekkende!vergoeding!gevraagd!worden,!en!die!vergoeding!mag!ook!op!het!hetzelfde!

niveau!zijn!als!vergelijkbare!activiteiten!(bijv.!voor!kinderen:!meedoen!aan!een!GP-toernooi!of!

bioscoopbezoek).!Bij!die!vergoeding!kan!ook!gedifferentieerd!worden!tussen!leden!en!niet-leden!

(zie!uitgangspunt!3a).!

!

Uitgangspunt!6:!Leden!

Voor!leden!gelden!de!volgende!deeluitgangspunten:!
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5a.!Alle!leden!dragen!via!contributie!bij!aan!de!basissolidariteit!voor!instandhouding!van!de!

Nederlandse!schaakinfrastructuur!

5b.!Bijdragen!voor!diensten!en!activiteiten!zullen!meer!volgens!het!profijtbeginsel!gaan.!!

Voor!veel!activiteiten!geldt!nu!dat!die!(deels)!uit!de!algemene!middelen!(contributies/algemene!

subsidie!NOC*NSF)!betaald!worden.!Zo!is!Schaakmagazine!gratis,!en!waren!opleidingen!maar!

40%!kostendekkend!(door!tariefsverhoging!inmiddels!75%).!Het!profijtbeginsel!wordt!al!wel!

volledig!toegepast!bij!doorgifte!uitslagen!voor!de!FIDE-rating!en!bij!FIDE!titelaanvragen.!

De!werkgroep!wil!het!profijtbeginsel!ook!voor!leden!steviger!verankeren,!naast!een!basisbedrag!

aan!contributie!voor!alle!leden!om!daarmee!de!basisinfrastructuur!in!stand!te!houden.!Toepassen!

van!het!profijtbeginsel!leidt!wel!tot!grotere!onzekerheid!over!de!inkomsten.!

Mogelijke!opties!zijn:!

· Hogere!inschrijfgelden!in!de!competitie,!eventueel!sterker!gedifferentieerd!naar!niveau.!!

· Inschrijfgelden!voor!online!toernooien!(dit!gebeurt!al!bij!Schaakmatties,!zonder!

lidmaatschap).!

· Opleidingen!volledig!kostendekkend.!

· Papieren!bondsblad!Schaken.nl!tegen!(voor!leden!gereduceerde)!betaling,!met!keuze!om!

zich!te!abonneren.!

!

5c.!De!lidmaatschapsstructuur!dient!zo!eenvoudig!mogelijk!te!zijn.!

De!werkgroep!vindt!praktische!uitvoerbaarheid!van!belang,!dit!met!het!oog!op!financiële!en!

administratieve!(OLA)!verwerking.!Daarom!dienen!de!verschillen!in!tarieven!beperkt!te!zijn.!

!

5d.!Lidmaatschappen!dienen!te!voldoen!aan!de!criteria!van!NOC*NSF!

De!algemene!subsidie!van!NOC*NSF!wordt!bepaald!op!basis!van!3!criteria:!aantal!

lidmaatschappen,!omzet!van!de!bond!en!maatschappelijke!impact!van!de!betreffende!sport!

(vanaf!2024).!Om!als!lid!mee!te!kunnen!tellen,!gelden!de!volgende!eisen:!

· Lidmaatschapstarief!van!minimaal!�!7,50.!Naar!verwachting!wordt!dit!in!2023!

opgetrokken!naar!�!10.!Bij!de!KNSB!komt!hier!vanwege!de!BTW-plicht!nog!21%!BTW!bij.!

· Opgave!naam,!geboortedatum,!postcode,!woonplaats,!start!lidmaatschap.!
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan AB 
van Dharma Tjiam 
betreft Vervanging bij uitval bestuur 
status Ter besluitvorming 
cc BB 
dd 21 november 2022 
nr 22/20630 

 

 
Gevraagd: 

Instemming met het voorstel om jaarlijks volgens een roulatiesysteem 3 leden van de algemene vergadering 

van de KNSB (nu nog de Bondsraad) aan te wijzen als tijdelijk bestuur, bij ontstentenis of belet van alle 

bestuursleden. 

 

Zolang er sprake is van een Bondsraad, zal het voorstel zijn om telkens 2 voorzitters van regionale bonden 

en 1 voorzitter van een bijzondere bond aan te wijzen. Er zal een roulatiesysteem worden opgesteld. Als de 

Bondsraad wordt vervangen door een ledenraad, dan zal een vergelijkbaar roulatiesysteem worden gemaakt. 

 

Voor de eerste 2 jaren vormen de voorzitters van de volgende bonden de vervanging: 

- 2023: SGS, ZSB en Arves 

- 2024: OSBO, FSB en CSVN 

 

Stichting Vereniging en Recht acht deze constructie goed werkbaar. Belangrijkste voorwaarde is dat dat de 

vervangers automatisch benoemd zijn, zonder dat er eerst een ledenvergadering uitgeschreven hoeft te 

worden (en er tot die ledenvergadering geen bestuur is). Met dit voorstel wordt aan deze voorwaarde 

voldaan. 

 

Bij akkoord van het AB zal het voorstel ter besluitvorming aan de Bondsraad worden voorgelegd. 

 

 

 

 

Toelichting 
Bij de statutenwijziging van juni 2022 heeft de Bondsraad gevraagd om uitwerking van onderstaand artikel: 

 

Art. 10.8 statuten: Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 

vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig 

bestuur. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig 

deze statuten is samengesteld. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij 

één of meer door de algemene vergadering aan te wijzen persoon/personen. Er is sprake van belet als een 

bestuurslid zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitvoeren, als gevolg persoonlijke omstandigheden of door 

besluiten of regels van de KNSB. Degene(n) die bij ontstentenis of belet van bestuursleden ingevolge een 

statutaire regeling is/zijn aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt/worden voor wat deze 

bestuursdaden betreft met een bestuurslid gelijkgesteld. 

 

Het voorstel is, om analoog aan de vertrouwenscommissie benoemingen, hier een roulatiesysteem voor in te 

stellen. 

 

Voor de operationele zaken kan de directeur de gemandateerde verantwoordelijkheid houden. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad 
Van AB 
Betreft Voortgangsrapportage  
Cc BB 
Dd 10 november 2022 
Nr 22-20607 

 

 

Algemeen 

!

NOC*NSF!

NOC*NSF!heeft!een!Sportagenda!2032.!Dit!stuk!bevat!ambities!en!streefdoelen!aan!voor!de!

sport.!Afspraak!is!dat!alle!bonden!deze!agenda!volgen,!zodat!de!sporten!elkaar!gaan!versterken.!

NOC*NSF!is!momenteel!met!een!ronde!bezig!om!te!inventariseren!waar!bonden!al!aan!voldoen!

en!waar!ondersteuning!nodig!is.!

!

TeamNL!

De!KNSB!heeft!zich!voor!de!periode!2022-2031!aangesloten!bij!TeamNL,!samen!met!27!andere!

sportbonden.!De!officiële!aftrap!was!in!september,!bij!het!WK!Volleybal!in!Arnhem.!

Hoofdsponsor!van!TeamNL!is!de!Nederlandse!Loterij!(NLO).!Momenteel!zijn!gesprekken!met!een!

tweede!sponsor!in!de!laatste!fase!van!de!onderhandelingen.!

Binnen!TeamNL!is!afgesproken!dat!de!28!sportbonden,!NOC*NSF!en!de!NLO!nauw!samenwerken!

in!communicatie!en!branding.!Zo!is!er!een!brandbook,!waarvan!in!de!online!uitingen!gebruik!

wordt!gemaakt.!!

!

BTW!

Bij!de!invoering!van!de!BTW-plicht!waren!er!verschillende!onduidelijkheden!die!nog!moesten!

worden!uitgezocht.!Afgelopen!zomer!heeft!de!belastingdienst!uitspraken!gedaan!over!

verschillende!aspecten:!

· De!KNSB!kan!namens!regionale!bonden!de!contributie!innen!bij!verenigingen!zonder!dat!

daar!BTW!over!gerekend!hoeft!te!worden,!mits!aan!enkele!voorwaarden!wordt!voldaan.!

Hiervoor!zal!een!voorstel!bij!de!Bondsraad!van!december!a.s.!worden!ingediend.!

· Bij!het!doorberekenen!van!(een!deel!van)!de!kosten!voor!uitzendingen!kan!de!KNSB!een!

beroep!doen!op!de!reisbureauregeling.!Strekking!hiervan!is!dat!als!de!doorberekende!

kosten!gelijk!zijn!aan!of!lager!zijn!dan!de!kosten!die!aan!ons!worden!gefactureerd!(en!dat!

geldt!altijd!voor!ons),!er!geen!BTW!hoeft!te!worden!gerekend.!

· Wij!berekenen!de!kosten!van!titelaanvragen!en!FIDE-ratingverwerking!door!aan!resp.!de!

aanvrager!en!de!toernooiorganisaties.!Daarover!moeten!we!BTW!in!rekening!gaan!

brengen.!Dat!had!ook!vóór!2022!al!gemoeten.!De!belastingdienst!heeft!aangegeven!dat!
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wij!dit!nu!met!terugwerkende!kracht!tot!2020!moeten!doen.!Vanwege!de!

coronapandemie!was!de!schaakactiviteit!laag,!dus!de!schade!is!beperkt.!De!

belastingdienst!had!ook!tot!en!met!2017!kunnen!terugvragen.!!!

!

Overige!zaken!BTW!

· De!bridgebond!had!bij!de!belastingdienst!een!aanvraag!ingediend!om!de!BTW-vrijstelling!

te!behouden,!met!als!grondslag!immaterieel!cultureel!erfgoed.!Deze!aanvraag!is!

afgewezen.!De!bridgebond!heeft!bezwaar!aangetekend!en!eind!juni!een!hoorzitting!

gehad!bij!de!belastingdienst.!!Het!besluit!op!dat!bezwaar!moet!nog!komen,!maar!de!

bridgebond!acht!de!kans!klein!dat!het!wordt!toegekend.!

· De!gezamenlijke!denksportbonden!hebben!in!het!voorjaar!van!2022!bij!de!rijksoverheid!

een!verzoek!tot!compensatie!ingediend!omdat!de!invoering!van!de!BTW!leidt!tot!lagere!

inkomsten.!Helaas!heeft!dat!niet!tot!succes!geleid.!

!

Jubileum!150!jaar!KNSB!

Het!jubileum!150!jaar!KNSB!komt!nu!snel!dichterbij.!De!Jubileumcommissie!heeft!dan!ook!een!

aantal!zaken!al!goed!op!de!rit.!!

· Het!jubileumboek!heeft!een!mooie!titel!gekregen!met!�Schaakland!vol!Verhalen�!en!gaat!

1!december!naar!de!opmaker.!

· De!mobiele!expositie!op!publieke!plaatsen!is!aardig!in!kaart.!Er!zijn!4!bibliotheken!in!

beeld!en!de!eerste!test!met!een!banner!is!geweest!(minder!tekst).!De!foto�s!worden!nu!

belangrijkst.!In!december!worden!de!banners!geprint.!

· De!undercoverschaker,!het!pak!is!besteld!en!afspraken!zijn!gemaakt!over!minimaal!5!

verschijningen!door!het!jaar!heen.!

· Het!Schoolschaakplan!is!gesplitst!in!3!delen:!

· Digitaal!leren!schaken!in!een!maand!vanaf!1!mei!2023!met!een!gratis!versie!van!

Chessity.!Mogelijk!wordt!dat!nog!opgerekt!tot!einde!van!het!jaar,!als!er!nog!extra!

sponsoring!komt.!Daar!hoort!tevens!de!mobilisatie!van!schoolschaaktrainers!bij!die!

dit!stuk!gaan!promoten!/!begeleiden!en!een!landelijk!marketingcampagne!(KNSB)!

· 1e!Nationale!Schoolschaakdag!(dinsdag!23!mei)!met!een!aanbod!op!de!site!voor!

allerlei!vormen!van!schaken!voor!in!de!klas!zodat!scholen!zelf!die!dag!daarmee!aan!

de!slag!kunnen!gaan!al!dan!niet!gesteund!door!schoolschaaktrainers/!begeleiders.!

· Speciale!schoolschaakdag!in!het!Spoorwegmuseum!in!Utrecht!(woensdag!31!mei)!

met!1.000!kinderen,!simultaans!met!150!deelnemers!en!genodigden!(hopelijk!

Koninklijk!Bezoek),!indien!lokale!sponsoring!rondkomt.!

· Jeugd!Olympiade!en!Top!10!vrouwen!in!augustus!in!Eindhoven.!Financiering!bijna!rond!

indien!VWS!meedoet!gaat!het!door.!

· Uitgave!van!de!Schaakpostzegel.!Binnenkort!volgt!gesprek!over!wat!erop!komt.!

· Schaaklied!in!Westland!

· Tom!Poes!schaakspecial!

Het!aantal!regionale-!en!lokale!evenementen!met!een!jubileum!tintje,!groeit!hoewel!dat!minder!

hard!gaat!dan!gehoopt.!Toch!zijn!er!al!een!hoop!leuke!initiatieven!in!de!maak!van!landen!

wedstrijden!Nederland-België,!NK!Partners!tot!�Koningsgambiet!Hilversum�!met!een!verplichte!

opening!voor!iedereen.!
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Vernieuwingen 
!

Vernieuwing!websites!

We!hebben!een!keuze!gemaakt!voor!een!overeenkomst!met!het!bedrijf!Websols!uit!Vianen.!Hun!

planning!is!de!eerste!week!van!januari!2023!met!de!vernieuwde!schaken.nl,!schaakbond.nl!en!de!

evenementen!sites!(ONK,!NK!en!NKscholen)!live!te!gaan.!De!sites!worden!gemaakt!in!Wordpress.!

Er!bestaat!ook!een!mogelijkheid!om!satellietsites!te!maken!voor!regionale!bonden!en!

verenigingen.!Dit!komt!later!in!2023!aanbod.!

!

Schoolschaak 
!

Schoolschaakvisie!

De!schoolschaakvisie!is!inmiddels!afgerond!en!goedgekeurd!in!de!werkgroep.!De!grootste!

verandering!is!de!inzet!van!schaken!als!middel!op!scholen,!daarnaast!is!beter!uitgewerkt!wat!de!

taken!van!de!verschillende!stakeholders!zijn.!Een!taak!van!de!KNSB!is!al!opgepakt:!het!uitwerken!

van!een!draaiboek!voor!het!organiseren!van!een!schoolschaaktoernooi.!!

!

Breedteschaak 
!

Schaak-Off!2022!

In!september!is!de!tweede!editie!van!de!Schaak-Off!gehouden!op!87!locaties!/!deelnemende!

clubs.!Met!uiteindelijk!1.307!deelnemers!is!het!aantal!van!vorig!jaar!overtroffen!(1200).!Een!mooi!

succes,!gezien!het!feit!dat!pas!een!week!voor!aanvang!er!nog!maar!net!400!aanmeldingen!waren.!

Ook!is!het!aantal!niet-leden!in!de!voorronden!gestegen!naar!510!(was!485).!!

Nieuw!was!dit!jaar!de!samenwerking!met!NOC*NSF!en!hun!platform!voor!aanbod!aan!met!name!

starters.!Zie:!www.sport.nl/schaakoff!

De!deelnemende!clubs!aan!de!Schaak-Off!hebben!allemaal!een!login!voor!dit!platform!waarmee!

ze!niet!alleen!de!Schaak-Off!kunnen!beheren!maar!ook!ander!aanbod!zoals!lessen!aan!beginners!

kunnen!opvoeren,!al!dan!niet!betaald.!De!intentie!is!om!dit!platform!uit!te!breiden!naar!een!

aanbod!die!de!clubs!het!gehele!jaar!door!kunnen!gebruiken!zowel!voor!volwassenen!als!jeugd.!

De!Schaak-Off!sluit!op!3!december!af!met!de!landelijke!finale!in!Amersfoort.!

Chessable!sponsort!de!Schaak-Off!met!�!1.000!aan!prijsjes!uit!eigen!webshop!en!een!gratis!Pro!

licentie!van!een!maand!voor!alle!deelnemers!aan!de!Schaak-Off.!De!FIDE!subsidieert!eveneens!de!

Schaak-Off!dit!jaar!vanuit!de!Planning!&!Development!Commission!(DPC!FedFunding).!

!

Sportbestuurdersplatform!

Het!sportbestuurdersplatform!loopt!nog!niet!zo!vlot.!De!schakers!kennen!nu!19!deelnemers,!

terwijl!het!totaal!is!gestegen!naar!669!deelnemers!van!11!sporten.!Dat!komt!voornamelijk!omdat!

sommige!bonden!massaal!hun!bestuurders!een!login!hebben!gegeven!en!bij!schaken!nog!niet.!!

Het!aantal!posts!met!vragen/antwoorden!en!inspiraties!is!daarentegen!nog!niet!heel!veel!in!

aantal!toegenomen.!NOC*NSF!heeft!de!pilot!wel!alvast!verlengd!tot!1!juli!2023.!Dan!zou!moeten!

blijken!of!er!genoeg!toekomst!in!het!platform!zit.!Het!probleem!van!grote!en!kleine!bonden!zie!je!

overigens!hier!ook!heel!goed!terug.!Grote!bonden!kunnen!makkelijker!meer!aandacht!geven!aan!

het!mobiliseren!van!hun!achterban!dan!kleinere!bonden!die!veelal!dit!er!even!bijdoen.!
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!

Communicatie en algemene dienstverlening 
!

Schaken.NL!

In!navolging!van!het!besluit!in!de!Bondsraad!is!de!online!versie!van!SchaakMagazine!afgeschaft!

en!is!in!oktober!het!eerste!nummer!van!Schaken.NL!verschenen.!

Schaken.NL!zal!vier!keer!per!jaar!verschijnen!en!heeft!ruim!80!pagina�s.!KNSB-leden!van!12!jaar!

en!ouder!(met!uitzondering!van!ratingleden!en!scholierenleden)!krijgen!de!eerste!twee!nummers!

(oktober!en!december!2022)!gratis.!Leden!van!de!KNSB!betalen!in!2023!voor!4!nummers!een!

totaalbedrag!van!�!10,-!(ledenkorting).!De!commerciële!abonnementsprijs!voor!4!nummers!zal!�!

24,99!bedragen.!

De!reacties!van!lezers!op!het!verschijnen!van!Schaken.NL!waren!over!het!algemeen!zeer!positief.!

!

Kadervorming 
!

Activiteiten!

In!het!najaar!zijn!de!cursussen!Schaaktrainer!1!weer!van!start!gegaan!in!Amsterdam!en!

Rotterdam.!Voor!Schaaktrainer!2!Rotterdam!was!te!weinig!animo,!daarom!is!deze!omgezet!naar!

een!online!variant,!waarin!Rick!Lahaye!met!ondersteuning!van!Jop!Delemarre!en!Johan!van!den!

Brink!ook!meer!zal!experimenteren!met!een!blended!learning!vorm!in!onze!nieuwe!e-

learningomgeving.!!

!

Kaderdocenten!

Met!name!onder!de!docenten!van!de!Schaaktrainercursussen!heeft!de!Coronaperiode!er!wel!

ingehakt.!Een!aantal!van!hen!heeft!hun!agenda!anders!ingevuld!of!is!gestopt.!Daarom!is!een!

aantal!vrouwelijke!trainers!met!onderwijservaring!gevraagd!om!kaderdocent!te!worden,!zo!

brengen!we!de!nodige!vernieuwing!en!diversiteit!in!het!team.!In!de!komende!maanden!komen!

zowel!de!kaderdocenten!van!de!Scheidsrechterscursussen!als!de!Schaaktrainercurssen!samen!om!

te!bepalen!waar!we!staan!en!iedereen!mee!te!nemen!in!de!vervolgstappen.!!

!

E-learning!

In!september!is!een!e-learning!omgeving!(Moodle)!ingericht,!waarin!we!modules!gaan!

ontwikkelingen,!die!deels!onderdeel!worden!van!opleidingen!en!deels!als!aparte!module!kunnen!

worden!gevolgd.!Onder!andere!de!pedagogische!competenties!zullen!hierin!wat!meer!aandacht!

krijgen,!bijvoorbeeld!orde!houden,!groepsdynamiek,!leer-!en!gedragsstoornissen.!Hiermee!geven!

we!vorm!aan!de!wens!van!het!bestuur!om!de!cursussen!meer!in!de!vorm!van!blended!learning!

aan!te!bieden!en!de!toegankelijkheid!te!verbeteren.!!

!

KSS!

NOC*NSF!stimuleert!sportbonden!om!de!Kwalificatiestructuur!Sport!(KSS)!te!implementeren.!

Ester!van!Muijen!is!ingehuurd!om!ons!hierbij!te!begeleiden!en!zij!heeft!inmiddels!een!vertaalslag!

gemaakt!van!de!gevraagde!competenties!en!resultaten!per!niveau!naar!ons!huidige!aanbod!in!de!

Schaaktrainerlijn.!Vanuit!dit!vertrekpunt!gaan!we!het!komende!half!jaar!de!ontbrekende!

competenties!in!deze!cursussen!invullen!en!zo!zorgen!dat!we!voldoen!aan!de!eisen.!!
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!

Trainersplatform!

Bij!het!trainersplatform!worstelen!we!met!de!juiste!tool!om!onderlinge!kennisdeling!te!

faciliteren.!Nu!ontstaan!er!te!vaak!discussies!en!dan!haken!er!deelnemers!af.!In!2023!gaan!we!

hier!een!oplossing!voor!zoeken!en!meer!eigenaarschap!bij!de!trainers!zelf!neerleggen.!!

!

Competitie en rating 
!

Competitie!

Paul!Peters!is!gestopt!als!competitieleider.!Arno!Eliens!is!zijn!opvolger.!

!

In!totaal!doen!354!teams!mee!aan!de!komende!competitie;!dit!betekent!een!groei!van!34!teams!

t.o.v.!einde!afgelopen!seizoen.!

!

Dit!jaar!is!een!Online!Panel!voor!Arbiters!ingesteld!voor!de!wedstrijden!die!niet!geleid!worden!

door!een!scheidsrechter!3!of!hoger;!tot!nu!toe!heeft!het!panel!weinig!te!doen!gehad.!

!

Schoonheidsprijs!KNSB-competitie!

Herman!Grooten!en!Hans!Ree!hebben!vele!jaren!de!jury!gevormd!voor!de!schoonheidsprijs!die!

we!iedere!KNSB-ronde!uitdelen.!Beide!zijn!voor!het!seizoen!2022-2023!gestopt!als!juryleden,!en!

vervangen!door!Thomas!Willemze!en!Frank!Erwich.!!

!

Beker!

De!KNSB!Beker!2021-2022!is!gewonnen!door!LSG!uit!Leiden.!In!de!finale!werd!AMEVO!Apeldoorn!

verslagen.!

!

In!totaal!hebben!85!teams!zich!ingeschreven!voor!de!beker!2022-2023,!dat!is!minder!dan!

gemiddeld.!Vaak!zijn!het!er!bijna!100.!

!

KNSB-Jeugdclubcompetitie!

Landelijk!hebben!zich!100!jeugdteams!(viertallen)!ingeschreven!voor!de!KNSB-

Jeugdclubcompetitie!2022.!Dat!is!weer!een!mooi!aantal!en!bijna!weer!op!niveau!van!voor!de!

corona.!Bij!de!D!en!E!is!het!aantal!gerechtigde!plaatsen!weer!uitgebreid!naar!32!en!36.!Bij!de!C!en!

A!is!de!inschrijving!opengebleven!en!zijn!we!op!15!resp.!17!uitgekomen.!Daar!zie!je!ook!weer!een!

lichte!stijging.!!

De!opzet!is!voor!dit!najaar!voor!de!A!en!C!weer!teruggebracht!zoals!deze!was!met!twee!ronden!

op!een!dag,!wel!op!aparte!locaties!van!de!D!en!de!E.!Voor!de!D!en!E!categorieën!is!de!opzet!van!

de!halve!finales!en!finale!van!afgelopen!twee!jaar!gehandhaafd.!!

Op!12!november!is!het!team!van!VAS!E1!Nederlands!Kampioen!geworden!bij!de!E!teams.!Der!

finale!werd!door!DBC!in!De!Bilt!georganiseerd.!Op!10!december!is!de!slotdag!voor!de!A,!C!en!D!

teams.!

!

Topschaak 
!

Programma!Anish!Giri!



!

 
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl 
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl 

- Anish!Giri!staat!momenteel!op!plaats!7!in!de!wereld!met!een!rating!van!2764!(FIDE-rating!

1!november).!Over!het!!jaar!2022!heeft!Anish!steeds!tussen!de!plaatsen!7-10!gestaan!op!

de!wereldranglijst.!Een!handhaving!op!het!niveau!van!top-10!van!de!wereld!zonder!echte!

uitschieters.!

- Anish!heeft!zich!in!2022!niet!geplaatst!voor!het!Kandidatentoernooi.!Anish!heeft!wel!

deelgenomen!aan!de!FIDE!Grand!Prix!toernooien!(maar!is!niet!bij!de!eerste!2!geëindigd),!

en!niet!deelgenomen!aan!het!FIDE!Grand!Swiss.!Verder!waren!de!criteria!voor!plaatsing!

voor!het!Kandidatentoernooi!aangepast!ten!opzichte!van!eerdere!jaren:!er!zijn!geen!

ratingplaatsen!meer.!!

- Anish!speelt!in!de!finale!van!de!Meltwater!Champions!Chess!Tour!(14-20!november)!die!

in!San!Francisco!wordt!gespeeld.!!

- Het!enige!klassieke!toernooi!dat!Anish!gespeeld!heeft!de!afgelopen!tijd!is!de!Olympiade.!

Zijn!resultaat!was!prima!met!een!score!van!6,5!uit!9!op!bord!1.!

!

Programma!Jorden!van!Foreest!

- Jorden!van!Foreest!staat!op!plaats!47!in!de!wereld!met!een!rating!van!2690!(FIDE-rating!1!

november).!Zijn!topklassering!op!de!wereldranglijst!dit!jaar!was!plaats!26.!

- Jorden!verloor!een!match!in!Limburg!tegen!Alexei!Shirov!met!3,5-0,5.!!

- De!score!van!Jorden!op!bord!2!van!de!Olympiade!was!prima:!7!uit!11.!

- Jorden!heeft!naast!de!Olympiade!een!paar!andere!toernooien!gespeeld!(Abu!Dhabi!6,5!

uit!9,!en!European!Club!Cup),!en!ook!partijen!gespeeld!in!verschillende!teamcompetities!

(Spanje!en!Duitsland).!Hij!blijft!momenteel!op!een!rating!staan!van!net!onder!de!2700.!!

Olympiade!Chennai!

De!Olympiade!zou!oorspronkelijk!gehouden!worden!in!Moskou,!maar!werd!vanwege!de!

Russische!invasie!in!Oekraïne!verplaatst!naar!Chennai!(India).!De!opening!was!op!28!juli!en!het!

evenement!duurde!tot!10!augustus.!!

De!nationale!teams!bestonden!uit:!

Mannenteam:!Anish!Giri,!Jorden!van!Foreest,!Max!Warmerdam,!Benjamin!Bok,!Erwin!l�Ami!en!

captain!Jan!Smeets.!

Vrouwenteam:!Zhaoqin!Peng,!Eline!Roebers,!Rosa!Ratsma,!Tea!Lanchava,!Machteld!van!Foreest!

en!captain!Jeroen!Bosch.!

!

De!resultaten!van!beide!teams!waren!min!of!meer!conform!de!startranglijst.!Grote!uitblinker!was!

Eline!Roebers!met!een!zilveren!bordmedaille!op!bord!1.!

!

Mannen!

!

De!mannen!eindigden!op!plaats!11,!het!team!stond!vooraf!op!rating!op!plaats!7.!Het!team!

speelde!in!de!laatste!ronde!om!een!medaille:!bij!winst!op!Oezbekistan!was!brons!(of!zelfs!zilver)!

mogelijk.!Uiteindelijk!ging!de!match!met!2,5-1,5!verloren!en!won!het!jonge!team!van!Oezbekistan!

(met!als!coach!Ivan!Sokolov)!verrassend!goud.!De!torenhoge!favoriet!Amerika!stelde!teleur!met!

een!5e!plaats.!

!

Vrouwen!

!
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De!vrouwen!eindigden!op!plaats!20,!het!team!stond!vooraf!op!rating!op!plaats!17.!Een!normaal!

teamresultaat.!Eline!presteerde!zeer!goed!op!bord!1.!Een!individuele!medaille!op!het!hoogste!

bord!voor!een!16-jarige!is!echt!heel!bijzonder.!!

Over!het!algemeen!draaide!het!team!steeds!bovenin!mee!wat!ook!bleek!uit!tegenstanders!als!

Polen,!Oekraïne!(winnaar!van!de!Olympiade)!en!Frankrijk.!Met!name!de!wedstrijd!tegen!Frankrijk!

(nummer!5!op!rating),!was!een!hoogtepunt!met!een!3-1!overwinning.!

!

WK-teams!

!

Nederland!is!(in!een!laat!stadium)!uitgenodigd!voor!deelname!aan!het!WK-landenteams!in!

Jeruzalem!(19-26!november).!Dat!is!een!prestigieuze!uitnodiging!die!we!te!danken!hebben!aan!

het!feit!dat!Rusland!op!de!oorspronkelijke!uitnodigingenlijst!stond,!en!aan!het!feit!dat!het!

Nederlandse!team!hoog!staat!op!de!landenranglijst.!De!organisatie!heeft!als!locatie!een!hotel!in!

Oost-Jeruzalem!gekozen!(bezet!gebied).!Dit!leidde!tot!negatieve!berichtgeving!kort!voor!het!

evenement.!De!KNSB!heeft!bij!het!besluit!tot!deelname!informatie!ingewonnen!bij!NOC*NSF!en!

het!ministerie!van!Buitenlandse!Zaken.!

!

Aan!het!WK-teams!doen!12!landen!mee,!verdeeld!in!2!groepen.!De!eerste!4!landen!van!iedere!

groep!plaatsen!zich!voor!de!knock-out!fase.!De!bovenste!3!landen!winnen!goud,!zilver!en!brons!

en!plaatsen!zich!automatisch!voor!het!volgende!WK-Teams.!Een!team!kan!bestaan!uit!maximaal!6!

spelers,!er!spelen!er!steeds!4.!Het!tempo!is!een!(langzaam)!rapid!tempo!met!2!partijen!per!dag.!

!

Het!Nederlandse!team:!

1.! (Anish!Giri)!

2.! Jorden!van!Foreest!

3.! Lucas!van!Foreest!

4.! Max!Warmerdam!

5.! Robby!Kevlishvili!

Anish!Giri!speelt!mee!in!de!finale!van!de!Meltwater!Chess!Tour!(11-20!november!in!de!VS)!en!is!

dus!niet!beschikbaar!voor!de!voorronde.!Jan!Smeets!is!de!teamcaptain!en!ook!speelgerechtigd.!

Het!is!de!bedoeling!dat!hij!alleen!speelt!als!een!van!de!andere!spelers!ziek!is!(of!totaal!uit!vorm).!

Het!resultaat!is!op!het!moment!van!schrijven!nog!niet!bekend.!

!

NOC*NSF!

Op!6!oktober!was!het!jaarlijkse!reviewgesprek!tussen!de!denksportbonden!en!NOC*NSF.!De!

denksportbonden!(bridge,!dammen!en!schaken)!zijn!uniek!in!dat!het!de!enige!bonden!zijn!die!

hun!review!met!NOC*NSF!gezamenlijk!houden.!Het!gesprek!gaf!geen!aanleiding!om!te!

verwachten!dat!er!op!korte!termijn!iets!veranderd!aan!de!topsportsubsidie!voor!de!KNSB.!!

NOC*NSF!had!gehoord!over!de!op!handen!zijnde!verhuizing!vanuit!Haarlem!en!pleitte!voor!

clustering!van!de!denksportbonden!in!Den!Hommel.!!

!

Talentontwikkeling 
!

Papendal!talentenprogramma!

Vanaf!volgend!jaar!zullen!Eline!Roebers!en!Machteld!van!Foreest!instromen!in!het!programma.!

Volgens!de!criteria!die!eerder!zijn!opgesteld!stromen!Casper!Schoppen!en!Liam!Vrolijk!dan!uit.!
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Max!Warmerdam!en!Lucas!van!Foreest!houden!hun!selectiestatus.!Vanuit!het!NOC*NSF-systeem!

kan!de!KNSB!vier!selectiestatussen!uitdelen.!

Uitzendingen!

De!internationale!jeugdkampioenschappen!(WK!en!EK)!konden!voor!het!eerst!sinds!de!�corona-

jaren�!weer!gewoon!fysiek!gehouden!worden.!

De!Technische!Commissie!heeft!vergaderd!over!de!selecties!voor!de!internationale!uitzendingen.!

In!juni!zijn!de!uitnodigingen!verzonden!naar!de!potentiële!deelnemers!(statushouders,!

Nederlands!jeugdkampioenen,!en!2e!plaatsen!NJK).!

WK-jeugd!

Mamaia!(Roemenië),!5-17!september.!Deelnemers!waren!Leandro!Slagboom!(WK!16),!Eline!

Roebers!(WK!16),!Machteld!van!Foreest!(WK!16)!en!Arthur!de!Winter!(WK!14).!De!coach!was!

Robert!Ris.!

Machteld!van!Foreest!haalde!een!bronzen!medaille.!Uiteindelijk!moest!Eline!zich!een!paar!

ronden!voor!het!einde!terugtrekken!vanwege!ziekte.!Arthur!de!Winter!was!als!1e!geplaatst!op!

rating!(na!een!goede!zomer!met!veel!ratingwinst)!maar!kon!die!klassering!niet!waarmaken.!In!

veel!landen!uit!Azië!en!Oost-Europa!hebben!de!deelnemers!relatief!lage!ratings.!!

WK-Kadetten!

Batumi!(Georgië),!15-28!september.!Deelnemers!waren!Tommy!Grooten!(WK12),!Noah!Ritzerveld!

(WK!10)!en!Raghav!Pathak!(WK!8).!De!coach!was!Merijn!van!Delft.!Het!was!een!leerzaam!toernooi!

voor!de!3!jongens!zonder!grote!prestaties.!

EK-Jeugd!

Het!EK!wordt!van!5-15!november!gehouden!in!Antalya!(Turkije).!De!Nederlandse!delegatie!

bestaat!uit!11!spelers,!5!ouders!en!3!coaches.!

De!Nederlandse!deelnemers!zijn:!Eline!Roebers!(EK!18),!Sasa!Albers!(EK!18),!Rolinde!den!Heijer!

(EK!18!meisjes),!Loek!van!der!Hagen!(EK!16),!Jule!Cordes!(EK!16!meisjes),!Arthur!de!Winter!(EK!

14),!Mees!van!Batenburg!(EK!14),!Elysia!Feng!(EK!14!meisjes),!Daniel!Nijhuis!(EK!12),!Dinanath!

Hrdya!(EK!10),!en!Anika!Bagga!(EK!10!meisjes).!

Over!het!algemeen!vielen!de!resultaten!van!de!Nederlandse!spelers!tegen.!Arthur!de!Winter!

eindigde!als!enige!Nederlandse!speler!in!de!top-10.!

EU-kampioenschap!Mureck!2022!

Van!2-11!augustus!werd!het!EU-kampioenschap!gehouden!in!Mureck!(Oostenrijk).!We!hebben!

twee!meisjes!afgevaardigd!naar!Mureck!de!nummers!2!op!het!NK-14!en!NK-12!(de!nummer!2!op!

NK-10!was!verhinderd).!Fleur!Westerhof!en!Elia!Alia!Jorritsma!namen!deel!in!Mureck!met!als!

coach!Frank!Erwich.!De!KNSB!regelt!de!uitzending!die!financieel!mogelijk!wordt!gemaakt!door!de!

Corry!Vreeken!stichting.!

Nieuwe!titelhouders!
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Nederland!heeft!er!weer!twee!nieuwe!(en!jonge")!titelhouders!bij.!De!wereldschaakbond!FIDE!

heeft!Liam!Vrolijk!(20!jaar)!benoemd!tot!grootmeester!(GM)].!De!zestienjarige!Eline!Roebers!

werd!benoemd!tot!Internationaal!Meester!(IM).!!

Liam!voldeed!twee!jaar!geleden!al!aan!de!ratingeis!voor!de!grootmeestertitel.!Afgelopen!zomer!

scoorde!hij!op!het!Hogeschool!Zeelandtoernooi!in!Vlissingen!zijn!derde!en!laatste!GM-norm.!!

Eline!Roebers!scoorde!haar!derde!IM-norm!op!overtuigende!wijze!tijdens!de!Olympiade!waar!ze!

op!bord!1!uitkwam!voor!het!Nederlandse!vrouwenteam!(en!meteen!ook!een!zilveren!medaille!

won).!Ze!voldeed!aan!de!ratingeis!na!haar!overwinning!in!de!derde!ronde!van!het!WK-jeugd.!

!

Evenementen 
!

Evenementen!volwassenen!

Het!Open!NK!in!Dieren!heeft!een!overeenkomst!gesloten!met!Chessable.!!

Het!NK!schaken!algemeen!en!vrouwen!wordt!in!samenwerking!het!Groningen!Chess!Festival!van!

21!t/m!30!december!gespeeld!in!Groningen.!Doordat!er!geen!sponsor!is!gevonden!drukt!dit!

evenement!voor!�!50.000!op!de!begroting,!dat!is!het!dubbele!van!het!begrote!bedrag.!

!

Evenementen!jeugd!

!

NK!D!in!Rijswijk!(26-28!mei)!

In!het!Hemelvaart!weekeinde!was!het!weer!drie!dagen!lang!een!geweldige!sfeer!in!Rijswijk!bij!het!

NK!D.!Met!82!deelnemers!verdeeld!in!een!open!groep!van!54!en!een!meisjesgroep!van!28!

deelneemsters,!streden!de!sterkste!jeugdspelers!om!de!twee!titels.!Na!twee!online!edities!(mei!

2020!en!2021)!en!een!tweedaagse!fysieke!editie!in!Best!(september!2021),!nu!weer!terug!op!de!

vertrouwde!plek!in!het!gebouw!van!jeugdcentrum!Don!Bosco!in!Rijswijk.!Ook!de!organisatie!van!

de!HSB,!was!weer!heel!vertrouwd.!Allemaal!bekende!gezichten,!alleen!een!paar!jaartjes!ouder.!!

De!organisatie!(HSB)!moet!helaas!wel!op!zoek!naar!een!nieuwe!locatie!voor!volgend!jaar.!

Vanwege!fors!hogere!kosten!is!het!jeugdcentrum!geen!optie!meer.!!

!

NK!Schoolschaak!BO!Algemeen!in!Gouda!(11!en!18!juni)!

Op!zaterdagen!11!en!18!juni!vond!in!Gouda!de!finale!plaats!van!het!NK!Schoolschaak!

basisonderwijs!categorie!algemeen.!Het!team!van!De!Scharn!uit!Maastricht!werd!het!eerste!

Limburgse!schoolteam!sinds!1976!dat!de!titel!pakte.!

!

Nationale!Pupillendag!in!Spijkenisse!(25!juni)!

Op!zaterdag!25!juni!waren!de!Nederlandse!Jeugdkampioenschappen!in!de!jongste!

leeftijdscategorieën!F,!G!en!H.!Er!werd!gespeeld!in!Spijkenisse!in!Sporthal!Olympia.!Dit!was!niet!

alleen!een!mooie!omgeving!om!te!schaken,!ook!om!even!buiten!uit!te!waaien.!Er!was!een!

springkussen,!korfbal!hoepels!en!veldjes!om!op!te!voetballen.!Daarnaast!waren!er!tentjes!met!

popcorn,!suikerspinnen!en!was!Joyce!van!de!Meijden!met!haar!boeken!van!Simon!de!Schaker!

aanwezig.!

Ondanks!dat!de!hoofdscheidsrechter!en!bediener!van!de!liveborden!op!de!ochtend!zich!ziek!
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afmeldde,!kan!de!organisatie!terugzien!op!een!prachtig!schaakfeest.!SV!Spijkenisse!liet!weten!dit!

kampioenschap!voor!3!jaar!te!willen!organiseren,!dus!ook!in!2023!en!2024.!

!

NK!Schoolschaak!individueel!Online!BO!(1!juli)!

Op!vrijdag!1!juli!is!het!eerste!NK!Schoolschaak!basisonderwijs!Online!individueel!gespeeld!op!het!

platform!Tornelo.!Meer!dan!80!deelnemers!hadden!zich!aangemeld!voor!dit!spectaculaire!

evenement.!Er!is!gespeeld!in!zes!groepen.!Groep!123,!groep!4,!groep!5,!groep!6,!groep!7!en!groep!

8!van!het!basisonderwijs.!Er!werden!7!ronden!Zwitsers!gespeeld!met!een!speeltempo!van!5!

minuten!plus!3!seconden!increment.!

!

NK!345!in!Schiedam!(2!juli)!

Op!zaterdag!2!juli!was!het!groot!feest!bij!het!NK!345!in!Schiedam.!Bijna!250!deelnemers!van!24!

teams!streden!op!deze!warme!dag!voor!de!titels!NK!schoolschaak!voor!teams!basisonderwijs!

groepen!3,!4!en!5!2022.!Plaats!van!handeling!was!het!gebouw!van!de!St.!Jozefschool!in!Schiedam.!

Er!werd!gespeeld!in!12!lokalen!met!elk!ca.!20!kinderen,!dus!dat!ging!prima.!De!centrale!gymzaal!

werd!voor!opening!en!sluiting!ingezet.!Dat!paste!net.!

Ze!gaan!zeker!voor!nog!een!editie!in!2023.!

!

ONJK!in!Enschede!(8-13!augustus)!

Van!8!t/m!13!augustus!hebben!in!Enschede!na!twee!jaar!onderbreking!weer!de!Open!

Nederlandse!Jeugdkampioenschappen!plaatsgevonden.!Met!ruim!over!de!200!deelnemers!kan!

de!organisatie!terugkijken!op!weer!een!hele!geslaagde!editie.!!

De!locatie!in!Enschede!was!dit!jaar!nieuw,!maar!met!dezelfde!organisatie!uit!Borne!voelde!het!

heel!vertrouwd.!!

Desondanks!heeft!de!Stichting!Caissa,!die!het!evenement!organiseert,!besloten!om!niet!verder!te!

gaan.!Het!ONK!in!Dieren!onderzoekt!of!zij!het!ONJK!aansluitend!aan!het!ONK!vanaf!2023!in!

Dieren!kunnen!onderbrengen.!

!

NK!Snelschaak!jeugd!in!Harmelen!(16!oktober)!

Op!zondag!16!oktober!heeft!SC!Woerden!het!NK!snelschaak!jeugd!weer!nieuw!leven!ingeblazen.!

Dit!kampioenschap!was!sinds!2016!niet!meer!georganiseerd!vanwege!tegenvallende!

deelnameaantallen.!Een!gouden!greep!bleek!het,!na!2!weken!na!openen!van!de!inschrijving!was!

het!maximum!van!200!deelnemers!al!bijna!bereikt.!Vanwege!het!in!eerste!instantie!lage!aantal!

meisjes!(6%),!is!daarna!via!een!extra!mailing!aandacht!voor!gevraagd!en!met!succes.!Het!aantal!

meisjes!verdubbelde!uiteindelijk!naar!16%.!!

Voor!volgende!edities!wordt,!om!ruimte!te!creëren,!het!verlengd!naar!een!tweedagen!toernooi!

met!de!oudere!jeugd!op!de!zaterdag!en!de!jongste!jeugd!op!de!zondag.!

!

Huttontoernooi!in!Leiden!(29!oktober)!

Met!200!deelnemers!(50!teams)!is!het!Hutton!toernooi!in!Leiden!op!29!oktober!voor!het!eerst!in!

vele!jaren!weer!goed!bezet.!Ook!waren!12!van!de!13!bonden!present.!Alleen!Zeeland!ontbrak!

vanwege!een!te!late!wijziging!van!teamleider.!Die!zijn!al!anders!altijd!bij.!De!LeiSB!had!er!veel!

werk!van!gemaakt!en!met!succes"!Het!team!van!de!SGA!won!dit!jaar!de!Hutton!beker.!

!

Kwalificaties!NK!VO!(4/11,!18/11,!2/12)!!

De!kwalificaties!voor!het!NK!voor!schoolteams!van!het!Voortgezet!Onderwijs!zijn!vrijdag!4!

november!weer!van!start!gegaan.!Met!bijna!400!deelnemers!van!43!verschillende!scholen!(85!

teams),!was!het!bij!de!eerste!kwalificatie!bijzonder!druk,!online!op!chess.com!wel!te!verstaan.!
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Sinds!de!kwalificaties!verhuisd!zijn!van!fysiek!naar!online!een!paar!jaar!terug,!blijven!de!

deelnemersaantallen!maar!groeien!van!eerst!100!naar!400.!Fantastisch"!

!

Schaakmatties 
!

Schaakmatties!toernooien!op!Tornelo!(iedere!vrijdagmiddag)!

We!hebben!in!2022!al!viermaal!een!serie!van!6!toernooien!georganiseerd!op!Tornelo!op!de!

vrijdagmiddagen!voor!de!jeugd!6-12!jaar!tussen!15.45!en!17.15!uur.!Serie!vijf!is!nog!aan!de!gang.!

In!de!zomermaanden!hebben!we!9!maal!een!toernooi!plus!8!challenges!voor!de!week!

georganiseerd.!De!challenges!varieerden!van!puzzels!oplossen,!foto!insturen!tot!vriendje!

uitnodigen.!!

Ondanks!wekelijkse!mailingen!en!kwartaal!nieuwsbrieven!stijgt!het!aantal!deelnemers!nog!te!

weinig.!Sommige!kinderen!komen!wel!terug!en!spelen!dan!weer!een!serie!mee!en!dan!weer!niet,!

een!klein!deel!speelt!alles,!maar!de!meeste!kinderen!spelen!via!het!aanbod!van!hun!club!online!

wedstrijden!en!zijn!daarnaast!vooral!fysiek!aan!het!schaken.!Voor!het!jaarplan!2023!stappen!we!

af!van!wekelijks!aanbod!en!gaan!we!ons!vooral!op!bijzondere!(maandelijkse)!evenementen!

richten.!In!december!staat!uiteraard!weer!de!succesvolle!Schaakmatties!Christmas!Cup!voor!

scholen!weer!gepland.!

!

Chesskid!European!Team!Competition!(region!9)!

We!hebben!geen!overeenkomst!meer!met!Chesskid,!maar!dat!betekent!niet!dat!we!helemaal!

niets!meer!met!hen!doen.!We!kregen!een!uitnodiging!voor!een!nieuwe!team!competitie.!Op!19!

november!zal!een!Nederlands!jeugdteam!deelnemen!aan!de!Chesskid!European!Team!

Competition.!Bijzonder!is!de!teamsamenstelling!met!4!kinderen!verdeeld!over!4!

leeftijdscategorieën!(-8,!-10,!-12!en!-14)!en!ook!nog!eens!2!meisjes!en!2!jongens.!Dat!team!is!nog!

eens!inclusief.!De!tegenstanders!komen!uit!Duitsland,!Bulgarije!en!Oostenrijk.!

!

PR-activiteiten 
De!focus!hier!ligt!op!de!uitvoering!van!de!sponsorstrategie!die!begin!2022!is!ontwikkeld.!

Techonomy!en!een!aantal!vrijwilligers!ondersteunen!de!KNSB!met!het!uitwerken!van!proposities!

en!het!contact!leggen!met!potentiële!sponsoren.!De!focus!ligt!op!bedrijven!die!we!volgens!de!

sponsorstrategie!kansrijk!achten!(bijv.!financieel,!data,!HR)!én!waar!we!concrete!contacten!op!

hoog!niveau!hebben.!

!

Internationale zaken  
!

Presidentsverkiezingen!FIDE!

Van!2!t/m!10!augustus!werd!de!General!Assembly!van!de!FIDE!gehouden!in!Chennai!(India).!

Herman!Hamers!was!namens!Nederland!aanwezig!op!het!congres.!

Eens!in!de!vier!jaar!gaat!alle!belangstelling!uit!naar!de!verkiezingen!binnen!FIDE.!De!

verkiezingsprocedures!waren!herzien!en!functioneerden!goed.!Uiteindelijk!bleven!er!twee!duo�s!

(President!en!Vice-president)!over.!Dvorkovich/Anand!kregen!157!stemmen,!Baryspolets/Nielsen!

16!stemmen.!Er!waren!5!onthoudingen,!waaronder!één!van!de!KNSB.!De!Rus!Arkady!Dvorkovich!

werd!dus!herkozen!als!President!van!de!FIDE.!
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De!schaakolympiade!wordt!in!2026!gehouden!in!Tasjkent,!Oezbekistan.!In!2024!is!de!olympiade!

in!Boedapest.!De!voorbereidingen!daar!verlopen!goed.!

Er!waren!ook!nog!zone-verkiezingen,!ook!in!zone!1.1.!Herman!Hamers!heeft!zich!na!20!jaar!zone-

president!te!zijn!geweest!niet!verkiesbaar!gesteld.!De!nieuwe!voorzitter!is!Dominic!Cross,!de!

voorzitter!van!de!Portugese!schaakbond.!

!

Toernooi!voor!gedetineerden!

Op!13!oktober!heeft!Nederland!meegedaan!aan!het!2e!FIDE!online!toernooi!voor!gedetineerden.!

Ditmaal!deden!4!spelers!uit!PI!Veenhuizen!mee!(vorig!jaar!PI!Lelystad).!Organisator!in!Nederland!

was!de!Dienst!Justitiële!Instellingen!van!het!ministerie!van!Veiligheid!en!Justitie.!De!KNSB!heeft!

medewerking!verleend!door!aandacht!aan!het!toernooi!te!geven!via!de!social!media.!Nederland!

had!het!zwaar,!ze!eindigden!als!7e!in!een!groep!van!8.!De!spelers!hadden!toch!een!leuke!dag.!

Voor!de!meesten!was!het!een!eerste!kennismaking!met!online!schaak!en!met!spelen!met!een!

klok.!In!de!2e!editie!van!Schaken.nl!komt!een!artikel!over!dit!toernooi.!

!
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Vergaderschema 2023 
 
woensdag 10 mei BO – Bondenoverleg (19.30 – 21.00, digitaal) 

  vrijdag 2 juni verzending stukken Bondsraad 

zaterdag 24 juni BR - Bondsraad 

woensdag 8 november BO – Bondenoverleg (19.30 – 21.00, digitaal) 

  vrijdag 17 november verzending stukken Bondsraad 

zaterdag 9 december  BR – Bondsraad 

 

Ter info:  

De voorjaarsvergadering zal in 2023 wat later plaatsvinden dan gebruikelijk. Dat heeft ermee te maken 

dat veel jubileumactiviteiten in de 2e helft van mei zullen plaatsvinden. Als de voorjaarsvergadering 

eerder zou zijn, dan botst de voorbereiding van die vergadering met het werk rond de 

jubileumactiviteiten. 


