
 
 
 
 
 
 
 
 Aan de (plaatsvervangende) 

 leden van de Bondsraad 

  
  
  
  

Betreft kenmerk Datum 

Bondsraadvergadering 11 juni 2022 

 

22/20245 20 mei 2022 

 
 
Geachte leden van de Bondsraad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de Bondsraadvergadering van 11 juni aanstaande, van 10.30 uur – 14.30 
uur. 
 
Locatie van de vergadering is: 
De Goudse Waarden 
Kanaalstraat 31 
2801 SH  Gouda 
 
De Goudse Waarden is een middelbare school. Tegelijk met de Bondsraad is elders in het 
gebouw de 1e speeldag van het NK Basisonderwijs teams. 
 
De Goudse Waarden is op 10 minuten lopen van station Gouda. Er is geen busverbinding. Voor 
degenen die met de auto komen: Op het grote parkeerterrein van BAM, tegenover de school (aan 
de H.J. Nederhofstraat) kunt u die dag gratis parkeren. 
 
 
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 11 juni 2022 
aanvang 10.30 uur 
22/20245 

 
 
 
1. Opening (10.30)  

 
2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)  

 
3. Concept notulen Bondsraad 11 december 2021 (10.35 – 10.40)  

- Concept notulen Bondsraad 11 december 2021 (22/20086) 
- Opvolging actiepunten 11 december 2021 (22/20251) 
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met zondag 5 juni 2022 via mail 
naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden 
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen. 
 

4. Ter besluitvorming: Statutenwijziging (10.40 – 10.45)  
- Voorstel aanpassing statuten (22/20243) 
- Bijlage: ontwerp statutenwijziging 

 
5. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2021 (10.45 – 11.15)  

- Voorstel jaarbericht 2021 (22/20236) 
- Jaarbericht 2021 (22/20111) 
- Advies FAC (22/10032) 
 

6. Ter besluitvorming: Samenstelling FAC (11.15 – 11.20) 
- Voorstel samenstelling FAC (22/20239) 
 

7. Ter besluitvorming: Samenstelling Geschillencommissie (11.20 – 11.25)  
- Voorstel Samenstelling Geschillencommissie (22/20237) 
 

8. Ter bespreking: Voortgang werkgroep structuur KNSB – regionale bonden (11.25 – 11.45) 
Mondeling 
 

9. Ter bespreking: Voortgang jubileum (11.45 – 12.00) 
- Notitie voortgang jubileumcommissie (22/10038) 
 

10. Lunchpauze (12.00 – 12.45) 
 
11. Ter besluitvorming: Herinvoering fysiek bondsblad (12.45 – 13.15)  

- Voorstel Schaken.nl (22/20228) 
 

12. Ter besluitvorming: Procedure waarborgen opbrengsten pand  (13.15 – 13.45) 
- Voorstel n.a.v. advies werkgroep opbrengsten pand (22/20246) 
- Advies werkgroep opbrengsten pand (22/20250) 
 

13. Ter besluitvorming: Verdienmodellen/lidmaatschapsmodel (13.45 – 14.15) 
- Notitie uitgangspunten verdienmodellen/lidmaatschapsmodel (22/20249) 

 
14. Stukken ter info (14.15 – 14.25) 

- Rapportage aan Bondsraad (22/20231) 
NB Vragen over de stukken ter info kunnen tot en met zondag 5 juni 2022 via mail naar 
bondsbureau@schaakbond.nl kunnen worden gezonden. Het bondsbureau zal, voor zover 
mogelijk, schriftelijke antwoorden opstellen en deze uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 verspreiden. 
 
 



15. Rondvraag (14.25 – 14.30) 
NB Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf naar bondsbureau@schaakbond.nl worden 
gemaild. Bij vragen die op zondag 5 juni 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 (14.30) 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (22-20086) 

 

Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 11 december 

2021 op internet via Microsoft Teams, 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, J. Hibma 

NOSBO 2 x 4 = 8 J.C. van Os 

SBO 2 x 4 = 8 P.H.A.J. Goud, R. Bos (t/m punt 9) 

OSBO 2 x 7 = 14 G.J. van Vliet (t/m punt 11) 

SGS 2 x 7 = 14 M.A.M. Jongerius 

SGA 2 x 5 = 10 R.W.J. Pijlman, E.M.M. Roosendaal 

NHSB 2 x 6 = 12 J. de Boer, J.J.A. Poland 

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 P. Greefhorst, A. van Vliet 

NBSB 2 x 6 = 12 E. Talpe, A.M.P.D. Bruijns, H.J. Renders 

LiSB 2 x 4 = 8 W.R.H. Kunstek 

NSVG 1 x 1 = 1 J. Boer 

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

NBC 1 x 2 = 2 W.H. van Vugt 

CSVN 1 x 2 = 2 R.M.M. Martin 

ARVES 1 x 1 = 1 R.A.J.A. Olthof 

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

 

Van de Bondsraadleden die de vergadering voor het einde verlieten (wat van invloed kan zijn op het 

aantal uitgebrachte stemmen) is hierboven waar mogelijk het moment van vertrek aangegeven, maar 

dit kon niet voor iedereen worden vastgesteld. 

 

Overige aanwezigen: 

 

Algemeen Bestuur Bondsbureau 

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

I. Heine T. Können, notulist 

D. Hoogland  

M. Peek Afwezig m.k. 

E. Mijnheer A. Rongen 

I. Werle M.J.T. Bosman 

  

Ereleden/leden van verdienste Toehoorders 

E. van den Doel A. Dekker (Jubileumcommissie) 

H.G.E. Muhren J.P. de Vries (FAC) 

A.A. Schuering (t/m punt 7) M. Olfers (Olfers & Boshuis Juristen; t/m punt 6) 

 W. Boshuis (Olfers & Boshuis Juristen; t/m punt 6) 
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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 10.31 uur opent de voorzitter de vergadering. De opname die van de vergadering wordt gemaakt 

zal na het vaststellen van het verslag worden vernietigd.  

 

Het afgelopen halfjaar, vertelt de voorzitter, is een hectische tijd geweest voor de KNSB. Het kort ge-

ding dat enkele NK-deelnemers tegen de bond aanspanden was een slok op een borrel wat betreft de 

werklast van het bestuur en het Bondsbureau en heeft ook geld gekost. De voorzitter is trots op wat er 

desondanks is bereikt. De reacties die al zijn binnengekomen op de te bespreken plannen waren over 

het algemeen constructief en positief. Een enkele was dat juist niet, wat jammer is omdat het geen 

recht doet aan de inspanningen van velen. Het bestuur hecht aan de waarden die in het Meerjarenbe-

leidsplan zijn geformuleerd en ziet graag dat de deelnemers aan de vergadering wat dat betreft het 

goede voorbeeld geven. Iedereen mag elkaar op deze waarden aanspreken. 

 

2. Mededelingen en ingekomen post 

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden van verdienste dhr. Rongen en dhr. Bosman. 

 

Enkele binnengekomen vragen van de bonden worden waar mogelijk bij het betreffende agendapunt 

besproken. 

 

3. Concept notulen Bondsraad 5 juni 2021 

- Concept notulen Bondsraad 5 juni 2021 

In het met de stukken verstuurde concept is een aantal wijzigingen van dhr. Dekker (HSB, Jubileum-

commissie) al verwerkt. In deze vorm worden de notulen vastgesteld. 

- Opvolging actiepunten 5 juni 2021 

Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

4. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur 

- Voorstel Samenstelling Algemeen Bestuur 

De voorzitter spreekt haar spijt uit over het vertrek uit het bestuur van Daniëla Mikkers en dankt haar 

voor haar bijdragen. Mevr. Mikkers zal waar mogelijk blijven bijdragen aan de onderwerpen waarbij 

ze eerder betrokken was, vooral de social media-strategie. Verheugd is de voorzitter over de kandida-

tuur van Marcel Peek als bestuurslid. Dhr. Peek heeft al meegedraaid bij het opstellen van het Meerja-

renbeleidsplan en nuttige bijdragen geleverd aan het gedeelte over topschaak. Ten slotte spreekt de 

voorzitter er haar genoegen over uit dat dhr. Mijnheer zich heeft gekandideerd voor herbenoeming. 

 

Over dat laatste merkt dhr. Bruijns (NBSB) op dat het nu de tweede keer is dat een bestuurslid met te-

rugwerkende kracht moet worden herbenoemd (in de vorige Bondsraad ging het om mevr. Werle). Hij 

spoort het bestuur aan nauwkeuriger om te gaan met de agendering van deze zaken. De voorzitter 

vindt dat een terecht punt en belooft beterschap. 

 

De heren Peek en Mijnheer worden bij acclamatie benoemd voor een termijn van drie jaar. De benoe-

ming van Mijnheer voor een tweede termijn had al in de Bondsraad van 5 juni moeten gebeuren, dus 

het besluit is in zijn geval met terugwerkende kracht genomen. 

 

Peek dankt de Bondsraad voor het in hem gestelde vertrouwen en spreekt er zijn spijt over uit dat hij 

niet fysiek kan komen kennismaken. 

 

5. Ter besluitvorming: Aanpassing competitiehuis 

- Voorstel aanpassing competitiehuis 

Mijnheer memoreert dat de KNSB-competitie weer is stilgelegd. De aankondiging van de lockdown 

gebeurde zo kort voor de datum van de vierde ronde dat het niet lukte het competitie-managementteam 

nog bij elkaar te krijgen. Daarop is besloten het aan de teams zelf over te laten of ze de vierde ronde 
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wilden spelen. Ongeveer een derde heeft niet gespeeld, hetzij uit eigen beweging, hetzij omdat de te-

genstander niet wilde. De vijfde ronde is eveneens uitgesteld. Vervangende speeldata zijn vastgesteld, 

ook alvast voor de zesde ronde voor het geval die moet worden uitgesteld. Als er in het komende na-

jaar een nieuwe coronagolf optreedt, overweegt het bestuur een winterstop in te stellen. 

 

Twee bonden hebben per e-mail gereageerd op het voorstel dat nu voorligt. De SGA en NHSB willen 

graag weten wat er precies bedoeld is met de frase dat de aanpassing gefaseerd kan worden doorge-

voerd: is de KNSB dat wel of niet van plan? Het is inderdaad de bedoeling de aanpassing stapsgewijs 

in een aantal jaren te doen. 

 

De bonden krijgen nu de kans om commentaar te leveren en vragen te stellen. 

 

Dhr. Pijlman (SGA) spreekt van een duidelijk voorstel. 

 

Dhr. Poland (NHSB) meldt dat de NHSB de verenigingen heeft geraadpleegd. Een van de reacties was  

dat het probleem van de lange reistijd in de lagere klassen niet wordt opgelost, maar verschoven: in de 

klassen 4 en 5 ontstaat nu extra reistijd doordat er minder poules zijn. Mijnheer antwoordt dat de laag-

ste klassen nu wel erg veel last hebben van het reistijdenprobleem en dat er iets gedaan moest worden 

aan de ‘dikke buik’ van de competitie. Op Polands vraag of er een zevende klasse komt, antwoordt 

Mijnheer dat dat nog niet bekend is. 

 

Dhr. Boer (NSVG) vertelt dat de NSVG met een team aan de competitie wilde deelnemen om onder 

meer de gezichtsbekendheid van visueel beperkte schakers te vergroten. Dat is niet gelukt, omdat 

clubs vaak te ver van openbaar-vervoersvoorzieningen vandaan zitten. Boer heeft begrepen dat daar-

voor iets kan worden geregeld. Mijnheer zal hem in verband daarmee in contact brengen met dhr. 

Stolk van het Bondsbureau. 

 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

6. Ter bespreking: Samenwerking KNSB – regionale bonden 

- Notitie met opbrengsten (advies Olfers/Boshuis) 

Mevr. Olfers houdt een presentatie over het rapport dat zij met dhr. Boshuis heeft opgesteld. De pre-

sentatie wordt na de vergadering met de leden van de Bondsraad gedeeld. Ze dankt de commissie 

Taakverdeling voor de prettige samenwerking. Olfers eindigt haar presentatie met het voorstel nog een 

keer een pilot op te zetten, die als vliegwiel kan werken. Daarna is er gelegenheid voor vragen en op-

merkingen. 

 

Boer (NSVG) merkt op dat het werven van leden voor de NSVG moeilijker is dan voor de regionale 

bonden. Olfers reageert dat een betere organisatiestructuur het ook voor de visueel gehandicapten ge-

makkelijker zou maken leden te werven. Het lijkt Mijnheer een goed idee om de bijzondere bonden 

apart te laten benaderen door de stuurgroep. 

 

Op de vraag hoe lang het proces moet duren en hoeveel vaart er nodig is, antwoordt Olfers dat het 

vasthouden van draagvlak het tempo bepaalt. Dat is in haar ervaring bij elke (sport)bond anders. Soms 

duurt het maar een jaar, soms (veel) langer. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Het beste is om bij de 

‘brandjes’ te beginnen: de regio’s die hun bestuur niet op orde hebben. 

 

Op de vraag hoe het streven naar eenheid in het beleid moet worden vertaald naar regionaal niveau, 

antwoordt Olfers dat die eis voortkomt uit de codes voor goed sportbestuur van NOC*NSF. Als er een 

beleid wordt uitgestippeld, is het niet praktisch wanneer een regio kan besluiten daaraan niet mee te 

werken of er een eigen invulling aan te geven. Als zaken collectief worden afgesproken, moeten ook 

minderheden zich aan de collectiviteit conformeren. Het advies aan de KNSB en de regionale bonden 

is om in het vervolgtraject af te spreken wat centraal wordt geregeld en wat regionaal. Voor maximale 

flexibliteit is het goed om alles zo laag mogelijk in de organisatie te leggen: doe centraal wat centraal 

moet en decentraal wat decentraal kan. 
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- Status pilot samenwerking OSBO/SBO/SGS en KNSB 

De vergadering besluit met algemene stemmen de pilot als afgerond te beschouwen. 

 

- Voorstel vervolg commissie samenwerking regionale bonden – KNSB 

Het voorstel houdt in, legt Mijnheer uit, om nu het werk van de oorspronkelijke commissie erop zit, 

een stuurgroep in te stellen die het proces verder gaat begeleiden. Zo wordt voorkomen dat het een be-

stuurszaak wordt (top-down). De stuurgroep zal regelmatig aan de Bondsraad rapporteren.  

 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

Naast Mijnheer nemen dhr. Renders (NBSB), dhr. De Weerd (RSB), dhr. Kunstek (LiSB) en dhr. De 

Boer (NHSB) zitting in de stuurgroep. Dhr. Eppinga (PL) laat weten dat hij wil proberen iemand uit 

het bestuur van de Stichting Jeugdschaak naar voren te schuiven. 

 

De aanwezigen danken Olfers en Boshuis met een applaus voor hun werk, waarna zij de vergadering 

verlaten. 

 

7. Ter besluitvorming: Contributie-inning 

- Voorstel rechtstreekse contributie-inning 

De bonden krijgen eerst de gelegenheid commentaar te geven en vragen te stellen. 

 

Mijnheer bevestigt desgevraagd dat het voorliggende stuk niet van toepassing is voor de bijzondere 

bonden. Op de vraag of onder ‘NB’ (op twee plaatsen in het document) bedoeld is dat voor deze bon-

den de contributie ongewijzigd blijft of dat de wijze van inning ongewijzigd blijft, moeten Mijnheer en 

Tjiam op dit moment het antwoord schuldig blijven. 

 

Dhr. Greefhorst (ZSB) wil graag weten of, als de KNSB de volledige contributie int, het gedeelte voor 

de regionale bond btw-vrij kan blijven: anders is het voor de ZSB voordeliger om de KNSB alleen het 

landelijke deel te laten innen. Dhr. Heine meldt dat dit nog in onderzoek is, de KNSB komt erop terug. 

Dhr. Tjiam vult aan dat het draait om de vraag of de inning een kassiersfunctie is, een vraag waar het 

ministerie van Financiën zich nu over buigt. Greefhorst heeft dit onderwerp in de stukken gemist en 

vindt dat duidelijk had moeten zijn dat het btw-regime voor de twee componenten van de contributie 

kan verschillen. Tjiam merkt op dat over de KNSB-contributie in ieder geval btw zal worden geheven. 

 

Poland (NHSB) vraagt zich af of het verstandig is het voorstel al in stemming te brengen, nu het nog 

mogelijk is dat over de landelijke inning van de regionale contributie btw wordt geheven. Het lijkt 

Mijnheer het beste om een definitief besluit te nemen over de inning van het KNSB-deel, gecombi-

neerd met een principebesluit over het regionale deel. 

 

Dhr. Ayala (RSB) herinnert aan de brief met bezwaren die de RSB op 1 september heeft gestuurd. Het 

belangrijkste bezwaar is dat de huidige inning door vrijwilligers niets kost, terwijl het bij de KNSB 

betaald werk zou worden. Dat zou tot een contributieverhoging leiden, terwijl van de 90 tot 100 euro 

contributie die de leden gemiddeld betalen nu al de helft naar de KNSB gaat. De RSB ziet er ook de 

noodzaak niet van in om de KNSB voor alle regionale bonden contributie te laten heffen, in plaats van 

alleen de bonden waarvan het bestuur met onderbezetting kampt. Verder sluit Ayala zich aan bij de 

woorden van Greefhorst (ZSB): het moet duidelijk zijn welke gelden naar de KNSB gaan en welke 

naar de regio. Het is jammer dat die informatie, die was toegezegd, er nog niet is, al vindt Ayala dat hij 

ook zelf eerder aan de bel had kunnen trekken. Het lijkt hem goed nu in ieder geval geen eindbesluit te 

nemen. Mijnheer antwoordt dat hij niet bekend is met de brief van de RSB, maar dat meerdere bonden 

naast SBO, OSBO en SGS in vorige Bondsraden hebben aangegeven te willen meedenken over contri-

butie-inning door de KNSB. 

 

Kunstek (LiSB) heeft twee keer gevraagd om helderheid over de keuzemogelijkheden voor de inning 

van het regionale en het landelijke deel van de contributie. Hij vindt het vervelend dat het punt van de 
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kassiersfunctie niet terugkomt in de stukken en wil graag dat de stand van zaken nu eindelijk duidelijk 

wordt aangegeven: waarom is de informatie over de kassiersfunctie er niet en wat zijn de verschillende 

scenario’s? Heine reageert dat de aanleiding om over inning door de KNSB te praten, de kwetsbaar-

heid was bij de invulling van de functie van penningmeester bij de regionale bonden. Vandaar dat het 

uitgangspunt was de inning bij het Bondsbureau neer te leggen: die professionalisering garandeert 

continuïteit. Dat moet los worden gezien van het punt dat het helaas nog onduidelijk is op welke on-

derdelen van de contributie btw-plicht rust. Kunstek zegt dat te begrijpen, maar het belangrijk te vin-

den dat er kan worden gekozen voor de opzet die voor de leden het goedkoopst is. 

 

Dhr. De Vries (FAC) merkt op dat inning door de KNSB bij meerdere bonden in het bestuur is bespro-

ken. Wat hij in het stuk niet terugvindt is dat er altijd grote verschillen zijn geweest in de afdracht per 

regionale bond. Als de KNSB de inning overneemt moeten die verschillen wel mogelijk blijven. Mijn-

heer reageert dat dat inderdaad de bedoeling is. Als dat toch zo is, lijkt het De Vries een goed idee om 

een opt in/opt out-mogelijkheid toe te voegen, zodat een bond altijd kan kiezen om de eigen contribu-

tie zelf te innen. Bonden met bestuurlijke krapte zullen misschien opgelucht zijn de inning aan de 

KNSB over te laten, terwijl andere bonden de noodzaak daarvoor niet zien. Mijnheer vindt zo’n moge-

lijkheid niet in de lijn liggen van wat mevr. Olfers onder het vorige agendapunt gezegd heeft over col-

lectieve besluiten: voor de bestuurlijke eenheid is het niet goed als regio’s van collectief beleid kunnen 

afwijken. Heine begrijpt de gevoelens en vindt het jammer dat de kassierskwestie nog niet is opgelost. 

Wanneer het zover is, belooft hij, komt het bestuur met een uitgewerkt voorstel voor de goedkoopst 

mogelijke oplossing. Zo nodig maakt een opt in/opt out-regeling daar deel van uit. 

 

Dhr. Zwinkels (LeiSB) sluit zich bij de woorden van Heine aan. Hij noemt het een no-brainer dat de 

vergadering nu een besluit moet nemen over de inning van het landelijke deel van de contributie. Voor 

het regionale deel moet het besluit van het ministerie worden afgewacht. 

 

Boer (NSVG) vindt het tijd de discussie af te kappen en spijkers met koppen te slaan. Hij geeft wel toe 

dat hij als vertegenwoordiger van een bijzondere bond gemakkelijk praten heeft. 

 

Mijnheer brengt het voorstel in stemming in de volgende aangepaste vorm: als eindbesluit voor wat 

betreft de inning van de landelijke contributie en als principebesluit voor de regionale contributie. Dat 

laatste wil zeggen dat de KNSB de regionale contributie zal innen als blijkt dat het ministerie dat in-

derdaad als een kassiersfunctie beschouwt. Er wordt een ronde langs de bonden gehouden om de stem-

men te tellen en gelegenheid tot commentaar te geven. 

 

Dhr. Hibma (FSB) waarschuwt er in zijn commentaar voor te letten op verschillen in boekjaar. 

 

Pijlman (SGA) zou een opt in/out-regeling toegevoegd willen zien en stemt blanco omdat die nog niet 

is toegezegd. 

 

De Boer (NHSB) wijst op de historische waarde van het besluit. In de jaren twintig waren er grote pro-

blemen ontstaan bij het incasseren van de contributie. Een van de argumenten om in 1932 de structuur 

met regionale bonden op te zetten was dat regionale bonden die problemen beter het hoofd zouden 

kunnen bieden. Dat de inning nu weer gecentraliseerd wordt laat zien hoe de wereld verandert. 

 

Het voorstel wordt aangenomen met 112 stemmen voor, 12 tegen en 19 onthoudingen. 

 

Na de stemming peilt Mijnheer de meningen over het debiteurenrisico. 

 

Ayala (RSB) en De Weerd (RSB) melden nadrukkelijk tegen de eenmalige heffing te zijn als de KNSB 

het debiteurenrisico overneemt. De Weerd zegt niet te begrijpen waarom de discussie over het debiteu-

renrisico überhaupt gevoerd wordt: als de KNSB de contributie int, hoort ook het debiteurenrisico bij 

die bond te liggen. In een definitief voorstel ziet hij graag meegenomen dat de KNSB het volledige ri-

sico draagt, maar zonder de eenmalige heffing. Mijnheer antwoordt dat over deze en andere zaken nog 
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met de regionale bonden wordt overlegd zodra het ministerie uitsluitsel heeft gegeven over de kas-

sierskwestie. Heine vult aan dat het bestuur de visie van de RSB meeneemt en erop terugkomt. 

 

Kunstek (LiSB) vraagt of het feit dat de KNSB de contributie vooraf heft, terwijl de LiSB het achteraf 

doet, niet voor complicaties kan zorgen. Mijnheer zegt dat er meer van dit soort implementatiekwes-

ties zijn, die ook in het overleg met de bonden aan de orde moeten komen. Kunstek zal voor dat over-

leg alvast een lijst met vragen sturen aan portefeuillehouder Heine en Mijnheer.  
 

8. Lunchpauze 

 

9. Ter bespreking: MJBP 2022-2025 

- Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 

De voorzitter presenteert met trots het Meerjarenbeleidsplan en geeft een schets van de totstandkoming 

ervan. Ze dankt speciaal Bob Jacobs, die alle relevante aantekeningen tot een leesbaar geheel aaneen 

heeft gesmeed. De slag naar een roadmap voor de implementatie en een bijbehorende begroting zal in 

de eerste helft van 2022 plaatsvinden. Na de inleiding toont de voorzitter een interactieve versie van 

het MJBP, die in de week na de vergadering op de website zal komen te staan. 

 

Boer (NSVG) vraagt of hij een afspraak met de voorzitter kan maken om een plan van de NSVG i.v.m. 

het MJBP te bespreken. Dat is akkoord. 

 

De voorzitter doet een greep uit de reacties op het MJBP die het bestuur heeft gekregen. Het plan 

wordt, kort samengevat, gezien als ambitieus, inclusief en vernieuwend. De vernieuwingen passen bij 

het tijdsbeeld. Concreet worden als goede punten genoemd de jaarlijkse Schaak-Off, het aanstellen van 

een projectleider schoolschaak, de communicatie met de leden en het vrijwilligersbeleid. Een tip waar-

mee de voorzitter het eens is, is om de werkgroep Taakverdeling KNSB – regionale bonden in de toe-

komst ook te laten bijdragen aan het MJBP.  

 

De voorzitter vraagt nu de afgevaardigden wat zij goed vinden aan het MJBP. Ze heeft de recente re-

acties per mail van de LeiSB en de SGS nog niet kunnen lezen en vraagt deze bonden hun punten in de 

vergadering te herhalen. 

 

Zwinkels (LeiSB) noemt het een goede zaak dat er verbinding wordt gezocht tussen verschillende ty-

pen schakers. Bijvoorbeeld met de Schaak-Off, die huis- en clubschakers met elkaar in contact brengt. 

 

Boer (NSVG) vindt de plannen voor Schaakmagazine 2.0 en digitalisering goed, maar vindt dat de toe-

gankelijkheid voor visueel gehandicapten soms te wensen overlaat. Vaak gaat het om zaken die heel 

gemakkelijk op te lossen zijn, als men zich maar van het probleem bewust is. Hij vraagt met wie hij 

hierover in contact kan treden. Tjiam meldt dat het Bondsbureau hierover al een bericht heeft gekregen 

van de NSVG. Dhr. Bosch gaat ermee aan de slag. 

 

De voorzitter loopt nu de binnengekomen vragen en aanbevelingen naar aanleiding van het stuk langs. 

Om te beginnen zijn er twee tekstuele verbeteringen die zullen worden verwerkt: op verzoek van de 

SGA wordt de rol van de Bondsraad expliciet genoemd in het gedeelte over mevr. Olfers. En op ver-

zoek van Dekker (Jubileumcommissie) wordt het schoolschaak expliciet toegevoegd aan het gedeelte 

over de doorlopende leerlijn.  

 

De vraag hoe de KNSB wil voorkomen dat de uitvoering van de plannen in de praktijk niet van de 

grond komt, noemt de voorzitter terecht: een van de leerpunten van het vorige Visiedocument was dat 

de plan-do-check-act-cyclus niet goed geborgd was. De bond wil nu uitgaan van roadmaps, jaarlijks 

evalueren en waar nodig bijsturen. De voortgang zal zichtbaar worden gemaakt in de interactieve om-

geving op de website.  

 

Op de vraag hoe de plannen in de meerjarenbegroting passen, zegt de voorzitter dat het wordt meege-

nomen in de roadmap en dat er in de komende Bondsraad over wordt gerapporteerd. 
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‘Er komen weinig nieuwe zaken aan de orde en ik heb weinig geloof in de plannen en ideeën,’ luidde 

een reactie. De voorzitter is blij dat er maar één commentaar van deze strekking is ontvangen en zegt 

dat het de betrokkenen er niet van zal weerhouden om samen hun best te doen. 

 

Een andere binnengekomen vraag is of er een evaluatie van het Visiedocument is geweest en wat daar-

van is meegenomen in het nieuwe plan. De voorzitter antwoordt hierop dat het vorige MJBP (het Vi-

siedocument) is geëvalueerd op inhoud en proces. Er is naar gestreefd de goede zaken te continueren 

en uit te bouwen en de minder goede zaken te verbeteren. Voorbeelden van goede kanten van het vo-

rige MJBP waren de bondigheid, de herkenbare visie en de focus op jeugd in de basisschoolleeftijd. 

Verbeterpunten bleken o.a. het ontbreken van een plan-do-check-act-cyclus en het feit dat de sterke 

focus op bepaalde doelen leidde tot onderbelichting van onder meer het topschaak. Ook is er te weinig 

contact met belanghebbenden gezocht om hen te betrekken bij het bereiken van de doelen. 

 

Het nieuwe MJBP is volgens de voorzitter echter wel nadrukkelijk een voortzetting van het Visiedocu-

ment met ‘de vier V’s van Marleen’. Dat bevatte bijvoorbeeld globale doelstellingen voor het Veran-

keren van het schoolschaak. In de afgelopen jaren is op dat gebied gemerkt wat er wel en niet werkt. 

Een resultaat daarvan is nu het document Herpositionering schoolschaak met de plannen die de bond 

de komende jaren wil gaan uitrollen. Het zoeken van de Verbinding met liefhebbers vond de bond in 

de vorige periode lastig in te vullen. Nu is dat duidelijker en specifieker omschreven, met o.a. Schaak-

magazine 2.0, communicatie via de website en social media, de Schaak-Off, The Queen’s Gambit ont-

rafeld etc. Voor de Vernieuwing organisatiestructuur is in de vorige periode de commissie Taakverde-

ling ingericht. Het MJBP bouwt voor op de resultaten daarvan. Ten slotte is er het punt Versterken van 

de verenigingen. Daarvoor zijn in de afgelopen periode goede acties ingezet, waar nu op wordt voort-

geborduurd met o.a. het vrijwilligersbeleid en Schaakvereniging 2.0.  

 

Over verkoop van het bedrijfspand wordt al twintig jaar gesproken, vervolgt de voorzitter. Het is te 

groot, verouderd en nodigt niet uit tot samenwerken. De waarde is nu zo’n beetje op z’n top. Er zijn 

ideeën om de huisvesting van het Bondsbureau na de verkoop van het pand te combineren met een 

schaakhuis, waarbij ook een samengaan met het Max Euwe Centrum tot de mogelijkheden behoort. 

Ook het inrichten van een ontmoetingsplek samen met andere (denk)sportbonden is geopperd. De 

plannen zijn nog in een pril stadium. Vanwege de huidige hoge waarde van het pand wil het bestuur 

het wel op korte termijn verkopen, maar niet voordat er een gedegen plan is met een bestemming voor 

de middelen. Het plan is om dan tijdelijke huisvesting te zoeken in het centraal gelegen Utrecht, in de 

buurt van andere sportbonden. Daarna moet in 2025 een plan voor definitieve huisvesting gereedko-

men. 

 

Naar aanleiding van de vraag of de herintroductie van een papieren bondsblad de steun van de meer-

derheid van de gebruikers heeft, en hoe realistisch het is om dat Schaakmagazine 2.0 in de boekhandel 

te krijgen, meldt Heine dat er een enquête is uitgestuurd onder de ontvangers van de nieuwsbrief. Van 

de 16.000 hebben er ongeveer 1600 gereageerd. 80 % van hen wil het liefst een fysiek blad. Van die 

groep heeft 82 % er geen bezwaar tegen dat het digitale blad stopt als het papieren alternatief terug-

komt en heeft dat stoppen voor 75 % de voorkeur. Verder blijft het Bondsbureau mails over Schaak-

magazine ontvangen, tot dusver 50 in totaal. 45 daarvan bepleiten terugkeer van het fysieke magazine. 

Zaken die terugkomen in de mails zijn dat anderen op de club hetzelfde vinden, dat men bereid is extra 

te betalen voor een papieren blad, dat mensen de digitale versie niet lezen en dat mensen hun lidmaat-

schap opzeggen vanwege de overgang naar het digitale blad. Heine noemt het opmerkelijk dat zulke 

signalen nog een jaar na de verandering blijven binnenkomen; het Bondsbureau heeft zoiets niet eerder 

meegemaakt. 

 

Het is de bedoeling, vervolgt de voorzitter, om de goede zaken van het bestaande Schaakmagazine te 

behouden en dat uit te bouwen met artikelen die ook interessant zijn voor liefhebbers die geen lid zijn. 

De bond gaat samenwerken met een betrouwbare partij die garandeert dat het tijdschrift in de boek-

handels komt te liggen; dat is al het geval met o.a. het door hetzelfde bedrijf gemaakte tijdschrift van 

de wandelbond. Het bedrijf neemt 50 % van het risico van het project en heeft dus ook zelf een 
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drijfveer om er een succes van te maken. Verder wil de KNSB diverse groepen vormen van mensen 

die meedenken over de inhoud en het uiterlijk van het blad. 

 

De voorzitter stelt nu de aanwezigen in de gelegenheid met aanbevelingen te komen. 

 

Zwinkels (LeiSB) heeft ervaren dat de enquête per IP-adres meerdere keren kon worden ingevuld, wat 

afbreuk doet aan de betrouwbaarheid. Verder verbaast het hem dat het bestuur nu in feite een jaar te-

rug in de tijd wil gaan, terwijl de geluiden tegen de afschaffing van het papieren blad destijds toch al 

genoegzaam bekend waren. De voorzitter antwoordt dat het hoe dan ook om een beladen besluit ging, 

met veel tegenstemmen. En een bestuur dat naar de leden wil luisteren, moet ook op een genomen be-

sluit durven terugkomen. Dhr. Hoogland voegt toe dat de achtergrond van het besluit ook niet verge-

ten moeten worden: de afname van het ledental noopte tot snelle maatregelen. 

 

De voorzitter vervolgt dat hoewel het bestuur aan de vraag naar een fysiek blad tegemoet wil komen, 

het niet terug wil naar het Schaakmagazine zoals het was. Het nieuwe tijdschrift moet aansluiten bij de 

vernieuwingen die de bond zoekt en een instrument worden om schaakliefhebbers buiten de bond te 

bereiken. Concreet betekent dat onder andere dat het jeugdkatern verdwijnt. Het is de bedoeling in 

2023 een e-zine voor de jeugd te gaan uitgeven dat beter aansluit op de behoefte. Er moet ook een 

goede wisselwerking tussen online en offline komen: er komen bijvoorbeeld artikelen met een QR-

code erbij, waarmee verder is te lezen op schaken.nl. Andere plannen vormen een mooi terrein voor de 

meedenkgroepen: hoe moet het blad eruitzien, komt het er ook in digitale vorm, hoe ziet het betaalmo-

del er precies uit? De voorzitter beaamt een opmerking in de chat dat de afschaffing van het papieren 

Schaakmagazine puur een bezuinigingsmaatregel was en dat kritiek op de inhoud daarbij geen rol 

speelde, maar dat neemt voor haar niet weg dat dit het moment is om het blad ook inhoudelijk aan te 

pakken.  

 

Dhr. Kanbier (HSB) meldt dat van de HSB-leden 40 % graag een papieren blad wil en dat de helft 

daarvan bereid is er extra voor te betalen. Dat is dus een ander beeld dan dat van de KNSB-peiling. Hij 

is van mening dat de leden straks een keuze moeten kunnen maken op basis van een onderbouwde in-

schatting van wat het hun gaat kosten. De voorzitter reageert dat de consequenties voor de contributie 

bij de begroting (punt 11) aan de orde komen. 

 

Poland (NHSB) memoreert dat de NHSB kritisch is over de financiële haalbaarheid van het Meerja-

renbeleidsplan, dat zonder financiële onderbouwing is gepresenteerd. Die onderbouwing wordt nu uit-

gesteld tot de roadmaps er zijn, maar dat betekent dat er op dat moment alsnog een probleem kan ont-

staan als blijkt dat er onvoldoende middelen zijn. Alleen een begroting bij het MJBP kan inzicht geven 

in de financiële haalbaarheid van de doelen. Bovendien zou het MJBP, nu er een groot gat in de begro-

ting is, juist plannen moeten bevatten om daar iets aan te doen.  

 

Dhr. Van Vliet (OSBO) herinnert eraan dat eerder was gezegd dat er mogelijk een systeem zou komen 

waarbij de contributie afhangt van het wel of niet ontvangen van een papieren blad. De voorzitter be-

vestigt dat dat nog steeds een mogelijkheid is, waarover nog besloten zal worden in het kader van het 

herdefiniëren van het lidmaatschapsmodel dat deel uitmaakt van het MJBP. Van Vliet zegt dat de keu-

zes wel essentieel kunnen zijn voor de begroting: als iedereen het blad gratis moet ontvangen, komt 

het financieel niet rond. De voorzitter nuanceert dat jeugdleden het blad sowieso niet gaan ontvangen. 

Verder zijn er aanpassingen gedaan in OLA die het mogelijk maken in te stellen of men het blad wil 

ontvangen, zodat het niet hoeft te worden opgestuurd aan degenen die het niet lezen.  

 

Eppinga (PL) noemt de manier waarop het MJBP op de site wordt gepresenteerd een goed idee, ook 

voor het vinden van draagvlak. Hij sluit zich aan bij Poland (NHSB): mensen willen vaak wel veel, 

maar wat er kan hangt af van de beschikbare middelen. Met het huidige verdienmodel gaat het niet 

lukken, maar misschien is er een nieuw verdienmodel te bedenken. De voorzitter reageert dat het 

moeilijk is een MJBP, met alle inherente onzekerheden, te begroten. Wat er wel deel van uitmaakt zijn 

het ontwikkelen van een sponsorkit en van beleid om een betere aansluiting met sponsoren te vinden. 

De consequenties van herdefiniëring van het lidmaatschap zijn onduidelijk. Het valt niet te voorspellen 
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wat er over vier jaar onder de streep overblijft, maar wat wel kan is draaien aan knoppen om geld te 

verdienen.  

 

Eppinga vraagt zich verder af, aansluitend bij wat Olfers (punt 6) gezegd heeft, of de bond er wil zijn 

voor de leden of voor de schakers in het algemeen. Hij kan dat in het MJBP niet goed terugvinden. De 

voorzitter zegt dat die vraag duidelijk wordt beantwoord in het missiestatement: de bond wil er zijn 

voor iedereen in Nederland die de passie voor het schaken deelt. 

 

Er volgt een ronde waarin de bonden wordt gevraagd of ze het plan steunen, waarbij het ook mogelijk 

is commentaar te geven. Steun zonder verder commentaar is er van dhr. Van Vugt (NBC). Dhr. Bos 

(SBO), Pijlman (SGA), dhr. Van Vliet (ZSB) en Eppinga (PL) geven uiting aan hun enthousiasme over 

het plan. Zij en alle anderen die gebruik maken van de gelegenheid tot commentaar (zie hierna), mel-

den ook het MJBP te steunen. Bijdragen over hetzelfde onderwerp zijn hieronder bij elkaar gezet. 

 

Hibma (FSB) noemt het plan wel erg ambitieus, maar vindt ook dat zonder ambitie niemand wel vaart. 

 

Dhr. Van Os (NOSBO) verwacht dat pas in het komende halfjaar duidelijk wordt of het plan uitvoer-

baar is of niet. 

 

Van Vliet (OSBO) had graag gezien dat de doelstellingen concreter waren uitgewerkt en hoopt dat dat 

alsnog gebeurt. 

 

Pijlman (SGA) vindt het doel om de regionale bonden meer te laten samenwerken of te laten opgaan in 

de KNSB wel een beetje top-down wordt opgelegd, terwijl mevr. Olfers onder punt 6 er juist de na-

druk op heeft gelegd dat het moet leven onder degenen die het betreft. Mijnheer reageert daarop dat 

alleen stappen worden gezet waarvoor draagvlak bestaat. De route lopen we samen, maar het bestuur 

neemt nu graag het initiatief om in beweging te komen. Van Vliet (ZSB) sluit zich aan bij de woorden 

van zowel Pijlman als Mijnheer. 

 

Poland (NHSB) ziet graag een evaluatie van het Visiedocument voor de afgelopen periode, waaruit 

blijkt hoe effectief het is geweest. De voorzitter wijst erop dat ze zojuist verbaal zo’n evaluatie heeft 

gegeven, maar vraagt of niettemin meer bonden behoefte hebben aan een schriftelijke versie. Naast de 

NHSB blijken nog vier bonden die behoefte te hebben, waarop de voorzitter belooft een document op 

te stellen. 

 

Dat het ledental is gedaald van 20.000 in 2014 naar 14.000 nu, vervolgt Poland, is verontrustend en 

heeft financiële gevolgen. Poland zou willen dat de middelen uit de verkoop van het pand voor een 

deel worden gebruikt voor de uitvoering van het nieuwe MJBP, met name om de toekomstige jeugd 

bij het schaken te betrekken. Ayala (RSB) en Bruijns (NBSB) sluiten zich daarbij aan. 

 

Zwinkels (LeiSB) maakt wat de nieuwe bestuursstructuur betreft de kanttekening dat de LeiSB het on-

duidelijk vindt voor welk probleem die de oplossing zou moeten zijn. De huidige structuur lijkt te vol-

doen, behalve voor bonden die problemen hebben met de bestuursbezetting. Verder krijgt de LeiSB 

van clubs regelmatig signalen dat men de KNSB-contributie hoog vindt. 

 

Kanbier (HSB) deelt de door de anderen genoemde zorgen en herinnert aan zijn opmerking over 

Schaakmagazine en de financiën. Hij vraagt zich af wat het vervolgplan is en wanneer de bonden wor-

den geïnformeerd over welke stappen. De voorzitter antwoordt dat het vervolg in de roadmap komt, 

die in de volgende Bondsraad wordt behandeld. 

 

Ook Kunstek (LiSB) verwijst naar de al genoemde zorgen. Hij vindt de ambitie van het plan prima, 

maar roept op die ambitie als het nodig is op tijd bij te stellen, om te voorkomen dat het proces ver-

zandt. Als dingen niet goed lopen is het zaak vlot in te grijpen en niet te wachten tot de volgende 

Bondsraad. Verder is het belangrijk prioriteiten aan te geven: wat zijn de appels die je het eerst kunt 

plukken?  
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Dhr. De Boer (NBvS) tekent aan dat ambitieuze plannen bij de NBvS in het verleden niet zijn gesneu-

veld door gebrek aan geld, maar door gebrek aan menskracht. De KNSB zou daar ook tegenaan kun-

nen lopen. Dhr. Olthof (ARVES) sluit zich daarbij aan, met de opmerking dat de ARVES nauwelijks 

over menskracht beschikt. Mijnheer oppert daarop de bijzondere bonden aandacht te geven in het 

nieuwe Schaakmagazine. 

 

Eppinga (PL) vindt de ambitie van het MJBP een goede zaak, maar maakt zich wel zorgen over de fi-

nanciën en de menskracht. Dat er een stuurgroep wordt gevormd om de uitvoering van het plan te be-

geleiden, noemt hij een gouden vondst: zo’n groep kan directer sturen dan een grote groep als de 

Bondsraad. De grote ambitie met het schoolschaak ziet hij nog niet terug in concrete plannen of in de 

begroting van volgend jaar. Ten slotte ontbreekt de vertegenwoordiging van niet-leden nog volledig. 

 

10. Pauze 

 

11. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2022 

- Begroting/jaarplan 2022 

- Voorstel bij begroting/jaarplan 2022 

- Advies FAC 

- Aanvullende notitie AB n.a.v. advies FAC 

Heine recapituleert de overwegingen en bevindingen rond het jaarplan en de verbanden met het Meer-

jarenbeleidsplan. Daarna gaat hij in op de vragen die hij heeft ontvangen. 

 

Op de vraag of de eigen bijdragen voor de Schaak-Off en de kadervorming wel een goed idee zijn, 

zegt Heine dat het hem verstandig lijkt om (niet in deze vergadering, maar later) van gedachten te wis-

selen over de vraag wat schaken, dat weliswaar bekend staat als een goedkope sport, mag kosten. Het 

bestuur vindt het zeker verdedigbaar niet-leden 10 euro voor de Schaak-Off te vragen. Voor opleidin-

gen gaat de kostendekking naar 75 %, de docenten gaan ook zelf een stuk werving en organisatie doen. 

Vergelijkbare vrijwilligersbonden als de badminton- en de tafeltennisbond hanteren soortgelijke tarie-

ven.  

 

Op de vraag hoe het komt dat de businesscase voor Schaakmagazine 2.0 er wat positiever lijkt uit te 

zien dan eerst, zegt Heine dat dat komt doordat de jeugd niet meer bij de doelgroep hoort.  

 

Op de vraag hoe het kan dat het stoppen van een van de medewerkers van het Bondsbureau niet tot la-

gere personeelskosten leidt, antwoordt Heine dat dat is omdat de positie weer wordt ingevuld; zo no-

dig tijdelijk tot er een vaste kracht is gevonden. 

 

Ten slotte kwam de vraag binnen hoe het bestuur de marketing en communicatie in stand denkt te hou-

den, nu daar 0,6 tot 0,8 fte minder aan gekoppeld is. Dat is alleen een optisch effect, zegt Heine. Vorig 

jaar werden de kosten van de opleidingscoördinator tot die van marketing en communicatie gerekend. 

Het is nu anders ingericht, maar dat betekent niet dat er minder aan marketing en communicatie wordt 

gedaan. 

 

De Vries (FAC) geeft vervolgens een samenvatting van het advies van de FAC, aangevuld met enige 

niet in het document genoemde zaken, die hieronder volgen.  

 

De rechtszaak over het NK waarin de KNSB was verwikkeld, was er debet aan dat de FAC de stukken 

later dan anders ontving en dat de communicatie niet vlekkeloos verliep. Het was voor het eerst in de 

negen of tien jaar dat De Vries de Bondsraad bijwoont dat de FAC zich genoodzaakt zag een – aan-

vankelijk – negatief advies over de begroting te geven.  

 

Voor het gebruik van de inkomsten uit de verkoop van het pand zou het bestuur een tien- of twintigja-

renplan moeten hebben. Zoals onder punt 9 is gezegd kan ook het Meerjarenbeleidsplan daar deels uit 

gefinancierd worden.  
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Wat de herinvoering van een papieren bondsblad betreft is de FAC huiverig dat de mening van de 

stille meerderheid misschien niet goed wordt vertegenwoordigd door de uitslag van de enquête, aange-

zien slechts 10 % die heeft ingevuld. Mogelijk hebben vooral mensen gereageerd met een uitgespro-

ken mening dat het blad moet terugkomen. Ook de 50 mails aan het Bondsbureau kunnen uit die hoek 

komen. Dat maakt het twijfelachtig of inderdaad 80 % van alle leden weer een papieren blad wil, een 

twijfel die wordt versterkt doordat uit een eerdere enquête is gebleken dat 50 % het bondsblad niet las.  

 

Verder vindt de FAC het onjuist dat het huidige voorstel de suggestie wekt dat men een bondsblad kan 

hebben zonder dat daar een rekening bijhoort. Een voorstel voor herintroductie hoort gekoppeld te zijn 

aan een duidelijk plan: ‘dit is wat we willen, dit is wat het gaat kosten, dit is hoe we het gaan financie-

ren’. De discussie over de financiering moet tegelijk worden gevoerd met de discussie over de herin-

troductie. Vandaar de aanbeveling van de FAC om het besluit op z’n minst een halfjaar uit te stellen. 

 

De FAC is blij met de stappen die het bestuur neemt om het gat in de begroting vanaf 2023 te dichten, 

al had de commissie graag nog meer van zulke initiatieven gezien. 

 

Heine reageert op de bijdrage van De Vries (FAC) met de uitleg dat het bestuur wel heeft gekeken 

naar mogelijkheden om zo nodig kosten te besparen, maar dat besparen iets is dat je het liefst als laat-

ste doet. Daarom heeft het accent eerst gelegen op de verdienmodellen en het verder uitbouwen daar-

van. Dat begint al vruchten af te dragen. Mochten besparingen nodig blijken, dan zal het bestuur daar-

over met de Bondsraad overleggen. Het bestuur heeft vertrouwen in het eigen plan en is zeker niet van 

plan tot herintroductie over te gaan om in een later stadium tot de conclusie te komen dat het plan fi-

nancieel toch niet te dragen is. In de volgende Bondsraad zal het bestuur de bonden ervan overtuigen 

dat die draagkracht er is.  

 

Er volgt een ronde voor commentaar van de bonden en een reactie van Heine. Bijdragen over hetzelfde 

onderwerp zijn weer zoveel mogelijk bij elkaar gezet. 

 

Van Os (NOSBO), Pijlman (SGA), Zwinkels (LeiSB), Van Vliet (ZSB) en Eppinga (PL) zeggen zich 

goed te kunnen vinden in het jaarplan en de begroting met de aanpassingen n.a.v. het FAC-advies. 

 

Uit de achterban van Hibma (FSB) kwamen reacties dat de begroting wel erg ambitieus is en dat de 

stukken erg laat binnenkwamen. Toch heeft hij wel vertrouwen in het plan. 

 

Van Os (NOSBO) vindt geld vragen voor de Schaak-Off verkeerd en vindt 10 euro daarbij een erg 

hoog bedrag. De Schaak-Off dient om nieuwe leden te werven, maar zo wordt tegelijk een hoge drem-

pel gecreëerd. Zwinkels (LeiSB), Van Vliet (ZSB) en Bruijns (NBSB) sluiten zich daarbij aan.  

 

Ook de eigen bijdrage voor de kadervorming werkt volgens Van Os (NOSBO) als obstakel en is 

daarom ongewenst. NOSBO-leden die een kaderopleiding willen volgen hebben toch al last van de 

reistijden. Als ‘hint’ merkt Mijnheer op dat hij bonden en verenigingen kent die de kosten voor de ka-

dertraining vergoeden. 

 

Dhr. Goud (SBO) sluit zich aan bij de woorden van De Vries (FAC) en roept op geen overhaaste be-

slissingen te nemen. 

 

Pijlman (SGA) meldt dat ook de SGA de eigen bijdrage voor de opleiding tot schaaktrainer betaalt. 

Ook hij krijgt veel te horen dat mensen de 10 euro voor de Schaak-Off hoog vinden, maar hij is bang 

dat er niets anders opzit: het geld moet ergens vandaan komen. 

 

Poland (NHSB) noemt het niet correct dat niet is gemeld dat er nog altijd een gat in de begroting van 

64.000 euro blijft bestaan als de invoering van Schaakmagazine een halfjaar wordt uitgesteld. Er zul-

len flink wat middelen gevonden moeten worden om dat gat te dichten. De NHSB vindt het 
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begrotingsgat te groot. Heine antwoordt dat het overblijvende negatieve resultaat wel in de aanvul-

lende memo staat, maar dat hij het inderdaad nog even had kunnen benoemen. 

 

Poland (NHSB) vindt het verder merkwaardig dat bij het NK Snelschaak voor vrouwen en mannen 

geen stuiver entreegeld is geheven. Als de duizend deelnemers 10 euro per dag hadden moeten beta-

len, had dat een mooi verdienmodel opgeleverd. Als de KNSB verdienmodellen zoekt, zou de bond 

zo’n kans niet moeten missen. Kanbier (HSB) en Van Vliet (ZSB) sluiten zich bij dit punt aan. Heine 

noemt het een goede suggestie. 

 

Zwinkels (LeiSB) complimenteert de FAC met haar werk. Een Schaakmagazine op papier ziet de 

LeiSB wel zitten en men is ook niet tegen de verkoop van het pand. Ook de LeiSB vergoedt de kosten 

voor de opleiding tot schaaktrainer. Dat kan het best een regionale beslissing blijven. 

 

Ayala (RSB) wil graag weten wat de invloed op de begroting is van het al of niet innen van de regio-

nale contributie door de KNSB. Heine meldt dat de inning kostenneutraal is door de dekkingsbijdrage 

die de KNSB vraagt. De aanpassingen in OLA leveren wel een eenmalige kleine post op, die al in de 

begroting is opgenomen. 

 

Bruijns (NBSB) hoopt dat er geen afstel komt voor de verkoop van het pand en dat de beslissing in juni 

wordt genomen. 

 

Kunstek (LiSB), Van Vugt (NBC) en Olthof (ARVES) sluiten zich bij de vorige sprekers aan. 

 

Eppinga (PL) vraagt waarom het begrote bedrag voor het schoolschaak niet hoger is dan de vorige 

keer; dat straalt geen ambitie uit. Bij de kadervorming ziet hij niets over schoolschaaktrainers staan. 

Hoe zit dat precies? Verder stelt Eppinga voor de afzonderlijke post voor Schaakmatties onder een an-

dere post op te nemen. Heine vindt het te ver voeren om nu op deze punten in te gaan, maar wil ze be-

schouwen als tips voor het opstellen van de volgende begroting. 

 

Afrondend zegt Heine dat hij steun proeft voor het voorstel van de FAC om de beslissingen over ver-

koop van het pand en herinvoering van Schaak Magazine een halfjaar uit te stellen. Hij benadrukt 

daarbij dat, als de begroting en het jaarplan worden aangenomen, de Bondsraad zich al wel commit-

teert aan het in gang zetten van de voorbereidingen, zoals het in de arm nemen van een adviseur voor 

het pand. Daarbij worden ook kosten gemaakt. Het zou niet goed zijn om het beginnen van het proces 

uit te stellen tot de volgende Bondsraad.  

 

Een vaak terugkerend punt van kritiek in het bovenstaande zijn de kosten voor de kadervorming en de 

Schaak-Off. Mijnheer concludeert dat er een breed gedragen wens is om voor de Schaak-Off geen in-

schrijfgeld te vragen. De voorzitter herinnert eraan dat de inkomsten van de Schaak-Off nu wel op de 

begroting staan. Als die wegvallen ontstaat er een groter negatief resultaat, wat niet wenselijk is. Ze 

stelt voor na de vergadering een kleine groep te vormen om budgetneutrale alternatieven voor het in-

schrijfgeld te onderzoeken.  Wat de kadervorming betreft sluit Mijnheer zich aan bij de woorden van 

Pijlman (SGA): het is niet leuk de regionale bonden de kosten te laten dragen, maar er is niet zo gauw 

een beter idee te bedenken. 

 

De Vries (FAC) heeft de indruk dat de Bondsraad zich kan vinden in de intentie van het bestuur om 

het pand te verkopen en ruimte te huren in de buurt van andere sportbonden. Hij roept de gedelegeer-

den op hun bezwaren, als die er toch zijn, nu duidelijk te maken en niet pas over een halfjaar. De angst 

voor de afschrikkende werking van het inschrijfgeld voor de Schaak-Off kan terecht zijn, maar zeker 

is dat niet. De Vries vindt daarom dat er eerst regionaal moet worden geëxperimenteerd voordat er een 

landelijke beslissing wordt genomen. Ten slotte roept hij de bonden op om zoveel mogelijk mensen 

hun mening over de plannen voor Schaakmagazine te vragen, zodat hun stem over een halfjaar werke-

lijk een vertegenwoordigend karakter heeft. 
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Kanbier (HSB) vindt het maken van haast bij de voorbereiding van de verkoop van het pand onnodig, 

mede omdat de huizenprijzen nog wel even hoog blijven, en noemt het voorbarig om daarvoor nu al 

kosten te maken. Hij ziet liever eerst een verdere uitwerking. Verder herinnert Kanbier aan wat hij on-

der punt 9 over Schaakmagazine heeft gezegd. 

 

Heine stelt voor te gaan stemmen over begroting en jaarplan inclusief de aanvullende notitie van het 

bestuur en het voorstel van de voorzitter betreffende de dekking van de Schaak-Off. Greefhorst (ZSB) 

zou dat laatste onderdeel liever willen schrappen om te stemmen over een voorstel met een wat groter 

negatief resultaat. Die suggestie wordt door Heine verworpen. Het hoort zijns inziens bij goed onder-

nemerschap om ervoor te zorgen dat inkomsten die ergens ontbreken, ergens anders worden aange-

vuld. 

 

Het begrotingsvoorstel, inclusief de aanvullende notitie van het bestuur en de toevoeging van de voor-

zitter, wordt aangenomen met 110 stemmen voor, 12 tegen en 8 onthoudingen. 

 

Enkelen doen het uitbrengen van hun stem nog vergezeld gaan van een commentaar. 

 

Van Os (NOSBO) stemt voor met de aantekening dat hij niet wil dat de eigen bijdrage voor de Schaak-

Off er komt, ook als het niet lukt te voorkomen dat het tekort op de begroting dan groter wordt.  

 

Tegenstemmer Poland (NHSB) ziet het pand graag zo snel mogelijk verkocht, maar vindt dat de 

Bondsraad wel erg gemakkelijk geld uitgeeft: het gat in de begroting is te groot en het gratis maken 

van de Schaak-Off komt ten laste van de leden.  

 

12. Ter bespreking: lidmaatschapsstructuur 

- Notitie uitgangspunten lidmaatschapsstructuur 

Dit onderwerp wordt vervolgd in de komende Bondsraad, meldt Mijnheer. Het gaat er nu om de me-

ningen te horen om die te kunnen meenemen. 

 

Goud (SBO) vindt het merkwaardig dat in de notitie staat dat dubbelleden geen contributie betalen, ter-

wijl er talloze schaakverenigingen zijn die van dubbelleden een bijdrage vragen. Dat wil hij graag aan-

gepast zien. 

 

Van Os (NOSBO) waarschuwt ervoor te veel verschillende soorten lidmaatschap in te stellen: dat zou 

verwarrend werken. Een variant die erbij zou moeten zitten is de keuze om geen bondsblad te ontvan-

gen. Een goede afstemming tussen het werk aan de lidmaatschapsstructuur en dat aan Schaakmagazine 

is gewenst. 

 

Eppinga (PL) wijst erop dat niet alleen Schaakmatties, maar ook Chessity verbonden is met de historie 

van het schoolschaak. Hij ziet nog steeds mogelijkheden om het schoolschaaklidmaatschap terug te 

brengen, niet via Schaakmatties, maar eventueel met Chessity of een andere aanbieder. Mogelijk moet 

het lidmaatschap dan niet per schaker, maar per school geregeld worden. 

 

Greefhorst (ZSB) roept op om de uitvoerbaarheid van de plannen voor de penningmeesters goed in de 

gaten te houden. Waarschijnlijk zullen de bonden de clubs ook ondersteuning moeten geven bij het 

doorvoeren van de veranderingen. 

 

Dhr. Barendse (HSB) ziet de discussie over het lidmaatschap graag gecombineerd met die over ver-

dienmodellen, d.w.z. zaken als de eigen bijdrage voor de Schaak-Off en de kaderopleiding. Beide on-

derwerpen horen bij elkaar. 

 

Poland (NHSB) zou de mogelijkheid van een lager tarief voor mensen die alleen in de eigen club spe-

len geschrapt willen zien: die stimuleert het om niet mee te doen aan de externe competitie. Goud 

(SBO) steekt instemmend zijn duim op. Mijnheer vult aan dat mevr. Olfers (punt 6) al heeft gezegd dat 

mensen gauw geneigd zijn voor de goedkoopste variant te kiezen. Barendse (HSB) verwacht, naar 
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aanleiding van de discussie over soorten lidmaatschap die in zijn eigen vereniging is gevoerd, dat het 

begrip basisactiviteit – waarop heeft een lid recht zonder te hoeven bijbetalen? – een belangrijke rol 

zal spelen. Olthof (ARVES) sluit zich hier in de chat bij aan. 

 

13. Stukken ter info 

- Rapportage aan Bondsraad 

- Vergaderschema BR 2022 

- Memo jubileum 

Hierover zijn geen opmerkingen of vragen. 

 

14. Rondvraag 

Barendse (HSB), wiens vorige Bondsraad ongeveer dertig jaar geleden was, wil het bestuur en ieder-

een die bij de voorbereiding betrokken was een compliment geven: nog nooit heeft hij zo’n goede 

voorbereiding meegemaakt. Olthof (ARVES) en dhr. Renders (NBSB) sluiten zich daarbij aan. Renders 

trekt het compliment door naar de leiding van de vergadering. 

 

Bij de terugloop van het ledental vindt Barendse (HSB) het nuttig aan te tekenen dat er ook positieve 

signalen zijn. Zo zijn twee clubs in de HSB begonnen nieuwe seniorleden te trainen, met positieve re-

acties en ledenwinst als resultaat. Hij roept anderen op hetzelfde te doen. Een ander positief signaal is 

de oprichting van nieuwe verenigingen, voegt de voorzitter toe. 

 

De Boer (NBvS) wil graag weten of ook anderen van de Belastingdienst nog geen reactie over de KOR 

hebben gekregen. De NBvS heeft de aanvraag in oktober ingestuurd en nog steeds niets gehoord. 

Zwinkels (LeiSB) meldt dat de LeiSB ook nog geen bericht heeft gehad. Poland (NHSB) herinnert er-

aan dat in de bijlage stond dat het wel 2022 kon worden. Greefhorst (ZSB) heeft zowel bij de ZSB als 

bij zijn eigen club meegemaakt dat de Belastingdienst binnen een week belde toen er vergeten was een 

rubriek in te vullen. Daarna werd het weer stil. Blijkbaar betekent stilte niet dat de aanvragen niet wor-

den verwerkt. 

 

De voorzitter heeft ook nog een eigen punt: de drie stuurgroepen/denktanks waarover in de vergade-

ring is gesproken – voor het Meerjarenbeleidsplan, Schaakmagazine 2.0 en verdienmodellen – moeten 

nog worden bemenst. Ze roept eenieder die wil meewerken op zich met Tjiam in verbinding te stellen. 

 

Eppinga (PL) meldt een verdienmodel-succesje in zijn omgeving: supermarkt Plus heeft zijn lokale 

schaakclub voor 752 euro gesponsord. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en prijst Tjiam en het Bondsbureau voor de 

voorbereidingen en het vele werk. Ze sluit de vergadering om 14.59 uur. 
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Besluiten Bondsraad 11 december 2021 

- Mevr. Mikkers heeft het KNSB-bestuur verlaten. 

- Dhr. Peek is toegetreden tot het bestuur. 

- Bestuurslid dhr. Mijnheer is met terugwerkende kracht vanaf 5 juni benoemd voor een tweede ter-

mijn van drie jaar. 

- Het aantal poules per klasse in de competitie wordt minder ongelijkmatig gemaakt. 

- De pilot samenwerking SOS – KNSB is formeel afgerond. 

- Er wordt een stuurgroep voor de bestuurlijke vernieuwing ingesteld. 

- De KNSB int voortaan de eigen contributie en daarnaast, als dat zonder belastingtechnische be-

zwaren kan, die van de regionale bonden. 

- Het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is goedgekeurd. 

- De begroting en het jaarplan voor 2022 zijn in aangepaste vorm aangenomen. 

 

Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering 

Op de agenda voor de Bondsraad van 11 juni 2022 

- Vernieuwing van de lidmaatschapsstructuur. 

 

Verdere toezeggingen/afspraken door bestuur 

- Dhr. Mijnheer brengt dhr. Boer (NSVG) in contact met dhr. Stolk van het BB in verband met deel-

name van een NSVG-team aan de competitie. 
- Zo nodig zal een opt in/opt out-regeling deel uitmaken van het systeem van contributie-inning 

door de KNSB. 
- De voorzitter stelt een evaluatie van het Visiedocument voor de afgelopen periode op. 

- Er wordt een werkgroep gevormd die budgetneutrale alternatieven voor het inschrijfgeld voor de 

Schaak-Off onderzoekt. 

 

Op verzoek van het bestuur toegevoegd na de vergadering: De FAC en de penningmeester hebben 2x 

per jaar informeel overleg. 

 

 

Toezeggingen/afspraken door anderen 

- Dhr. Kunstek (LiSB) stuurt een lijst met vragen over de invoering van de contributie-inning door 

de KNSB aan dhr. Heine en dhr. Mijnheer. 

- Dhr. Boer (NSVG) maakt een afspraak met de voorzitter om een plan van de NSVG i.v.m. het 

Meerjarenbeleidsplan te bespreken. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad 
van Algemeen Bestuur 
betreft Opvolging actiepunten vergadering Bondsraad 5 juni 2021 
cc Bondsbureau 
dd 19 mei 20212 
nr 22/20251 

 

 

Uit de Bondsraad van 11 december 2021 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze 

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

 

 

Actiepunt 127: Informeren bonden over voortgang oppakken aanbevelingen m.b.t. jeugd- en 

schoolschaak (nog uit BR 5 juni 2021) 

Schoolschaak is 1 van de 16 thema’s van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2022-2025. Bij 

de voortgang van het MJBP zal hierover gerapporteerd gaan worden. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een dashboard om de voortgang van het MJBP te monitoren. Verder zal er in 2022 

een werkgroep, bestaande uit leden van de BR en vertegenwoordigers van de KNSB, worden 

opgericht die de voortgang zal volgen.  

 

Als eerste is een visie op schoolschaak opgesteld, met als belangrijk doel het vastleggen wat de 

rollen zijn van de verschillende stakeholders (o.a. KNSB, regionale bonden, verenigingen) bij het 

schoolschaak. 

 

 

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

Toegezegd was dat de KNSB modelstatuten voor regionale bonden zou laten opstellen, waarbij 

de KNSB aan bonden heeft verzocht hun huidige statuten te delen zodat op basis daarvan een 

model kan worden opgesteld. In april-mei 2022 hebben verschillende bonden hun statuten 

opgestuurd aan de KNSB. Op basis daarvan zal de KNSB een externe partij vragen om 

modelstatuten voor regionale bonden op te stellen. 

 

Actiepunt 131: Vernieuwing lidmaatschapsstructuur 

Er is een werkgroep verdienmodellen/lidmaatschapsmodel, die mede voorstellen voor 

vernieuwing van de lidmaatschapsstructuur zal uitwerken. Voor de BR van juni 2022 is een notitie 

met uitgangspunten geagendeerd door de werkgroep. 

 

Actiepunt 132: Mogelijke deelname NSVG aan KNSB-competitie 

Het bondsbureau heeft contact gelegd met de NSVG. Daarin is aangegeven dat de NSVG kan 

meedoen als zij daarvoor een aparte vereniging opricht. De KNSB-competitie is een competitie 

voor verenigingen en NSVG kan niet als bond meedoen. Er wordt nu gewacht op reactie van de 

NSVG. 

 

Actiepunt 133: Inning contributie regionale bonden door KNSB 
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In de BR van december 2021 is toegezegd dat zo nodig een opt in/opt out mogelijkheid zou 

worden ingebouwd voor regionale bonden om hun contributie door de KNSB namens hen te 

laten innen. 

De opt in/opt out komt voort uit de vraag of er BTW op de regionale contributie geheven dient te 

worden als de KNSB deze namens de regionale bonden gaat innen. Daarover is contact geweest 

met de inspecteur van de belastingdienst. Die gaf aan daar geen uitspraak over te kunnen doen, 

omdat er nog geen concrete afspraken tussen KNSB en regionale bonden zijn. In juni 2022 wordt 

een overleg met de belastinginspecteur gepland, waarin hem zal worden voorgelegd waaraan 

dergelijke afspraken dienen te voldoen. Op basis daarvan kunnen deze afspraken worden 

opgesteld en formeel aan hem voorgelegd worden. 

 

Actiepunt 134: Evaluatie Visiedocument 2018-2021 

Dit zal worden meegenomen door de dit jaar in te stellen werkgroep voortgang MJBP 2022-2025 

(zie actiepunt 127). 

 

Actiepunt 135: Budgetneutrale alternatieven om Schaak-Off gratis mogelijk te maken 

De KNSB heeft besloten om de Schaak-Off in 2022 gratis te laten. Om de kosten te dekken, wordt 

een subsidie van $ 5.000 bij de FIDE aangevraagd. De FIDE biedt sinds 2021 de mogelijkheid voor 

dit soort projectsubsidies. 

De vraag of de Schaak-Off ook in de volgende jaren gratis blijft, zal worden meegenomen door de 

werkgroep verdienmodellen/lidmaatschapsmodel. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan Bondsraad 
van AB 
betreft Statutenwijziging 
status Ter besluitvorming 
cc BB 
dd 18 mei 2022 
nr 22/20243 

 

 

Gevraagd 
Instemming met de wijziging van statuten van de KNSB. 

 

De wijziging heeft betrekking op de volgende zaken: 

1. Verplichtingen in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

2. Mogelijk maken dat de algemene ledenvergadering (Bondsraad) digitaal gehouden kan worden. 

3. Verplichtingen in verband met dopingregels. 

 

 

Toelichting 
Hieronder volgt een toelichting op de 3 redenen waardoor het noodzakelijke is om de statuten van de KNSB 

te wijzigen.  

 

 

Invoering WBTR 

De invoering van de WBTR per 1 juli 2021 betekent dat de statuten op de volgende onderdelen dienen te 

worden aangepast: 

1. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van 

ontstentenis of belet van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er 

beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan 

bijvoorbeeld een continuïteitscommissie worden ingesteld.  

2. De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan 

behoren: 

a. Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de 

vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de 

beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp. 

b. Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit 

dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.  

c. Een bestuurder mag niet meer stemmen mag uitbrengen in een bestuursvergadering dan de 

andere bestuursleden tezamen. 

d. Indien bij een bindende voordracht de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor 

een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de 

kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. 

 

De bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen in art. 10.8 resp. in art. 10.A.1 t/m 10.A.5 en art. 13.9. 

 

 

Digitale Bondsraad 

Toen de coronapandemie in maart 2020 uitbrak, kwam al snel de vraag op of vergaderingen waarin besluiten 

worden genomen, rechtsgeldig zijn. Dit betrof veel organisaties, zoals overheden en ook verenigingen (zoals 

de KNSB).  
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Voor verenigingen gold dat dit niet was toegestaan, tenzij dit expliciet in de statuten is opgenomen. In de 

coronaspoedwet werd geregeld dat digitale ledenvergaderingen rechtsgeldig zijn; dit gedurende de tijd dat 

deze wet geldig was. 

 

Aangezien de coronaspoedwet een tijdelijke wet is, acht het bestuur het wenselijk om de mogelijkheid om 

ledenvergaderingen digitaal te houden, expliciet in de statuten vast te leggen. Bedoeling is dat dit als 

noodoptie achter de hand kan worden gehouden in het geval er weer substantiële beperkingen worden 

ingesteld voor bijeenkomsten, en in die situatie niet meer afhankelijk te zijn van tijdelijke wetgeving. De 

betreffende wijziging is opgenomen in art..14.2, 22.2 en 22.3. 

 

 

Dopingregels 

In de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF is vanaf 2022 verplicht gesteld dat elke sportbond met een 

topsportprogramma in de statuten dient vast te leggen dat de leden zich binden aan de beslissingen van de 

Nederlandse Dopingautoriteit. De KNSB heeft ook een topsportprogramma, en wij dienen dus aan deze eis 

te voldoen. De betreffende wijziging is opgenomen in art. 10.A.6. 
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Wijts & Ten Brink 
Notarissen 
Spruitenbosstraat 19 
2012 LJ Haarlem 
023-5316820 
mail@wtbn.nl 
www.wijtstenbrinknotarissen.nl 

CONCEPT 
 
Indien er onjuistheden voorkomen in 
uw personalia of elders in de tekst 
dan verzoeken we u contact met ons  
op te nemen. 

Versiedatum: 
18 mei 2022 

 
STATUTENWIJZIGING 

(Koninklijke Nederlandse Schaakbond) 

dossier: 10311 

 

Heden, *, _________________________________________________________________________________________________________  
verscheen voor mij, mr. Jeroen Robert Wijts, notaris te Haarlem: ___________________________________  
* ____________________________________________________________________________________________________________________  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:  ______________________________________________  
1. *; en __________________________________________________________________________________________________________  
2. * ______________________________________________________________________________________________________________  
bij het geven van de volmacht handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris /  ________  
penningmeester (tenminste twee, waarvan iig de voorzitter, zie artikel 10.5 statuten) van de  _  
vereniging: KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND, statutair gevestigd te  __________  
Haarlem, kantoorhoudende Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem,  __________________________________  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  ___________  
40530765, en als zodanig op grond van artikel 10.5 van haar statuten bevoegd de vereniging  
rechtsgeldig te vertegenwoordigen. ________________________________________________________________________  
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: ____________________________________________________  
- blijkens akte op drieëntwintig mei achttienhonderd drieënzeventig is opgericht de  ________  

vereniging: Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB); ______________________________________  
- de statuten van de vereniging zijn nadien enige malen gewijzigd vastgesteld, laatstelijk  _  

bij akte op negentien december tweeduizend zeventien verleden voor een waarnemer  __  
van mr. drs. Tom Harmen ten Brink, destijds notaris gevestigd te Haarlem; _________________  

- de vereniging is geregistreerd in het handelsregister als voormeld; ____________________________  
- in een algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op ** is op wettige  _____  

wijze besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de vereniging; _________________  
- van dit besluit blijkt uit notulen van die vergadering, waarvan een uittreksel aan deze  ____  

akte zal worden gehecht; _______________________________________________________________________________  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts, ter uitvoering van voornoemd  ______  
besluit in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te brengen: _______________  
Wijziging A. ______________________________________________________________________________________________________  
Artikel 10 lid 8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ____________________________________________  
10.8 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. ________________  

Wijziging B. ______________________________________________________________________________________________________  
Na artikel 10 wordt artikel 10 A ingevoegd, luidende als volgt: _______________________________________  
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10.A.1 Ieder bestuurslid is tegenover de KNSB gehouden tot een behoorlijke vervulling van   
zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of  ____  
meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk   
ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet  _______  
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te  _____  
wenden. _______________________________________________________________________________________________  

10.A.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich naar het belang   
van de KNSB en de daarmee verbonden organisatie. _______________________________________  

10.A.3 In de bestuursvergaderingen hebben alle bestuursleden één stem. Een bestuurslid   
neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur omtrent  ___  
een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat  __________  
tegenstrijdig is met het belang van de KNSB en de met haar verbonden organisatie.   
Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit mocht kunnen nemen, wordt het besluit   
genomen door de algemene vergadering. _____________________________________________________  

10.A.3 Het bestuur stelt met inachtneming van de doelstelling van de KNSB een plan _______  
houdende een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem op en herziet dit plan  
zo nodig. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het   
“vier ogen principe” wordt toegepast. ___________________________________________________________  

10.A.4 Het bestuur heeft een procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten  ______  
kenbaar kunnen maken, een klokkenluidersregeling en een integriteits- en  ___________  
fraudebeleid. _________________________________________________________________________________________  

10.A.5 Het bestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteits- en ethische normen   
zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een procedure vast voor  _____________  
handhaving van de integriteits- en ethische normen en hoe wordt omgegaan met  ___  
schending van deze normen. _____________________________________________________________________  

10.A.6 Het bestuur is bevoegd ten laste van zijn leden in het kader van de bestrijding van  _  
doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig  __  
bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden gebonden zijn aan het  __  
door de KNSB en Dopingautoriteit gehanteerde (Nationaal) Dopingreglement,  _______  
alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar  __  
commissies of organen. ____________________________________________________________________________  

Wijziging C. ______________________________________________________________________________________________________  
Aan artikel 13 wordt lid 9 toegevoegd luidende als volgt: ______________________________________________  
13.9  Adviserend lid van de algemene vergadering zijn leden van het bestuur, alsmede zij  ___  

die als zodanig door het bestuur of door de algemene vergadering zijn aangewezen.  __  
Adviserende leden hebben het recht de vergaderingen van de vergadering bij te  _______  
wonen en daarin het woord te voeren, maar hebben daarin geen stemrecht.______________  

Wijziging D. ______________________________________________________________________________________________________  
Bij artikel 14 wordt lid 2 tussengevoegd, terwijl de bestaande leden 2, 3 en 4 worden  _________  
vernummerd in respectievelijk 3, 4 en 5, luidende als volgt: ___________________________________________  
14.2 Indien dit bij de oproeping tot de algemene vergadering is vermeld, is iedere  _________  

afgevaardigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door  _______  
middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen.  ______  
Daartoe is vereist dat de afgevaardigde via het elektronische communicatiemiddel  _  
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen _  
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemende  _  
afgevaardigde wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te   
zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen bepalen dat stemmen die  ______________  
voorafgaand aan de algemene vergadering worden uitgebracht, doch niet eerder  ___  
dan de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met  _________  
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Degenen die de  ______  
oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische   
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.  

Wijziging E. ______________________________________________________________________________________________________  
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Aan artikel 22 worden de leden 2 en 3 toegevoegd, terwijl het bestaande artikel wordt  ________  
vernummerd in lid 1, luidende als volgt: ___________________________________________________________________  
22.2 Onder ter inzage legging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken op de website of   

enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de  ________  
KNSB. _____________________________________________________________________________________________________  

22.3 Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere  _________  
personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt  ______  
verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon, conference call, video  ____________  
conferencing of ander elektronisch medium. ______________________________________________________  

VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN _______________________________________________________________  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens dat ingevolge vorenstaande  ___  
statutenwijziging de volledige tekst van de statuten thans luidt als volgt: ___________________________  
STATUTEN ______________________________________________________________________________________________________  
Naam en zetel ______________________________________________________________________________________________________  
Artikel 1 _______________________________________________________________________________________________________________  
1.1  De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Schaakbond (hierna:  _______  

"KNSB"). __________________________________________________________________________________________________  
1.2  Zij is gevestigd in de gemeente Haarlem. De vereniging is opgericht drieëntwintig mei  _  

achttienhonderd drieënzeventig te 's-Gravenhage. ______________________________________________  
1.3  De KNSB is aangesloten bij de internationale schaakfederatie: "Federation  ______________  

Internationale des Echecs" (hierna: "FIDE"). ______________________________________________________  
Inrichting ____________________________________________________________________________________________________________  
Artikel 2 _______________________________________________________________________________________________________________  
2.1  De KNSB bezit volledige rechtsbevoegdheid. ____________________________________________________  
2.2  Organen van de KNSB zijn: de algemene vergadering, het bondsbestuur, de  ____________  

aanklager, het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep van  __  
de KNSB, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut  __  
Sportrechtspraak voor zover zij zijn belast met het berechten van overtredingen van  ___  
het Dopingreglement, van het tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het Instituut  ____  
Sportrechtspraak alsmede het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut  _____________  
Sportrechtspraak (hierna: Instituut Sportrechtspraak). Alsmede personen en _____________  
commissies, die krachtens de statuten en reglementen van de KNSB zijn belast met  __  
een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.   

Doel en middelen _________________________________________________________________________________________________  
Artikel 3 _______________________________________________________________________________________________________________  
3.1  De KNSB stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Nederland te  _________  

stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. _________________________________________________  
3.2  De KNSB tracht dit doel te bereiken door: _________________________________________________________  
  a.  het in één verband brengen van allen, die in Nederland de schaaksport beoefenen  

of deze sport op enigerlei wijze dienen; ______________________________________________________  
  b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; __________________  
  c.  het naar vermogen samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland, voor   

zover deze samenwerking voor het gestelde doel bevorderlijk kan zijn; _______________  
  d.  het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden; _  
  e.  het instellen van kampioenschappen; _________________________________________________________  
  f.  het uitgeven van één of meer schaaktijdschriften en andere publicaties; _____________  
  g. het maken van propaganda voor de schaaksport; _________________________________________  
  h.  het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen; _____________________________  
  i.  het organiseren of doen organiseren van cursussen en opleidingen; __________________  
  j.  alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. _________________________  
Verenigingsjaar ___________________________________________________________________________________________________  
Artikel 4 _______________________________________________________________________________________________________________  
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. _________________________  
Leden_________________________________________________________________________________________________________________  
Artikel 5 _______________________________________________________________________________________________________________  
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5.1  Leden van de KNSB zijn: ______________________________________________________________________________  
  a.  leden van een bij een regionale bond aangesloten schaakvereniging; ________________  
  b.  leden van een bijzondere bond (leden die niet het Nederlanderschap casu quo het  

Nederlands ingezetenschap bezitten, kunnen door de betrokken bond buiten  ______  
beschouwing worden gelaten); _________________________________________________________________  

  c. individuele leden, zijnde anderen dan de hiervoor genoemden. _________________________  
5.2  Regionale bonden zijn, bij de KNSB aangesloten, in Nederland gevestigde  ______________  

verenigingen, waarbij schaakverenigingen binnen nader omschreven geografische  ____  
grenzen zijn aangesloten. Onder schaakverenigingen worden mede verstaan de  _______  
schaakafdelingen van verenigingen met meervoudige doelstellingen. ______________________  

5.3.  Bijzondere bonden zijn, bij de KNSB aangesloten, in Nederland gevestigde  ______________  
verenigingen die zich bewegen op een bijzonder gebied van schaken, dan wel het  _____  
schaken door bepaalde groepen van de bevolking bevorderen. ______________________________  

Artikel 6 _______________________________________________________________________________________________________________  
Personen die zich jegens de KNSB uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de  
algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd. _______________________________  
De verkrijging van het lidmaatschap en de erkenning als regionale of bijzondere bond ____  
Artikel 7 _______________________________________________________________________________________________________________  
7.1  Het lidmaatschap wordt verkregen voor leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub a en b   

door aanmelding bij en toelating tot bedoelde schaakvereniging casu quo bijzondere  __  
bond. ______________________________________________________________________________________________________  

7.2  Voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c wordt het lidmaatschap verkregen  __  
door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep  ___  
open bij de algemene vergadering. _________________________________________________________________  

7.3  Als aangesloten bij de KNSB wordt beschouwd een door de algemene vergadering als  
zodanig erkende regionale of bijzondere bond. Het Huishoudelijk Reglement stelt  ______  
nadere regelen inzake deze erkenning. ____________________________________________________________  

De beëindiging van het lidmaatschap en de aansluiting als regionale of bijzondere bond _  
Artikel 8 _______________________________________________________________________________________________________________  
8.1  Het lidmaatschap eindigt voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub a en b door:   
  a.  overlijden; ___________________________________________________________________________________________  
  b.  opzegging door of namens het lid bij de schaakvereniging casu quo bijzondere  ___  

bond; _________________________________________________________________________________________________  
  c.  opzegging namens de schaakvereniging casu quo bijzondere bond; __________________  
  d.  ontzetting. ___________________________________________________________________________________________  
8.2  Voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c eindigt het lidmaatschap door: _______  
  a.  overlijden; ___________________________________________________________________________________________  
  b.  opzegging door of namens het lid; _____________________________________________________________  
  c.  opzegging namens de KNSB; __________________________________________________________________  
  d.  ontzetting. ___________________________________________________________________________________________  
8.3  De aansluiting van regionale of bijzondere bonden eindigt door opzegging van de  __  

zijde van de betrokken bond, door ontbinding van de betrokken bond of door  ________  
vervallenverklaring van de erkenning door de algemene vergadering. Het  _____________  
Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels met betrekking tot deze ___________________  
vervallenverklaring. _________________________________________________________________________________  

8.4  Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is  ______  
artikel 8 lid 2 van overeenkomstige toepassing.  _________________________________________________  

8.5  Ontzetting (royement) geschiedt door het tuchtcollege in eerste aanleg en het  ___________  
tuchtcollege in hoger beroep, voorzover de (tucht) rechtspraak niet krachtens  ___________  
overeenkomst aan het Instituut Sportrechtspraak is opgedragen. ____________________________  

8.6  Ontzetting (royement) geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van beroep   
van het Instituut Sportrechtspraak, voor zover de (tucht)rechtspraak krachtens  __________  
overeenkomst aan dit Instituut is opgedragen. ____________________________________________________  

Verplichtingen _____________________________________________________________________________________________________  
Artikel 9 _______________________________________________________________________________________________________________  
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9.1  Leden van de KNSB zijn verplicht:  _________________________________________________________________  
  a.  de statuten en reglementen van de KNSB, de besluiten van één van haar organen  

na te leven en zich te conformeren aan het beleid van de KNSB; ______________________  
  b.  de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te  ____  

leven, voor zover deze betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie en/of  ___  
matchfixing; _________________________________________________________________________________________  

  c.  de belangen van de KNSB en van de schaaksport in het algemeen niet te  __________  
schaden; ____________________________________________________________________________________________  

  d.  alle overige verplichtingen, welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de KNSB,   
te aanvaarden en na te komen.  _______________________________________________________________  

9.2  De regionale bonden casu quo bijzondere bonden zijn verplicht in hun statuten een  ____  
bepaling op te nemen en daarin te houden, krachtens welke: _________________________________  

  a.  de regionale bond casu quo bijzondere bond bevoegd is namens haar eigen leden  
verplichtingen aan te gaan waaronder verplichtingen die strekken tot de naleving  _  
door haar leden van door de regionale bond casu quo bijzondere bond en diens  __  
organen bevoegdelijk gestelde regels en genomen besluiten; en  ______________________  

  b. de regionale bond casu quo bijzondere bond door zijn toetreding als vereniging bij   
de KNSB namens zijn eigen leden de verplichtingen aanvaardt en die aan zijn  ____  
eigen leden oplegt de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en diens  _  
organen na te leven waaronder ook de statuten, reglementen en besluiten van het  
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping,  __________  
seksuele intimidatie en/of matchfixing. ________________________________________________________  

  c.  personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een schaakvereniging, en  ____  
daardoor lid worden of zijn geworden van de KNSB als zodanig mede  _______________  
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en  _____  
haar organen, waaronder begrepen de statuten, reglementen en besluiten van het  
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping,  __________  
seksuele intimidatie en/of matchfixing. ________________________________________________________  

9.3  De regionale bonden casu quo bijzondere bonden zijn verplicht op een in het  ___________  
Huishoudelijk Reglement nader te bepalen wijze opgave te doen van de bij de  __________  
aangesloten vereniging geregistreerde leden.  ___________________________________________________  

9.4  De statuten en reglementen van de regionale bonden, bijzondere bonden en diens  ____  
verenigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten en geldende reglementen van de   
KNSB.  ____________________________________________________________________________________________________  

9.5  Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde  ____  
verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na  ________  
voorafgaande toestemming door de algemene vergadering. __________________________________  

9.6  Door de KNSB kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan   
dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering  ______________________________  
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard, behoudens hetgeen bepaald is in deze  _____  
statuten. ___________________________________________________________________________________________________  

Het bestuur _________________________________________________________________________________________________________  
Artikel 10 _____________________________________________________________________________________________________________  
10.1  De KNSB wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene  ______  

vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf leden. _______________________________________  
10.2  Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de KNSB. Een bestuurslid kan niet   

tevens afgevaardigde naar de bondsraad zijn, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, noch in   
dienstverband tot de KNSB staan. Leden van het bestuur mogen niet lid zijn van enig  _  
toezichthoudend orgaan, tuchtrechtsprekend orgaan waaronder de vereniging valt,  ____  
noch van een financiële commissie van de vereniging.  ________________________________________  

10.3  De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De  __________  
voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling hun  _  
taken, waarbij in ieder geval een penningmeester en een secretaris worden gekozen.  _  
Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van drie jaren en zijn maximaal tweemaal  
herkiesbaar. Het bestuur kan met instemming van alle bestuursleden een rooster van  _  
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aftreden vaststellen waardoor de termijn waarvoor een of meer bestuursleden zijn  _____  
verkozen wordt verkort. ________________________________________________________________________________  

10.4  Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ____________________________________________________________  
  a.  het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel; __________________________  
  b.  het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden; ________________________  
  c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. ___________________________  
10.5  De KNSB wordt, behalve door het bestuur, zowel in als buiten rechte  ______________________  

vertegenwoordigd door de voorzitter, tezamen met de secretaris of de  ____________________  
penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de KNSB vertegenwoordigd  _  
door de vicevoorzitter - indien deze is gekozen – tezamen met de secretaris of de  ______  
penningmeester, dan wel door deze beide laatsten gezamenlijk. _____________________________  

10.6  Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, aan hetwelk het,  ______  
onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen. __________________________  

10.7  Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het  ___  
Burgerlijk Wetboek. _____________________________________________________________________________________  

10.8 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. ________________  

10.9 Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak  ___________  
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing  _____  
verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. _______________________________  

  De aanklager van het Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk   
secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. ___________  

  Het bestuur is bevoegd met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een voor de  _____  
leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het  ______  
uitoefenen van de (tucht) rechtspraak in de bond wordt opgedragen aan de Stichting  
Instituut Sportrechtspraak. ________________________________________________________________________  

Artikel 10.A ______________________________________________________________________________________________________  
10.A.1 Ieder bestuurslid is tegenover de KNSB gehouden tot een behoorlijke vervulling van   

zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of  ____  
meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk   
ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet  _______  
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te  _____  
wenden. _______________________________________________________________________________________________  

10.A.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich naar het belang   
van de KNSB en de daarmee verbonden organisatie. _______________________________________  

10.A.3 In de bestuursvergaderingen hebben alle bestuursleden één stem. Een bestuurslid   
neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur omtrent  ___  
een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat  __________  
tegenstrijdig is met het belang van de KNSB en de met haar verbonden organisatie.   
Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit mocht kunnen nemen, wordt het besluit   
genomen door de algemene vergadering. _____________________________________________________  

10.A.3 Het bestuur stelt met inachtneming van de doelstelling van de KNSB een plan _______  
houdende een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem op en herziet dit plan  
zo nodig. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het   
“vier ogen principe” wordt toegepast. ___________________________________________________________  

10.A.4 Het bestuur heeft een procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten  ______  
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kenbaar kunnen maken, een klokkenluidersregeling en een integriteits- en  ___________  
fraudebeleid. _________________________________________________________________________________________  

10.A.5 Het bestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteits- en ethische normen   
zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een procedure vast voor  _____________  
handhaving van de integriteits- en ethische normen en hoe wordt omgegaan met  ___  
schending van deze normen. _____________________________________________________________________  

10.A.6 Het bestuur is bevoegd ten laste van zijn leden in het kader van de bestrijding van  _  
doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig  __  
bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden gebonden zijn aan het  __  
door de KNSB en Dopingautoriteit gehanteerde (Nationaal) Dopingreglement,  _______  
alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar  __  
commissies of organen. ____________________________________________________________________________  

Bureau en commissies  ________________________________________________________________________________________  
Artikel 11 _____________________________________________________________________________________________________________  
11.1  Voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, genoemd in artikel 3  _  

van de statuten, alsmede van de werkzaamheden, die haar door het bestuur of de  _____  
algemene vergadering worden opgedragen, kan de KNSB een bureau instellen of  _____  
mede instellen. __________________________________________________________________________________________  

11.2  De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die de  _______  
algemene vergadering of het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn.  ___  
Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend. ______________  

Bondsraad __________________________________________________________________________________________________________  
Artikel 12 _____________________________________________________________________________________________________________  
12.1  De bondsraad bestaat uit afgevaardigden, die door en uit de leden worden gekozen,  __  

en wel:_____________________________________________________________________________________________________  
  a.  twee afgevaardigden van elke regionale bond; _____________________________________________  
  b.  één afgevaardigde van elke bijzondere bond; _______________________________________________  
  c.  één afgevaardigde namens de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c. ___________  
12.2  De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub a, geschiedt door de  _______  

vertegenwoordigers van de bij de regionale bonden aangesloten verenigingen, welke  _  
vertegenwoordigers door de leden van die verenigingen worden aangewezen. ___________  

12.3  De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub b, geschiedt door de  _______  
algemene vergadering van de bijzondere bonden. ______________________________________________  

12.4  De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub c, geschiedt door deze  _____  
leden op voordracht van het bestuur. _______________________________________________________________  

12.5  Voor de afgevaardigden kunnen op dezelfde wijze plaatsvervangers worden verkozen,  
die bij ontstentenis van de afgevaardigden in hun rechten treden. ___________________________  

12.6  De afgevaardigden worden aangewezen voor een periode van vier jaar en zijn  _________  
terstond herbenoembaar. _____________________________________________________________________________  

12.7  Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de afgevaardigde nog  _  
had te vervullen. _________________________________________________________________________________________  

De algemene vergadering  _____________________________________________________________________________________  
Artikel 13 _____________________________________________________________________________________________________________  
13.1  De algemene vergadering bestaat uit de leden van de bondsraad. __________________________  
13.2  De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls  ___  

het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste twee maal per jaar, waaronder de  ___  
jaarvergadering bedoeld in artikel 48 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ____________  

13.3  Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste drie   
leden van de bondsraad of van tenminste een zodanig aantal regionale bonden,  _______  
bijzondere bonden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende   
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het   
bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering op een termijn niet langer dan  
vier weken. _______________________________________________________________________________________________  

13.4  De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt ten minste drie weken tevoren  __  
schriftelijk of elektronisch aan de leden van de bondsraad, hun plaatsvervangers, de  __  
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bestuursleden, de ereleden en de leden van verdienste, die allen toegang tot de  _______  
algemene vergadering hebben, in dier voege dat het Huishoudelijk Reglement kan  ____  
bepalen dat ereleden en leden van verdienste in uitdrukkelijk in dat Reglement  _________  
genoemde gevallen geen toegang tot de algemene vergadering hebben. __________________  

13.5  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of  ____  
diens plaatsvervanger. _________________________________________________________________________________  

13.6  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of onder diens  ____  
verantwoordelijkheid notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden  _____  
vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. _______________  

13.7  De jaarvergadering wordt vóór één juli gehouden. Op de jaarvergadering brengt het  ___  
bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de KNSB en het gevoerde  ______  
beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting _  
ter goedkeuring aan de vergadering voor, vergezeld van een verklaring van een  ________  
accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ______  

13.8  Aan de algemene vergadering komen in de KNSB toe alle bevoegdheden die niet door  
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ________________________________________  

13.9  Adviserend lid van de algemene vergadering zijn leden van het bestuur, alsmede zij  ___  
die als zodanig door het bestuur of door de algemene vergadering zijn aangewezen.  __  
Adviserende leden hebben het recht de vergaderingen van de vergadering bij te  _______  
wonen en daarin het woord te voeren, maar hebben daarin geen stemrecht.______________  

Het stemmen _______________________________________________________________________________________________________  
Artikel 14 _____________________________________________________________________________________________________________  
14.1 Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de bondsraad en  ____  

ingeval van ontstentenis hun plaatsvervangers. Leden van het bestuur, ereleden en   
leden van verdienste hebben een adviserende stem. _______________________________________  

14.2 Indien dit bij de oproeping tot de algemene vergadering is vermeld, is iedere  _________  
afgevaardigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door  _______  
middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen.  ______  
Daartoe is vereist dat de afgevaardigde via het elektronische communicatiemiddel  _  
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen _  
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemende  _  
afgevaardigde wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te   
zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen bepalen dat stemmen die  ______________  
voorafgaand aan de algemene vergadering worden uitgebracht, doch niet eerder  ___  
dan de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met  _________  
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Degenen die de  ______  
oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische   
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.  

14.3  Het aantal stemmen, dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan  _________  
uitbrengen, wordt bepaald door het aantal leden, dat door hem wordt  ______________________  
vertegenwoordigd, bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de vergadering wordt  _  
gehouden. Een afgevaardigde heeft:  ______________________________________________________________  

  - één stem, indien dit aantal leden éénhonderd of minder bedraagt;  ____________________  
  - twee stemmen indien dit aantal leden ten minste éénhonderd één doch minder  ___  

dan driehonderd één bedraagt;  ________________________________________________________________  
  - drie stemmen indien dit ten minste driehonderd één doch minder dan zeshonderd   

één bedraagt; ______________________________________________________________________________________  
  - vier stemmen indien dit ten minste zeshonderd één doch minder dan éénduizend   

één bedraagt;  _____________________________________________________________________________________  
  - vijf stemmen indien dit ten minste éénduizend één doch minder dan éénduizend  __  

vijfhonderd één bedraagt;  _______________________________________________________________________  
  - zes stemmen indien dit ten minste éénduizend vijfhonderd één doch minder dan  _  

tweeduizend éénhonderd één bedraagt;  ____________________________________________________  
  - zeven stemmen indien dit ten minste tweeduizend éénhonderd één bedraagt doch  

minder dan tweeduizend achthonderd één bedraagt; _____________________________________  
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  - acht stemmen indien dit ten minste tweeduizend achthonderd één bedraagt. _______  
14.4  Indien een van de onder artikel 12 lid 1a, b of c genoemde regionale of bijzondere  _____  

bonden door één in de plaats van twee afgevaardigden wordt vertegenwoordigd is  ____  
deze afgevaardigde bevoegd alle stemmen namens zijn bond uit te brengen. ____________  

14.5  De afgevaardigden mogen gedifferentieerd stemmen. __________________________________________  
Tucht- en geschillenrechtspraak door de KNSB _________________________________________________________  
Artikel 15 _____________________________________________________________________________________________________________  
15.1  Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen bij overtredingen, opgesomd in het  _______  

Huishoudelijk Reglement. _____________________________________________________________________________  
15.2  Indien een lid naar het oordeel van het bestuur een ernstige overtreding begaat, kan  __  

het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar de overtreding door te   
geleiden naar het tuchtcollege in eerste aanleg en tuchtcollege in hoger beroep van de  
KNSB met inachtneming van het Tuchtreglement van de KNSB, dat wordt vastgesteld   
door de algemene vergadering. ______________________________________________________________________  

15.3  Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op: ______________________________________________________________  
  - overtredingen seksuele intimidatie betreffende, ____________________________________________  
  - overtredingen van dopingbepalingen en _____________________________________________________  
  - overtredingen betreffende matchfixing. _______________________________________________________  
  In die gevallen doet het bondsbestuur aangifte bij het Instituut Sportrechtspraak.  _______  

Alsdan wordt de overtreding behandeld door de tuchtcommissie casu quo de  ___________  
beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Op de tuchtrechtspraak van het   
Instituut Sportrechtspraak zijn de artikelen 16 en 17 van toepassing. _______________________  

15.4  De KNSB kent zowel het eigen tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in  ____  
hoger beroep als ook de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de van de  _  
Stichting Instituut Sportrechtspraak. ________________________________________________________________  

15.5  a. De benoeming, werkwijze en bevoegdheid van de in lid 2 genoemde tuchtcolleges  
worden geregeld en omschreven in het door de algemene vergadering vast te  ____  
stellen reglement Tuchtreglement. ____________________________________________________________  

  b. Het Dopingreglement, het tuchtreglement Seksuele Intimidatie alsmede het  ________  
Tuchtreglement Matchfixing regelt de wijze van het benoemen van de aanklagers,  
de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en  ______  
werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan  ____  
nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang   
en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. _______________________  

15.6  De uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep   
van de KNSB is bindend. De algemene vergadering en het bondsbestuur zijn niet  ______  
bevoegd een uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in  ____  
hoger beroep te wijzigen, te vernietigen, of te ontkrachten. Het bondsbestuur kan  ______  
gratie verlenen indien dit in het betrokken reglement is bepaald. _____________________________  

15.7  Wanneer een beslissing van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in  ___  
hoger beroep tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan  _  
door een lid noch door een derde enig recht op schadeloosstelling worden ontleend,  __  
terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het  ___  
opnieuw houden van een wedstrijd of evenement. ______________________________________________  

Tucht- en geschillenrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak _____________________________  
Artikel 16 _____________________________________________________________________________________________________________  
16.1  De in dit artikel bedoelde tuchtrechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en, of   

seksuele intimidatie en is op de leden van de KNSB van toepassing, indien en voor  ___  
zover de KNSB met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft  ___  
gesloten waarin de KNSB de tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het Instituut  ______________  
Sportrechtspraak heeft opgedragen. ________________________________________________________________  

16.2  Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de  __________________  
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak  _  
met inachtneming van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut  ________  
Sportrechtspraak. _______________________________________________________________________________________  
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16.3  a. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de tuchtcommissie en   
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met  _______________  
inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van  _  
het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende  _______  
Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage   
Whereabouts, alsmede de eventueel door de internationale sportfederatie(s),  _____  
waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, op de KNSB van  _____  
toepassing verklaarde sport specifieke dopingbepalingen.  ______________________________  

  b. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden  ___  
overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het  _  
Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het  ___  
Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken of in het  ___________  
Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt verwezen naar de toepasselijkheid  _  
van het Algemeen Tuchtreglement is in die gevallen het Algemeen  ___________________  
Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. ___________________  

16.4  Overtredingen matchfixing betreffende worden berecht door de tuchtcommissie en  ____  
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming  __  
van het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak. ____________________  

16.5  De in lid 2 en 3 bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle   
leden van de KNSB van toepassing, omdat de KNSB met het Instituut  ____________________  
Sportrechtspraak een overeenkomst in de zin van artikel 46 boek 2 van het burgerlijk  _  
wetboek heeft gesloten waarin de KNSB deze tuchtrechtspraak aan het Instituut  _______  
Sportrechtspraak heeft opgedragen. het bondsbestuur doet van de overeenkomst die  _  
het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle  __  
leden van de KNSB. ____________________________________________________________________________________  

16.6  Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de in lid 1 genoemde   
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de  
algemene vergadering.  _______________________________________________________________________________  

16.7  In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 2 en 3  _____  
genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNSB,  ______  
welke reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden  _________  
vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen  __  
de bevoegdheden en werkwijze van de tuchtcommissie en van de commissie van  _____  
beroep, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de  _______  
rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  ____________________________________  

16.8  De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de   
KNSB in werking op de door het bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak  ______  
overeengekomen datum, van welke datum het bondsbestuur aan de leden via een  ____  
publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in  ___  
werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum.   
Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van  _________  
toepassing zijn reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De KNSB is  ____  
niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnde reglement van het Instituut  
Sportrechtspraak aan te brengen.  __________________________________________________________________  

16.9  Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de in  
lid 2 en 3 genoemde reglementen op de leden van de KNSB van toepassing volgens  _  
de laatste, door het bestuur van het instituut sportrechtspraak vastgestelde versie,  _____  
zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak.  ______________________  

16.10 Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur  _______  
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een  _____________  
ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement  _______  
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen.  ____________________  

  Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut  ____  
Sportrechtspraak eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. ________________________  

  Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. _________  
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16.11 De KNSB en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig  _  
de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut  ______________  
Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de KNSB. De verplichting om bedoelde  _  
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een  _________  
verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van  _  
de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _________________  

16.12 De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNSB de in dit artikel  
te hunnen laste door de KNSB in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak   
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun  ____________  
lidmaatschap van de KNSB wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut  __  
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is   
beslist.  ____________________________________________________________________________________________________  

16.13 Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn gehouden mede te werken aan  _  
het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie   
van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de   
door deze commissies opgelegde straffen. ________________________________________________________  

Tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak___________  
Artikel 17 _____________________________________________________________________________________________________________  
17.1  Voor de duur van de in artikel 16 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager,  _______  

tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een  __  
orgaan van de KNSB. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht   
in naam van de KNSB en hun uitspraken gelden als uitspraken van de KNSB. ___________  

  De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde   
reglement(en). De maatregel geldt als maatregel van de bond. ______________________________  

17.2  De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep  _______  
worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies   
worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het   
Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de  __  
commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters,  _  
kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het  __  
Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________________________  

17.3  a. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer die is  _____  
belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie betreffende.  ____  

  b. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die  
met het behandelen van een overtreding van het Dopingreglement is belast. _______  

17.4  Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, de tuchtcommissie of de ________  
commissie van beroep wordt benoemd. ___________________________________________________________  

17.5  De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een matchfixingkamer die  
met het behandelen van een overtreding van het Tuchtreglement Matchfixing van het  _  
Instituut Sportrechtspraak is belast. _________________________________________________________________  

17.6  Wanneer in een door de KNSB aanhangig te maken zaak sport specifieke regelgeving,  
niet zijnde tucht-procedureregels, van toepassing is van een internationale federatie,  __  
waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, doet de KNSB hiervan  ____  
uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt de KNSB de  __  
juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en  
geeft het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van  ____________  
toepassing is/zijn. _______________________________________________________________________________________  

17.7  Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend,  ____  
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor de KNSB zelf. De  
in artikel 35 lid 4 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor de  __  
duur van die maatregel.  _______________________________________________________________________________  

17.8  Wanneer de reglementering van de internationale federatie FIDE, waarvan de KNSB  _  
lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, daarin voorziet, kunnen leden van de KNSB  _  
die door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk  ___  
zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij het Court of Arbitration for Sports (CAS) te  ______  
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Lausanne, Zwitserland. Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de  _____  
reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van het Instituut  _________________  
Sportrechtspraak zijn op de procedure bij de CAS niet van toepassing.  ____________________  

17.9  Wanneer een beslissing van de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van  __  
beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of  ___  
wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht op  ________________  
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt  _  
op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of  _____________  
evenement.  ______________________________________________________________________________________________  

17.10 De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNSB krachtens een overeenkomst uit te   
oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en   
risico van de KNSB. De KNSB vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers,  
zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn  ___________  
mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en  _  
zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of  ___  
namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met   
betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien  __________  
gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut  ___________________  
Sportrechtspraak in de KNSB. _______________________________________________________________________  

17.11 Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend,  
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor de KNSB zelf.  ___  
Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn gehouden mee te werken aan  __  
het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). _____________________  

Besluiten ____________________________________________________________________________________________________________  
Artikel 18 _____________________________________________________________________________________________________________  
18.1  Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte  ____  

stemmen tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. Bij de bepaling van het  ______  
aantal uitgebrachte stemmen worden ongeldige en blanco stemmen buiten  __________  
beschouwing gelaten. De wijze van stemmen wordt bij Huishoudelijk Reglement  ______  
geregeld. __________________________________________________________________________________________________  

  Besluiten: _________________________________________________________________________________________________  
  a.  tot wijziging van deze statuten; _________________________________________________________________  
  b.  tot ontbinding van de KNSB; ____________________________________________________________________  
  c.  tot vervallenverklaring van de erkenning conform artikel 8 lid 3,  ________________________  
  kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste  ____  

twee/derde (2/3e) van het aantal afgevaardigden vertegenwoordigd is en met een  _____  
meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) van de geldig uitgebrachte stemmen en   
mits het voorstel tot het desbetreffend besluit in de oproeping tot die vergadering is  ____  
opgenomen. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement  ___  
kunnen slechts genomen worden door de algemene vergadering waarin tenminste  ____  
twee/derde (2/3e) van het aantal afgevaardigden vertegenwoordigd is. ____________________  

18.2  Indien op de vergadering waarvoor een voorstel voor een besluit als bedoeld in artikel   
13 lid 2 van de statuten op de agenda is geplaatst, niet tenminste twee/derde (2/3e)  ___  
van het aantal afgevaardigden aanwezig is, wordt een tweede vergadering  ______________  
bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste, welke vergadering  ________  
omtrent dat voorstel beslist ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden doch met  _  
inachtneming van de voor het desbetreffende besluit voorgeschreven meerderheid. ____  

Geldmiddelen ______________________________________________________________________________________________________  
Artikel 19 _____________________________________________________________________________________________________________  
19.1  De inkomsten van de KNSB bestaan uit: __________________________________________________________  
  a.  contributies; ________________________________________________________________________________________  
  b.  eigen bijdragen; ___________________________________________________________________________________  
  c.  subsidies en sponsoring; ________________________________________________________________________  
  d.  schenkingen, legaten en bijdragen van donateurs _________________________________________  
  e.  andere baten. ______________________________________________________________________________________  
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19.2  De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de  
KNSB voor het volgend verenigingsjaar en de te heffen contributies vast. De leden zijn   
gehouden tot het betalen van de contributies. De wijze van inning wordt geregeld in  ___  
een aparte regeling, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. _______________  

Reglementen _______________________________________________________________________________________________________  
Artikel 20 _____________________________________________________________________________________________________________  
20.1  Het Huishoudelijk Reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van   

deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten, behoudens   
het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de statuten. __________________________________________________  

20.2  Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van  ___  
artikel 13 lid 2 en lid 3 van de statuten. _____________________________________________________________  

20.3  De algemene vergadering kan voorts voor de verdere werkzaamheden van de KNSB  _  
nadere regels vaststellen. Ten minste voor elk van de volgende onderwerpen wordt  ___  
een afzonderlijke regeling vastgesteld: _____________________________________________________________  

  a.  een Huishoudelijk Reglement met daarin nadere voorschriften en een reglement  _  
van orde voor de algemene vergadering; ____________________________________________________  

  b.  een nadere regeling van de taak en werkwijze van het bestuur; ________________________  
  c.  een tuchtreglement; ______________________________________________________________________________  
  d.  een dopingreglement; ____________________________________________________________________________  
  e.  een regeling tegen seksuele intimidatie; ______________________________________________________  
  f.  een regeling tegen discriminatie/racisme; ____________________________________________________  
  g. een regeling tegen matchfixing; ________________________________________________________________  
  h.  een klachtenregeling; _____________________________________________________________________________  
  i.  een regeling contributieheffing. _________________________________________________________________  
20.4  In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel kunnen de door het Instituut  ________  

Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van toepassing  ____________  
verklaarde reglementen alleen worden gewijzigd door het bestuur van het Instituut  _____  
Sportrechtspraak. Wijzigingen op de reglementen doping, seksuele intimidatie en/of  ___  
matchfixing betreffende zijn dus zonder tussenkomst van de algemene vergadering of   
het bondsbestuur van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.8 doet de  _  
KNSB van elk door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing verklaard of nadien  _  
gewijzigd reglement via een publicatie mededeling aan de leden.____________________________  

Regionale en bijzondere bonden _____________________________________________________________________________  
Artikel 21 _____________________________________________________________________________________________________________  
21.1  De aangesloten regionale en bijzondere bonden zijn binnen hun geografische grenzen,  

respectievelijk op hun specifieke terrein, autonoom, in zoverre geen beperkingen zijn  _  
of worden opgelegd door enig reglement van de KNSB of door, om gewichtige __________  
redenen genomen, besluiten van de algemene vergadering. __________________________________  

21.2  In de Statuten van regionale bonden is vastgelegd dat voor bestuursfuncties een  _______  
maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf (12) jaar geldt. ________________________  

21.3  Geschillen tussen de bonden en het bestuur van de KNSB worden aan de algemene  _  
vergadering ter beslissing voorgelegd. _____________________________________________________________  

21.4  Geschillen tussen deze bonden onderling worden beslist door het bestuur van de  ______  
KNSB, indien een van de betrokken bonden hiertoe de wens te kennen geeft.  __________  

Algemene bepalingen ___________________________________________________________________________________________  
Artikel 22 _____________________________________________________________________________________________________________  
22.1 In gevallen waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist   

de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist  __  
het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de  _____________  
eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen. ____________________  

22.2 Onder ter inzage legging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken op de website of   
enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de  ________  
KNSB. _____________________________________________________________________________________________________  

22.3 Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere  _________  
personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt  ______  
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verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon, conference call, video  ____________  
conferencing of ander elektronisch medium. ______________________________________________________  

Liquidatie ___________________________________________________________________________________________________________  
Artikel 23 _____________________________________________________________________________________________________________  
23.1  Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij  __  

anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur. ___________________________________  
23.2  Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot   

van de KNSB aangegeven. ___________________________________________________________________________  
23.3  De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van Boek 2 ___  

van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. ___________________________________________________________  
Slotbepalingen. ________________________________________________________________________________________________  
Titels.  _____________________________________________________________________________________________________________  
De titels in deze akte dienen ter bevordering van de leesbaarheid van deze akte. _______________  
Geen van Partijen kan daaraan enig recht ontlenen. ___________________________________________________  
Aanhechting stukken. __________________________________________________________________________________________  
De volgende stukken worden aan deze akte gehecht: _________________________________________________  
- voormelde volmacht; _____________________________________________________________________________________  
- een exemplaar van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering. ___________________  
Legitimatie/legalisatie volmacht _____________________________________________________________________________  
De legitimatie van één of meer bij deze akte betrokken partijen casu quo de legalisatie van __  
de handtekening van één of meer bij deze akte betrokken partijen op de genoemde  ___________  
volmacht(en) heeft plaatsgevonden middels audio-videoverbinding. ________________________________  
In verband met de omstandigheden ten gevolge van het coronavirus en Covid-19 is thans  ___  
persoonlijke legitimatie of legalisatie van de handtekening ten kantore van mij, notaris  ________  
(danwel van een collega notaris), niet mogelijk/gewenst. ______________________________________________  
SLOT AKTE _____________________________________________________________________________________________________  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken  
personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde  __  
documenten vastgesteld. _____________________________________________________________________________________  
WAARVAN AKTE, is verleden te Haarlem op de datum als in het begin van deze akte is  _____  
vermeld. __________________________________________________________________________________________________________  
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, aan de verschenen  ____  
persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud daarvan en daarop een toelichting  _____  
gegeven. _________________________________________________________________________________________________________  
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen  
en met beperkte voorlezing in te stemmen. _______________________________________________________________  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon  ___  
ondertekend en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend _________________________________  
om   



KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND  

 
Aan Bondsraad 

Van AB 

Betreft Jaarrekening 2021 

Cc BB 

Status Ter besluitvorming 

Dd 18 mei 2022 

Nr 22/20236 

 

Gevraagd:  

Het verlenen van décharge aan het bestuur van de KNSB voor de jaarrekening 2021. De jaarrekening 

2021 sluit met een positief resultaat van € 38.882. Dat is aanmerkelijk hoger dan de begroting 

(negatief resultaat van € 36.500), en ook hoger dan de prognose voor 2021 die is opgenomen in de 

begroting 2022 (positief resultaat van € 11.500, met een bandbreedte tussen negatief € 10.000 en 

positief € 20.000). Het verschil wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers. 

 

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste verschillen. 

Toelichting 

Het resultaat over 2021 is aanmerkelijk hoger dan begroot, namelijk € 75.000 hoger. De verschillen 

zijn vooral incidenteel. Een van de oorzaken is de coronapandemie. De KNSB heeft beroep gedaan 

op de NOW subsidie. Verder is een aantal activiteiten niet of alleen online doorgaan. Verder zorgde 

het Deloitte NK Schaken voor een flinke meevaller; vooral dankzij de toernooiorganisatie van 

Hoogeveen en door Deloitte, en ondanks de extra kosten van het kort geding. Een flinke tegenvaller 

zijn de kosten voor de juridische ondersteuning voor de invoering van de BTW.  

 

De belangrijkste verschillen tussen begroting en jaarrekening, met een globale toelichting, staan 

hieronder op een rij. Gedetailleerdere toelichtingen zijn terug te vinden in de jaarrekening zelf. 

 

Baten (m.u.v. opbrengsten activiteiten) 

1. Contributie-inkomsten, subsidies NOC*NSF en sponsoring zijn ongeveer zoals begroot.  

2. Overige baten € 38.000 hoger. Dit betreft voornamelijk het beroep dat de KNSB heeft gedaan op 

de NOW regeling (€ 37.000). 

 

Lasten (m.u.v. lasten activiteiten) 

1. Personeelslasten € 22.000 hoger dan begroot. Dat wordt met name veroorzaakt door: 

a. Toename niet opgenomen vakantie-uren (€ 13.000). Er zijn concrete afspraken gemaakt om 

verlofstuwmeren af te bouwen. 

b. Opleidingen medewerkers € 9.000 hoger dan begroot. Dit is eenmalig. Naast opleidingen voor 

twee medewerkers is ook een teamontwikkelingsdag georganiseerd. 



2. Overige organisatielasten € 27.000 hoger dan begroot. Dat wordt met name veroorzaakt door: 

a. Hogere lasten bestuur (€ 6.000). Dit is met name vanwege de kosten van ondersteuning bij 

het maken van het MJBP (incidenteel). 

b. Lagere lasten bondsraad (€ 3.000) omdat de vergaderingen online waren. Dat scheelt 

zaalhuur en lunches. 

c. Hogere lasten accountant (€ 7.000) voor ondersteuning bij de NOW aanvragen en bij de 

invoering van de BTW-plicht. 

d. Hogere juridische lasten (€ 17.000), vooral vanwege de invoering van de BTW-plicht en de 

WBTR. 

 

 

Opbrengsten en lasten activiteiten 

1. Communicatie en algemene dienstverlening: saldo opbrengsten en lasten € 44.000 minder 

negatief. Belangrijkste verschillen: 

a. Opbrengsten advertenties € 12.000 hoger (er waren geen opbrengsten begroot) 

b. In de jaarrekening 2020 was een voorziening opgenomen van € 8.400. Deze voorziening is 

ingezet om de kosten te dekken van de laatste fysieke editie van Schaakmagazine. 

c. De lasten van online initiatieven waren € 25.000 lager dan begroot. Hiervan is € 10.000 

verplaatst naar kadervorming. De andere € 15.000 betreffen vooral activiteiten die vanwege 

een langere doorlooptijd verplaatst zijn naar 2022, zoals kenniscentrum website en 

sportbestuurdersplatform. 

2. Kadervorming: saldo opbrengsten en lasten € 9.000 meer negatief. Oorspronkelijk zouden 

opleidingen een jaar gepauzeerd worden, maar mede op verzoek van de Bondsraad heeft het 

bestuur besloten om toch een aantal opleidingen te organiseren in 2021. 

3. Competitie: saldo opbrengsten € 7.000 minder negatief. Dit heeft met name te maken met de 

vanwege de coronapandemie gestaakte competitie 2020-2021. Daardoor waren er geen prijzen 

voor kampioenen en waren ook de kosten voor wedstrijdleiders lager. 

4. Topschaak: saldo opbrengsten en lasten € 24.000 minder negatief. Belangrijkste verschillen:  

a. Lagere kosten voor het EK Landenteams mannen en – door de helaas vroege uitschakeling –

de online Olympiade. In totaal scheelt dat € 15.000.  

b. Bij het nationaal team vrouwen was per abuis het vervallen van de fysieke Olympiade nog niet 

meegenomen in de begroting, waardoor de lasten € 10.000 te hoog waren begroot. 

5. Talentontwikkeling: saldo opbrengsten en lasten € 7.000 minder negatief. In 2021 zijn de 

internationale jeugdkampioenschappen alleen online georganiseerd. De kosten daarvoor waren 

aanzienlijk lager. Er zijn ook substantieel lagere opbrengsten voor deze uitzendingen gerekend 

(zie opbrengsten activiteiten).   

6. Evenementen: saldo opbrengsten en lasten € 28.000 minder negatief. Belangrijkste verschillen:  

a. Lagere kosten voor het Deloitte NK Schaken (€ 14.000). De kosten van het deel van het NK 

dat in Hoogeveen plaatsvond (KO-fase NK algemeen, en NK vrouwen) zijn door de 

organisatie in Hoogeveen op zich genomen. Daarnaast heeft Deloitte als extra sponsoring (in 



kind) de zaal voor de finale van het NK Algemeen ter beschikking gesteld, en gingen de 

afgesproken tegenprestaties (invitational, recruitment event) vanwege.de coronapandemie 

niet (invitatietoernooi) of alleen online (recruitment event) door. Daartegenover staan de 

kosten voor de juridische ondersteuning bij het kort geding dat door 6 spelers tegen de KNSB 

en de gemeente Hoogeveen was aangespannen. 

b. Het ONK in Dieren is niet doorgegaan. De vaste bijdrage van de KNSB (€ 4.000) hoefde 

daarom ook niet beschikbaar gesteld te worden.  

c. De schoolschaakkampioenschappen zijn online gehouden. Daardoor vielen de kosten € 5.000 

lager uit. 

 
 
Ter info: bestemmingsreserves 

Het bestuur heeft op advies van de FAC besloten om een aantal bestemmingsreserves op te heffen 

en de vrijvallende bedragen toe te voegen aan de algemene reserve. Het gaat om de volgende 

reserves:  

a. Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (€ 75.000) 

b. Bestemmingsreserve Talent en Top (€ 17.700) 

c. Bestemmingsreserve Schoolschaak (€ 18.000) 

 
Het bestuur heeft daarnaast besloten tot een dotatie van € 5.000 aan de bestemmingsreserve voor 

het 150-jarig jubileum.  















































































































































































Aan de leden van de Algemene Vergadering 

De FAC heeft in 2022 tweemaal een fysieke bijeenkomst gehouden met de KNSB in de persoon van 

de penningmeester, Ivar Heine en met het bondsbureau in de persoon van Dharma Tjiam. Het 

onderwerp van de vergaderingen was het Jaarbericht 2021. De vergaderingen vonden plaats op 24 

februari en 19 april 2022. 

De FAC heeft de Jaarrekening getoetst aan de uitgangspunten van artikel 6 van het reglement van de 

Financiële Advies Commissie en naar aanleiding daarvan brengt de FAC de volgende adviezen uit: 

De FAC adviseert om de niet onderbouwde bestemmingsreserves toe te voegen aan de Algemene 

Reserve. Dit advies is voorgelegd aan het bestuur en de accountant. 

Het voorwoord A3 mag meer de nadruk leggen op het feit dat het positieve resultaat te danken is 

aan de NOW subsidie die 95% van het positieve resultaat uitmaakt. 

De FAC vindt dat de pensioen regeling duidelijker moet zijn en dat er wordt nagegaan of er geen 

financiële valkuilen als back-service verplichtingen aanwezig zijn. Inmiddels is duidelijk dat de 

pensioenregeling een middelloonregeling is. Niet duidelijk is of er back-service verplichtingen zijn en 

zo ja welke omvang die hebben. 

De accountant dient in zijn advies duidelijk aan te geven als er verbeterpunten zijn zoals in het geval 

van de BTW en SLA. Een statuten wijziging komt in de komende bondsraad aan de orde waarmee de 

KNSB groen licht krijgt van het NOC*NSF. 

Pagina 6. De FAC geeft aan het begrote verlies op € 72.000,- te ramen wegens wegvallen reserve 

Schoolschaak. En er dient een onderbouwing te komen van de reserve voor het 150 jarig jubileum. 

Pagina 13. Het afschrijvingspercentage software IT is te laag, in 2022 aanpassen naar minimaal 20% 

Pagina 16. Bij de internetaccounts van Chesskid mag wel duidelijk worden aangegeven dat hier 

verlies is genomen. De voorraad was 2500 accounts en er zijn er circa 1200 afgeboekt. 

Pagina 19. Bij een kleine organisatie als het bondsbureau is het belangrijk dat de nog op te nemen 

vakantie uren niet teveel te laten oplopen, zeker ter bescherming van de werknemers. 

Pagina 36. Jeugdschaak.nl wordt nader onderzocht, ook al omdat het gebruikt wordt om de scholen 

waar schaakles wordt gegeven in beeld te krijgen. 

Pagina 37. Hier kreeg de FAC enig inzicht in waar de Groen Stichting  voor gebruikt wordt, namelijk 

voor nieuwe iniatieven op het gebied van Schoolschaak. De FAC vindt dat dit duidelijker 

gecommuniceerd mag worden. 

Twee FAC leden hebben ook zitting in de commissie Verdienmodellen en Opbrengst pand. Op 

verzoek van de FAC wordt nog onderzocht in hoeverre de gehanteerde normen voor de kengetallen 

afkomstig zijn van NOC*NSF, hoe bindend deze zijn en welke gevolgen het heeft als deze normen 

niet gehaald worden. De kengetallen zijn te vinden op pagina’s 11 en 12. 

Namens de FAC leden, 

Peter van der Borgt, Kees Koper, Hans Oosterhout en Jan Poland (voorzitter).  
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan Bondsraad 
van AB 
betreft Samenstelling FAC 
status Ter besluitvorming 
cc BB 
dd 18 mei 2022 
nr 22/20239 

 

 

Gevraagd 
 

1. Instemming met de herbenoeming van dhr. K. Koper, dhr. H. Oosterhout en dhr. J. Poland als lid 

van de Financiële Adviescommissie (FAC) voor een 3e en laatste termijn van 3 jaar. 

2. Instemming met de benoeming van dhr. M. Kanbier als lid van de FAC voor een 1e termijn van 3 

jaar (tot voorjaar 2025). 

 

Dhr. J.P. de Vries zal vanwege het bereiken van de maximale termijn terugtreden uit de FAC. Sinds 2016 

was ook voorzitter van de FAC. Dhr. Poland zal het voorzitterschap van hem overnemen. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan Bondsraad 
van AB 
betreft Samenstelling Geschillencommissie 
Status Ter besluitvorming 
cc BB 
dd 18 mei 2022 
nr 22/20237 

 

 

Gevraagd 
Instemming met de benoeming van de onderstaande personen tot lid van de Geschillencommissie: 

 

· Mevr. R. Ratsma  

· Dhr. N. Lentjes 

· Dhr. J. Schuil 

· Dhr. L. van Gelder 

 

Volgens het reglement van de Geschillencommissie (art. 2.3 van de Klachtenregeling) dienen de leden bij 

voorkeur een juridische opleiding te hebben genoten dan wel de schaaksport goed te kennen. Met de 

bovengenoemde personen wordt hieraan voldaan. Mevr. Ratsma is een Nederlandse topschaakster, dhr. 

Lentjes heeft meerdere malen aan Nederlandse jeugdkampioenschappen meegedaan en de heren Schuil en 

Van Gelder zijn oud-voorzitter van resp. de SGS en de NBSB. De heren Lentjes en Schuil zijn opgeleid als 

jurist. 

 

 

Toelichting 
De Geschillencommissie is in 2010 opgericht. Dit is om te voldoen aan de zogeheten ‘Minimale 

Kwaliteitseisen’ die NOC*NSF stelt aan alle sportbonden, namelijk dat zij een door de Algemene 

Ledenvergadering goedgekeurde klachtenregeling dienen te hebben, met een Geschillencommissie die over 

de klachten oordeelt. De Geschillencommissie behandelt klachten tegen het handelen (of nalaten daarvan) 

door het bestuur van de KNSB of een lid van het bestuur. 

 

Sinds haar oprichting heeft de Geschillencommissie slechts incidenteel een klacht behandeld. In de 

afgelopen 5 jaar zijn er geen klachten geweest die ontvankelijk zijn verklaard. 

 

Bij de instelling van de Geschillencommissie is vastgelegd dat de leden maximaal 3 termijnen van 4 jaar 

deel van deze commissie mogen uitmaken. 4 van de 5 leden, te weten dhr. Schuering, dhr. Avis, dhr. 

Cuijpers en dhr. Vogel, bereiken in juni 2022 deze maximale termijn en zullen dus aftreden. Het 5e lid, dhr. 

Okkes, heeft nog een termijn t/m voorjaar 2024.  

 

 

 



     Jubileum 150 jaar KNSB t.b.v. Bondsraad van 11 juni 2022  (22/10038) 

De jubileumplannen voor het 150-jarig bestaan van de KNSB (mei 2023), met als thema ‘schaken kent 

geen grenzen’, vorderen gestaag.  De jubileumcommissie  (Bianca de Jong-Muhren (vz), Ard Dekker 

(vice vz), Yvette Nagel-Seirawan, Jan van Os, Eric van Breugel en gelukkig ook steeds meer Marleen 

van Amerongen) is uitgebreid met de meest betrokkenen bij taakgroepen:  Herbert Eppinga en 

Thorvald Gurink (schoolschaakcommissie) en Erik Biemans (activiteiten). 

De jubileumwebsite  geeft een goed beeld van de voortgang (algemeen, activiteiten, sponsoring en 

goed doel). Voor diverse jubileumactiviteiten is realisatie nog afhankelijk van te verkrijgen 

financiering. Naast KNSB (K€ 15), FIDE (aanname K€ 5), en het mooie sponsorschaakbord (K€ 6) zijn 

er grotere sponsors (Go-fonds (K€ 5) en Chessity (in natura)) en vier leden van de club van € 1.500 

(geld of in natura). Totaal ca. K€ 35. Veel activiteiten zijn nog in ontwikkeling en afhankelijk van 

voldoende financiering. Daarom zal het jubileumprogramma  nog niet kunnen worden vastgesteld.  

De meest relevante ontwikkelingen sinds de vorige Bondsraad: 

1. In januari 2022 is de overeenkomst voor het goed doel ondertekend tussen de DIDA 

Sportorganisatie in Oeganda, Stedon en de KNSB. Inmiddels is meer dan € 5.000 beschikbaar 

voor schaaktafels in Oeganda (vanaf mei 2022) dankzij het succes van het Urban Chess 

initiatief van Jesus Medina en de bijdrage van € 100 per geleverde spelset door Stedon.  

2. Alle Bonden zijn begin februari jl. geïnformeerd over de activiteiten die we graag willen 

uitvoeren, landelijk of door Bonden/verenigingen. In de nieuwsbrief voor verenigingen is 1 

april jl. aandacht gevraagd voor het jubileum. Gestimuleerd wordt dat door Bonden en 

verenigingen  in 2023 jubileumactiviteiten worden georganiseerd en worden afgestemd met 

de jubileumcommissie.  Bruikbare tips zijn ontvangen n.a.v. de oproep om mee te denken.  

3. Het jubileum Schoolschaakplan wordt naar verwachting minder ambitieus dan gepland. 

Hierover moet de jubileumcommissie 21 juni a.s. een besluit nemen. De eerste Nationale 

Schoolschaakdag op 23 mei 2023 wordt voorbereid.    

4. Binnenkort zal duidelijker worden of het de Stichting Chess Events Utrecht lukt om van 20-26 

mei 2023 in Utrecht een Grand Chess Tour te organiseren.     

5. De KNSB mag van de FIDE in 2023 de jeugdolympiade organiseren en wil dat i.c.m. een 

meisjestoptien doen. Hiervoor lopen goede gesprekken met o.a. BrabantSport, VWS en 

andere partners. Uiterlijk in september 2022 moet de organisatie en financiering rond zijn.       

6. In januari 2023 vindt tijdens het Tata Steel Chesstournament de kick-off van het jubileumjaar 

plaats alsmede een invitatietoernooi.  

7. De jubileum dag (receptie, presentatie jubileumboek en overige jubileumactiviteiten, incl. 

een simultaan van zes grootmeesters tegen 150 schakers) vindt plaats op 20 mei 2023. 

 

Nogmaals de oproep om bedrijven of individuen uit jullie netwerk enthousiast te krijgen voor het 

jubileum. Zie het wervende filmpje op de  jubileumwebsite  en neem contact op met Ard Dekker 

(jubileum@schaakbond.nl). 

Aanbeveling: De Bondsraad wordt verzocht kennis te nemen van bovengenoemde voortgang, binnen 

de eigen Bond voorbereidingen te treffen voor eigen jubileumactiviteiten in 2023 en mee te blijven 

denken over mogelijke sponsors.  



 

 
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 

  
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan Bondsraad 
van AB 
betreft Voorstel Schaken.nl 
status Besluitvormend 
cc Bondsbureau 
dd 16 mei 2022 
nr 22/20228 

 

 

Gevraagd: 
  

Instemming van de Bondsraad met het volgende voorstel: 

1. Herinvoering van een papieren bondsblad in nieuwe vorm (werktitel Schaken.nl). Het 

papieren bondsblad komt in de plaats van het huidige online Schaakmagazine, dat dan 

zal verdwijnen. 

2. Frequentie 4x per jaar. 

3. Leden kunnen zich tegen betaling (€ 10 per jaar, prijs in 2023) op Schaken.nl abonneren. 

Dit zal een sterk gereduceerd tarief zijn ten opzichte van losse verkoop/abonnementen 

zonder lidmaatschap. 

4. In 2022 verschijnen 2 edities van Schaken.nl gratis ter promotie, met daaraan gekoppeld 

een communicatiecampagne dat mensen zich vanaf 2023 dienen te abonneren. 

 

Business case Schaken.nl 

Hieronder volgt op hoofdlijn de business case voor de herintroductie van een papieren blad met 

als werktitel Schaken.nl. 

 

Wat is de aanleiding? 

In het MJBP 2022-2025 is het voornemen opgenomen voor de herintroductie van een papieren 

bondsblad. Het originele blad, Schaakmagazine, is eind 2020  vanwege financiële urgentie door 

de coronapandemie en vanwege behoefte aan online vernieuwing een online blad geworden. Dat 

leidde tot meer en langer aanhoudende onvrede onder leden dan verwacht. Uit een peiling via 

de nieuwsbrief in november 2021 is gebleken dat 80% van de respondenten (respons 1.650; 

oplage nieuwsbrief 16.000) voorkeur heeft voor een papieren tijdschrift.    

Met herintroductie van het blad wordt beoogd tegemoet te komen aan deze leden, en door de 

upgrade wordt ook nadrukkelijk gemikt op nieuwe doelgroepen. Uitgangspunt is dat een 

papieren blad minimaal 3 jaar wordt uitgegeven; dit is in verband met consistent beleid. 
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Wat zijn de alternatieven?  

Er zijn 4 alternatieven uitgewerkt, zie schema hieronder voor de belangrijkste aspecten. 

 
 

Toelichting en opmerkingen 

1. Alternatief 1 is de voortzetting online Schaakmagazine in de huidige vorm. Dit geeft een 

basis waarmee de andere alternatieven vergeleken kunnen worden.  

2. Bij de alternatieven 2 t/m 4  keert het papieren blad als Schaken.nl terug in een 

modernere vormgeving. Daarbij gelden voor alle alternatieven de volgende zaken: 

a. Het blad richt zich op schakers van 13 jaar en ouder. Het jeugdkatern verdwijnt (op 

dit moment onderzoeken we of er voor jeugd t/m 12 jaar een apart online magazine 

kan komen). 

b. De KNSB werkt samen met Arko Sports Media, een uitgeverij die o.a. is 

gespecialiseerd in sport. Arko zal helpen het blad een kwalitatieve impuls te geven. 

Arko zal het grootste deel van de totstandkoming van het blad overnemen, en ook 

verantwoordelijk worden voor de werving van advertenties. De KNSB bewaakt via 

een hoofdredacteur de schaaktechnische kwaliteit van de content. 

c. Arko is bereid mede risico te dragen. De afspraak wordt dat de KNSB zich verplicht 

tot afname van een bepaald aantal exemplaren, tegen een afgesproken prijs. 

Daarmee worden de meeste kosten gedragen.  

d. Arko zal regelen dat het blad ook in winkels is te verkrijgen (in totaal 2.500 

exemplaren). Dat vergroot de zichtbaarheid van het schaken; mogelijk worden 

kopers nieuwsgierig om eens met een schaakclub kennis te maken. De losse 

verkoopprijs dient nog te worden bepaald (minimaal € 5,50 incl. BTW). 

e. Als er een papieren blad Schaken.nl wordt gemaakt, dan verdwijnt het online 

Schaakmagazine. Er komt ook geen online versie van het blad Schaken.nl. 

3. Belangrijkste verschillen tussen de alternatieven: 

a. Bij alternatieven 2 en 4 wordt Schaken.nl gratis verspreid onder leden van 13 jaar en 

ouder. De oplage is daarom hoger dan bij alternatief 3 (leden betalen gereduceerd 

tarief). Om dit financieel verantwoord te kunnen doen, is een contributieverhoging 

nodig. 

b. Bij alternatief 3 krijgen leden de mogelijkheid om zich voor sterk gereduceerd tarief 

te abonneren op Schaken.nl. De gedachte is € 10 incl. BTW (€ 8,26 excl. BTW) per 

jaar. Er is een voorzichtige schatting gemaakt dat 4.000 leden van 13 jaar en ouder (1 

1 2 3 4

Naam Schaakmagazine Schaken.nl Schaken.nl Schaken.nl

Vorm Online Papier Papier Papier

Wie KNSB KNSB/Arko KNSB/Arko KNSB/Arko

Frequentie 6 4 4 3

Aantal pag. 32 80 80 80

Oplage 18.000 15.000 10.500 15.000

Kosten KNSB (jr) 37.500€                  90.000€                  37.000€                  67.500€                  

Kosten voor leden (jr) gratis gratis 10€                         gratis

Aantal betalende leden 0 0 4.000 0

Abonnement ja ja ja ja

Losse verkoop nee ja ja ja
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op 3) zich zal abonneren op het blad. We zijn hiermee ruim onder de schatting 

gebleven die ons door Arko is voorgesteld (8.000 abonnees, ofwel 2 op 3). Als de 

schatting van Arko uitkomt, dan is Schaken.nl bijna kostendekkend voor de KNSB. 

c. Het verschil tussen alternatieven 2 en 4 is de frequentie van verschijning. Bij 

alternatief 4 zijn de verzendkosten per exemplaar relatief hoog, omdat de frequentie 

van 3x/jaar te laag is voor het voordelige tarief voor periodieken (min. 4x/jaar). 

 

 

Welk alternatief wordt aanbevolen?  

Het voorkeursalternatief van het bestuur van de KNSB is alternatief 3: Schaken.nl op papier, 

waarbij leden alleen tegen betaling van € 10 per jaar (sterk gereduceerd tarief t.o.v. losse 

verkoop of abonnees zonder lidmaatschap) het blad ontvangen. 

 

Belangrijkste voordelen: 

· Alleen leden die echt willen, ontvangen het blad. 

· Door de samenwerking met Arko krijgt het blad een upgrade. Dat is zowel voor leden als 

voor niet-leden aantrekkelijker. 

· Het blad wordt ook verkocht in kiosken en boekhandels. Mogen worden hierdoor 

anderen aangetrokken tot de schaakwereld. 

· De kosten zijn vergelijkbaar met voortzetting van het huidige online magazine. 

· Als het aantal betalende leden substantieel hoger is dan geschat (nu: 33%), dan heeft de 

KNSB daar financieel voordeel van. 

 

Belangrijkste nadelen: 

· Voor leden komen deze kosten bovenop de huidige contributie. Niet iedereen zal dat 

willen betalen. 

· Als het aantal betalende leden substantieel tegenvalt, kunnen de kosten juist hoger 

uitvallen voor de KNSB.  

 

Wat zijn de conclusies en aanbevelingen? 

De conclusie is dat herintroductie van een papieren blad in nieuwe stijl (Schaken.nl) mogelijk is 

en naar verwachting financieel haalbaar, indien er gekozen wordt voor een model waarin leden 

tegen gereduceerd tarief voor Schaken.nl gaan betalen. Aanbevolen wordt om eerst 2 edities 

gratis onder alle leden te verspreiden om leden de meerwaarde en aantrekkelijkheid van het blad 

te laten zien, en daarna over te gaan tot het abonnementsmodel. 

 

Wat zijn de consequenties voor de organisatie?  

Door de samenwerking met Arko wordt de KNSB ontlast. Arko neemt een groot deel van de 

werkzaamheden over. De KNSB blijft, via de hoofdredacteur, verantwoordelijk voor de goede 

kwaliteit van de schaaktechnisch content. 
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Nadere toelichting op de opzet 

Het aantal mensen dat geïnteresseerd is in schaken, is veel groter dan het aantal leden van de 

schaakbond. Een aantal jaar geleden hanteerden we hiervoor de 10x10x10 regel: 20.000 leden, 

200.000 mensen die regelmatig schaken, 2.000.000 mensen die de schaakregels kennen en af en 

toe een partij spelen. Deze cijfers zijn afkomstig van een NOC*NSF onderzoek van ca. 5 jaar 

geleden. De huidige cijfers zijn wat anders (ledenverlies door corona; toename populariteit van 

schaken, ook door corona en door The Queen’s Gambit), maar de strekking blijft hetzelfde: Er is 

een grote groep mensen die geïnteresseerd is in schaken, die we mogelijk met een magazine 

kunnen bereiken. 

Daarnaast geldt dat een substantieel deel van de leden een sterke voorkeur heeft voor een 

papieren bondsblad en die het besluit van november 2020 om over te gaan op een online versie 

nog steeds zeer jammer vinden.  

 

Beoogd doel is dat het magazine nieuwe stijl beide doelgroepen weet te bedienen. Voor een deel 

gericht op binding van de huidige groep leden, voor een deel om zichtbaar te worden voor 

andere schakers (en hen mogelijk te interesseren om kennis te maken met een club). Dat 

betekent een papieren versie, maar wel met een (deels) andere inhoud en uitstraling. 

Belangrijkste zaken: 

· Groot formaat (A4 of net iets kleiner) 

· Een kwaliteitsuitgave (dik papier, moderne uitstraling) 

· 4 edities per jaar, 80 pagina’s per editie 

· Content gericht op de schaker van 13 jaar en ouder (ongeacht lidmaatschap van de 

bond). Hiermee wordt een duidelijke doelgroep afgebakend. à schaaktechnische 

content (puzzels, toernooiverslagen, gericht op schakers van verschillende niveaus), 

andere aspecten gerelateerd aan schaken (bijv. voeding, mentale aspecten), schaken en 

human interest (bijv. schaken in films, geschiedenis van het schaken) 

· Het bondsmagazine nieuwe stijl is ook te verkrijgen in de boekhandel. Idee is o.a. dat 

mensen een los nummer of een abonnement cadeau kunnen doen. 

Opmerking: Voor een deel van de huidige content is in het magazine nieuwe stijl geen plaats 

meer. Het gaat om content voor andere doelgroepen dan de individuele schaker van 13 jaar en 

ouder. Daarvoor dienen we een ander kanaal te vinden. Meer specifiek: 

· Nieuws voor verenigingen en bonden gaat naar de clubnieuwsbrief 

· Content voor jeugd t/m 12 jaar komt in een apart online magazine 

Dit blijft buiten de scope van dit business plan. 

 

Samenwerking met Arko Sports Media 

Voor de uitgave van Schaken.nl, het magazine nieuwe stijl van de schaakbond, zijn we van plan 

om te gaan samenwerken met Arko Sports Media. Arko is ook bereid om risicodragend te 

investeren. De samenwerking met Arko levert de volgende voordelen op: 

· Deskundigheid over moderne vormgeving en aansprekende content van 

(sport)tijdschriften 

· Veel kennis van onderwerpen die relevant zijn voor sport en schaken; denk bijv. aan 

voeding, mentale aspecten van sportbeoefening. 



 

 
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 

· Veel bredere kennis van de advertentiemarkt. Arko neemt de verantwoordelijkheid voor 

de werving van adverteerders op zich. 

 

Daarnaast neemt Arko ons veel werk uit handen: 

· Indeling en opmaak van het magazine 

· Aansturing schrijvers en fotografen 

· Eindredactie 

· Distributie 

 

Dit zijn allemaal zaken die nu door de hoofdredacteur worden gedaan (of door hem worden 

aangestuurd). De hoofdredacteur blijft wel nodig en dient ook door de KNSB te worden geleverd. 

De belangrijkste taak van de hoofdredacteur wordt/blijft het bewaken van goede kwaliteit van de 

schaakinhoudelijke content.  
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan Bondsraad 
van AB 
betreft Advies werkgroep opbrengsten pand 
status Ter besluitvorming 
cc BB 
dd 18 mei 2022 
nr 22/20246 

 

 

Gevraagd 
Het bestuur onderschrijft het advies van de werkgroep opbrengsten pand. Het bestuur vraagt mandaat aan de 

Bondsraad om, in geval van verkoop van het pand, de procedures rondom de bestemming van de 

opbrengsten van het pand te volgen (zoals de werkgroep heeft geadviseerd), om te waarborgen dat de 

opbrengsten van het pand niet willekeurig gebruikt kunnen worden. 

 

De werkgroep adviseert de volgende werkwijze: 

1. Bepalen welke activiteiten ten laste van deze verkoopopbrengst gebracht worden. 

a. Dit dient specifiek benoemd te worden in de betreffende jaarstukken (jaarplan/begroting) 

waarvoor goedkeuring van de bondsraad benodigd is, waarbij ook zichtbaar gemaakt 

wordt welk deel van het vermogen nog beschikbaar blijft 

b. De aanwending van de opbrengst behoeft niet volledig bepaald te zijn bij verkoop, dit kan 

(maar hoeft natuurlijk niet) ook successievelijk in de loop der jaren plaatsvinden 

2. Voor de uitgaven die behoren bij de in punt 1 genoemde activiteiten per activiteit een 

bestemmingsreserve te benoemen. 

a. Voor het vormen/wijzigen of opheffen is een bestuursbesluit nodig 

b. De FAC brengt hier ten behoeve van de Bondsraad advies over uit 

c. De bondsraad dient de onder “a” genoemde bestuursbesluiten te accorderen 

d. De accountant controleert bij zijn jaarlijkse controle dat de uitgaven die ten laste van die 

bestemmingsreserves zijn gebracht ook passen bij de vooraf geconcretiseerde activiteiten 

én dat de bedragen passen binnen de vooraf gemaakte inschatting. 

e. De accountant controleert bij zijn jaarlijkse controle dat uitgaven met betrekking tot 

activiteiten die alleen gedaan mogen worden ten laste van die bestemmingsreserves niet in 

de reguliere exploitatie zijn opgenomen. 

Belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van bestemmingsreserves is dat deze bij het opvoeren goed 

onderbouwd zijn én dat bij directie/bestuur en bondsraad het besef aanwezig moet zijn accuraat om te gaan 

met deze specifieke uitgaven en de verwerking in de boekhouding en de controle daarop. 

 

 

NB Ten aanzien van mogelijke bestemmingen van de te realiseren opbrengst beperkt de werkgroep zich tot 

enkele handvatten. Redenen zijn dat een volledige bestemming van de opbrengst op dit moment niet hoeft 

plaats te vinden én dat de werkgroep deze prioritering niet als haar taak beschouwt (dat is aan bestuur en 

Bondsraad). Het advies luidt: 

· Structurele uitgaven dienen niet ten laste te worden gebracht van de verkoopopbrengst. 

· Incidentele uitgaven kunnen in aanmerking komen om ten laste te brengen van de 

verkoopopbrengst. Het advies is om bij voorkeur incidentele uitgaven te dekken die het karakter 

hebben van een investering (structureel inkomstenverhogend en/of kostenverlagend).  
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan Bondsraad 
van Werkgroep opbrengsten pand 
betreft Advies werkgroep vraag bondsraad 11 december 2021 
status Ter bespreking 
cc AB, BB 
dd 16 mei 2022 
nr 22/20250 

 

 

Inleiding 

In het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 (MJBP 2022-2025) staat het voornemen om het pand van de KNSB in 

2022 te verkopen. Er zal worden gestreefd naar flexibele huisvesting met andere bonden. In 2025 dient er een 

plan te liggen voor structurele relocatie. 

 

De Bondsraad heeft op 11 december 2021 het MJBP 2022-2025 besproken. Het merendeel van de Bondsraad 

was voorzichtig positief over de plannen voor de verkoop van het pand. Er was echter wel 1 belangrijk 

vraagpunt dat in het MJBP en in de begroting 2022 niet was uitgewerkt, namelijk: Hoe ervoor te zorgen dat de 

opbrengsten van het pand niet willekeurig gebruikt kunnen worden. De Bondsraad wil eerst helderheid over 

deze vraag voordat het pand verkocht kan worden. 

 

In de Bondsraad is afgesproken dat er een werkgroep wordt ingesteld die hiervoor een advies gaat opstellen. 

Dit advies gaat naar het Algemeen Bestuur, die op basis daarvan een voorstel in de Bondsraadvergadering van 

juni 2022 zal inbrengen. 

 

In deze notitie stelt de werkgroep zich eerst voor en zal vervolgens ingegaan worden op de beantwoording van 

de gestelde vraag. 

 

Samenstelling werkgroep 

De werkgroep die aan de slag is gegaan met de gesteld vraag bestond uit: 

· Ivar Heine, penningmeester KNSB (voorzitter) 

· Dirk Hoogland, secretaris KNSB 

· Dharma Tjiam, directeur bondsbureau 

· Peter van der Borgt, lid Financiële Adviescommissie 

· Wim Zwinkels, voorzitter LeiSB 

· René Pijlman, voorzitter SGA 

 

De accountant was beschikbaar als  adviseur voor wat betreft wettelijke kaders voor het aanhouden van 

reserves. 

 

 

Opdracht werkgroep 

Op basis van hetgeen aan de orde is geweest in de bondsraad is de werkgroep tot de volgende formulering 

gekomen van haar opdracht: 

1. Breng advies uit over de vraag: Hoe kunnen we goede waarborgen c.q. zekerheden inbouwen om ervoor te 

zorgen dat de opbrengsten van het pand alleen gericht worden ingezet? 

 

2. Breng advies uit over mogelijke bestemmingen van de te realiseren opbrengst. 

 

 

Het inbouwen van goede waarborgen c.q. zekerheden 

Als werkgroep zijn wij van mening dat de mate van waarborgen c.q. zekerheden mede afhankelijk is van de 

omvang van de betreffende opbrengsten. Voor ons reden om als eerste een beeld te creëren over de mogelijke 

omvang van de opbrengsten en op basis daarvan een schets te geven van passende waarborgen/zekerheden. 

Hierbij is het van belang om helder te formuleren wat bedoeld wordt met de verkoopopbrengst. In deze notitie 

gaan wij ervan uit dat met opbrengst bedoeld wordt “de boekwinst die samenhangt met de verkoop van het 
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pand’. Dus niet het bedrag dat de koper (na aftrek van de kosten) betaalt voor het pand. Dit als uitgangspunt 

nemende zou de opbrengst kunnen zijn: 

 

Verkoop/taxatiewaarde 935.000   (taxatie minus € 15.000 makelaarscourtage) 

Boekwaarde   225.000   (ultimo 2021) 

 Verkoopopbrengst 710.000 

 

Het gaat duidelijk om een substantieel bedrag, waarbij het dus van belang is dat er goede waarborgen komen 

dat er alleen op een zorgvuldige wijze gebruik gemaakt wordt van deze middelen. Waarborgen die als het even 

kan ook passen binnen de huidige systematiek van de KNSB. Naar de mening van de werkgroep kan dit op de 

volgende wijze worden gerealiseerd: 

1. Bepalen welke activiteiten ten laste van deze verkoopopbrengst gebracht worden. 

a. Dit dient specifiek benoemd te worden in de betreffende jaarstukken (jaarplan/begroting) 

waarvoor goedkeuring van de bondsraad benodigd is, waarbij ook zichtbaar gemaakt wordt 

welk deel van het vermogen nog beschikbaar blijft 

b. De aanwending van de opbrengst behoeft niet volledig bepaald te zijn bij verkoop, dit kan 

(maar hoeft natuurlijk niet) ook successievelijk in de loop der jaren plaatsvinden 

2. Voor de uitgaven die behoren bij de in punt 1 genoemde activiteiten per activiteit een 

bestemmingsreserve te benoemen. 

a. Voor het vormen/wijzigen of opheffen is een bestuursbesluit nodig 

b. De FAC brengt hier ten behoeve van de Bondsraad advies over uit 

c. De bondsraad dient de onder “a” genoemde bestuursbesluiten te accorderen 

d. De accountant controleert bij zijn jaarlijkse controle dat de uitgaven die ten laste van die 

bestemmingsreserves zijn gebracht ook passen bij de vooraf geconcretiseerde activiteiten én 

dat de bedragen passen binnen de vooraf gemaakte inschatting. 

e. De accountant controleert bij zijn jaarlijkse controle dat uitgaven met betrekking tot 

activiteiten die alleen gedaan mogen worden ten laste van die bestemmingsreserves niet in 

de reguliere exploitatie zijn opgenomen. 

Belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van bestemmingsreserves is dat deze bij het opvoeren goed 

onderbouwd zijn én dat bij directie/bestuur en bondsraad het besef aanwezig moet zijn accuraat om te gaan 

met deze specifieke uitgaven en de verwerking in de boekhouding en de controle daarop. 

 

 

Mogelijke bestemmingen van de te realiseren opbrengst 

 

De werkgroep is van mening dat het geven van een advies over deze vraag lastiger is. Lastiger omdat we van 

mening zijn dat een volledige bestemming van de opbrengst op dit moment niet hoeft plaats te vinden én het 

niet aan de werkgroep is om nu prioritering in mogelijke activiteiten aan te brengen. Wel is de werkgroep in 

staat om diverse handvatten mee te geven voor keuzes die nu en in de toekomst gemaakt moeten worden. 

 

Welk soort uitgaven kunnen uit de verkoopopbrengst gedekt worden? 

De werkgroep is van mening dat structurele uitgaven niet ten laste gebracht mogen worden van de 

verkoopopbrengst. Structurele uitgaven behoren opgenomen te zijn in de reguliere exploitatie. 

 

Incidentele uitgaven kunnen in aanmerking komen om ten laste te brengen van de verkoopopbrengst. Daarbij 

adviseren we bij voorkeur incidentele uitgaven te dekken die het karakter hebben van een investering in de 

toekomst. Daarmee bedoelen we dat er structurele uitgaven mee worden bespaard of verwacht wordt dat er in 

de toekomst extra structurele inkomsten uit voortvloeien (bijvoorbeeld ledenwinst). Dergelijke investeringen 

gaan altijd met risico’s en onzekerheden gepaard. De keuze is aan het bestuur en ter beoordeling van de 

bondsraad. Op dit moment zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan: 

a. Kosten reallocatie 

De verkoop van het pand brengt met zich mee dat er verhuisd zal worden met de nodige kosten die 

daarmee gemoeid zijn. Een inschatting van het Bondsbureau geeft aan dat we voor kosten zoals de 

daadwerkelijke verhuiskosten, mogelijke externe begeleiding, archivering en andere bijkomende 

kosten die aan de orde komen bij een feitelijke verhuizing moeten rekenen op een bedrag van circa 

50K. 
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Los van deze kosten is het de huidige verwachting dat de huisvestingslasten (gebaseerd op indicatieve 

huurprijzen op basis van een eerste marktverkenning) van de toekomstige locatie vergelijkbaar zijn 

met de huidige lasten. Ongeveer € 35.000 per jaar. 

De huidige lasten (excl. Kosten internet, vaste telefonie, printen, koffie, vergaderruimte) bestaan uit: 

· Energie/belastingen/verzekeringen/schoonmaak,.. 22.000 (zie begroting 2022) 

· Stijging energiekosten, inschatting     5.000 

· Reservering groot onderhoud     7.500 

34.500 

 Indicatie toekomstige kosten: 

· Huur en servicekosten    21.000 

· Gebruikskosten (koffie, schoonmaak, internet,..)   7.000 

· Huur archiefruimte      2.000 

30.000 

Vanwege mogelijke prijsstijgingen, zeker m.b.t. de energiecomponent gaan we uit van een 

vergelijkbaar bedrag ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Naar de toekomst toe is de kans zeer groot op een jaarlijkse stijging van de huurprijs. Deze stijging zal 

zich echter ook voordoen bij de huidige huisvestingslasten. Een voordeel van gaan huren ten opzichte 

van het houden van het huidige pand is dat je als huurder geen risico’s loopt met betrekking tot het 

onderhoud van het pand. Behoud van het huidige pand zal in de nabije toekomst betekenen dat er 

flinke onderhoudskosten gemaakt moeten worden. Gezien de huidige druk op de exploitatielasten zal 

het lastig zijn om hier liquiditeiten voor vrij te spelen.   

  

b. Uitgaven ten behoeve van het 150 jarige jubileum 

Op basis van een programma kan een inschatting gemaakt worden van de kosten. Ten behoeve van 

deze kosten minus verwachte sponsorbijdragen zou een bestemmingsreserve gemaakt kunnen 

worden  

c. Incidentele uitgaven om de doelen van het MJBP 2022-2025 te halen 

Op basis van het MJBP is een overzicht op te stellen van specifieke activiteiten en de daarbij te 

verwachten uitgaven. Uitgaven die in de periode 2022-2025 plaats vinden dus te voorzien zijn. 

Daarvoor zou, rekening houdende met eerder genoemde criteria, een bestemmingsreserve gevormd 

kunnen worden.   

 

 

Weerstandsvermogen 

Tot op heden is er nooit een besluit genomen over de noodzaak van het hebben van weerstandsvermogen laat 

staan over de omvang van dat vermogen. De werkgroep is van mening dat een besluit hierover zou passen 

binnen de doelstellingen om verstandig om te gaan met de beschikbare middelen, zeker als deze flink 

toenemen door de verkoop van het pand, maar ziet een voorstel daartoe niet als haar taak. 

 

Wel is er in het verleden door het bestuur een vergelijkbaar besluit genomen met betrekking tot de liquide 

middelen. Het saldo van direct beschikbare liquide middelen moet altijd tenminste de som van de uitgaven van 

de duurste (qua uitgaven) twee maanden van het jaar zijn. Het advies van de werkgroep is om het 

weerstandsvermogen gelijk te stellen aan dit bedrag. Het is ook wenselijk om dit bedrag jaarlijks in de 

begroting specifiek te benoemen. 

 

 

Fictieve rekensom 

 

Om een beeld te krijgen wat een en ander in zou kunnen houden hebben we de volgende fictieve rekensom 

opgesteld. Deze is gebaseerd op gefingeerde bedragen, maar geeft wel duidelijk weer het overzicht wat 

beschikbaar is van de beschikbaarheid en toekomstig gebruik van het vermogen. 
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x €1.000  x €1.000 

Algemene reserve ultimo 2021         540 

Boekwinst pand           710 

Vermogen na verkoop pand                    1.250 

 

Bestemmingsreserves: 

Reallocatie          50 

Project X         150 

Project Y         150 

weerstandsvermogen       250 

600 

Algemene reserve (niet bestemd)         650 

 

Nogmaals wordt benadrukt dat het hier gaat om fictieve bedragen. Feitelijk inzicht voor de langere termijn kan 

verkregen worden nadat de specifieke doelstellingen vanuit het MJBP, gecombineerd met de structurele en 

dagelijkse inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in een meerjarenbegroting. 

 

Verkoop van het pand zal leiden tot een vergroting van de liquiditeitspositie. Wij adviseren het bestuur om 

goed over de consequenties (bijvoorbeeld de huidige negatieve rente) en de mogelijke oplossingen daarvan na 

te denken. 

 

Conclusies 

De werkgroep is van mening dat het goed mogelijk is om voldoende waarborgen in te bouwen om te zorgen 

dat de verkoopopbrengst van het pand zorgvuldig én transparant wordt besteed binnen de doelstellingen van 

de KNSB. 

De werkgroep adviseert het bestuur hiertoe de maatregelen in te voeren zoals beschreven in het hoofdstuk 

“Het inbouwen van goede waarborgen c.q. zekerheden” 

 

De werkgroep heeft geen opsomming gegeven van activiteiten die bekostigd kunnen worden vanuit de 

verkoopopbrengst. Wel adviseert de werkgroep het bestuur om gebruik te maken van de verstrekte 

handvatten in het hoofdstuk “Mogelijke bestemmingen van de te realiseren opbrengst’. 

 

Tenslotte adviseert de werkgroep (los van haar feitelijke opdracht) het bestuur een standpunt in te nemen over 

de invoering van een weerstandsvermogen en de omvang daarvan en na te denken over de consequenties van 

de vergroting van liquiditeitspositie na mogelijke verkoop. 



 

 
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 

 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
aan Bondsraad 
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Gevraagd 

Instemming met de uitgangspunten voor nieuwe verdienmodellen en uitgangspunten voor 

aanpassingen in de lidmaatschapsstructuur 

 

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. Het voornemen van de werkgroep is om concrete 

voorstellen hiervoor voor de vergadering van de Bondsraad van najaar 2022 te agenderen. 

De werkgroep zoekt eerst instemming van de Bondsraad op de uitgangspunten die de werkgroep 

heeft geformuleerd. Met die instemming kan de werkgroep vervolgens voorstellen gaan 

uitwerken. Deze voorstellen zullen in lijn zijn met de vastgestelde uitgangspunten. 

 

 

Toelichting 

Huidige situatie 

De KNSB heeft al een aantal jaar te maken met een tekort op de begroting. Voor een deel komt 

dit door investeringen in schoolschaak en in marketing/communicatie. Voor een ander deel 

wordt dit veroorzaakt door een dalende trend van inkomsten, door lagere subsidies en 

teruglopende ledenaantallen.  

Door de coronapandemie heeft de KNSB in 2020 en de eerste helft van 2021 te maken gehad met 

een forse ledendaling (8% verenigingsleden, vrijwel allen ratingleden). Sinds het najaar van 2021 

is er herstel zichtbaar, maar we zitten nog steeds ruim onder het ledenaantal van voor de start 

van de coronapandemie. 

In 2020 en 2021 zijn de tekorten overigens verbloemd door incidentele meevallers. De KNSB 

heeft beroep gedaan op de NOW-regeling, en de pandemie zorgde er ook voor dat verschillende 
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activiteiten online (tegen lagere kosten) in plaats van fysiek, of in een enkel geval helemaal niet 

plaatsvonden. De jaarrekeningen 2020 en 2021 hadden, anders dan de begrotingen, een positief 

resultaat. Maar die resultaten zijn dus eenmalig en maskeren de onderliggende situatie. 

 

Relatie met MJBP 2022-2025 

In het MJBP 2022-2025 zijn 2 thema’s opgenomen die direct relevant zijn voor de taak van de 

werkgroep: 

· Bevorderen schoolschaak à Hiermee creëren we nieuwe jeugdschakers, waarvan een 

deel op termijn georganiseerd zal gaan schaken. 

· Marketing en communicatie à Hiermee vergroten we onze zichtbaarheid voor 

ongebonden schakers en potentiële sponsoren. 

De afgelopen jaren heeft de KNSB al geïnvesteerd in deze thema’s, en het voornemen is dus om 

dit in de periode 2022-2025 voort te zetten. Doel is dat dit meer inkomsten uit contributies, 

betaalde dienstverlening en sponsoring oplevert. 

Indirect is behalve de 2 bovengenoemde thema’s ook het thema Vereniging 2.0 relevant, in de 

zin dat de verenigingen de belangrijkste rol hebben bij het werven en behouden van leden.   

 

Uitgangspunten 

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 
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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  

· 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. 
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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). 

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. 
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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: 

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 
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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. Mogelijk wordt dit in 2024 opgetrokken naar € 

10 of € 15. 

· Opgave naam, geboortedatum, postcode, woonplaats, start lidmaatschap 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
 
Aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad 
Van AB 
Betreft Voortgangsrapportage  
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Dd 19 november 2021 
Nr 22-20231 

 

 

Algemeen 

 

Coronapandemie 

De pandemie lijkt ver weg. Toch waarschuwen experts dat in het najaar het aantal besmettingen 

weer flink zal oplopen en dat dat tot beperkingen kan leiden. Het is alleen afwachten in hoeverre 

de schaaksport erdoor ontregeld zal worden. Eerder hebben wij aan het bondenoverleg een 

voorstel voorgelegd voor een winterstop voor de competitie. Dit mede ingegeven door adviezen 

van NOC*NSF en de overheid. 

In het bondenoverleg werd er licht afwerend op gereageerd. Vervolgens heeft het bestuur van de 

KNSB besloten het voorstel niet naar de bondsraad te brengen. 

In plaats daarvan worden er twee reservedata in het schema gezet. Mocht spelen door 

maatregelen verhinderd worden dan zal het CMT besluiten een gehele competitieronde te 

verplaatsen naar een reserve datum. 

 

KNSB 150 jaar Jubileum 

Naast de uitgebreide rapportage elders bij de stukken: 

Er wordt nog gelobbyd voor extra lokale jubileumevenementen. Er is een oproep gedaan in de 

clubnieuwsbrief van april en het is op het landelijk jeugdoverleg van 16 april ingebracht. Het 

streven is een extra / leuke activiteit door een vereniging te laten organiseren in elke regionale 

bond. Of via een bestaand evenement met een 150 tintje of met een extra ludiek evenement 

zoals een NK Condichess. 

Er is een verzoek ingediend voor de uitgifte van een schaakmunt. Eerder was dat al gedaan voor 

een postzegel. Voor beiden is het afwachten of deze worden toegekend.  

Op de website heeft Frank Clevers de informatie over het jubileum uitgebreid met sponsoring en 

een eerste overzicht van activiteiten: https://schaken.nl/over-schaken/jubileum-knsb-150-jaar  

 

NOC*NSF 

· TeamNL: NOC*NSF sluit voor de periode 2022-2031 een overeenkomst met de 

Nederlandse Loterij (NLO) als hoofdsponsor voor TeamNL. De KNSB is 1 van de 28 

bonden die zich zal aansluiten bij TeamNL. De KNSB heeft daartoe rechten ingebracht die 

door een onafhankelijke commissie is gewaardeerd op € 15.000 per jaar. Deze rechten 

betreffen met communicatie rond de nationale teams (voortaan TeamNL schaken 

genoemd) conform een door NOC*NSF ontwikkeld brand book en zichtbaarheid van de 

NLO bij het NK Schaken via een tweetal banners. Daarnaast zal de KNSB medewerking 

verlenen aan clinics waarbij ook leden van TeamNL schaken aanwezig zullen zijn. Deze 

clinics zullen zijn gericht op de verbinding tussen topsport en breedtesport en/of de 

maatschappelijke waarde van sport. In 2022 zal het bedrag vooral besteed worden aan 



 

 
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 aanschaf van teamkleding. Daarnaast dient er jaarlijks 30% gereserveerd te worden 

voor de tegenprestatie. 

· In de algemene vergadering van NOC*NSF van 16 mei 2022 is de Sportagenda 2032 

vastgesteld. Meer informatie over de doelen van de Sportagenda zijn te vinden op: 

https://nocnsf.nl/sportagenda.  

 

Papendal 50 jaar open dag 

Zhaoqin Peng en Anne Haast hebben als ChessQueens een marathon inloopsimultaans verzorgd 

op de jubileumdag van Papendal 50 jaar (7 mei). Als extra, hebben we de finalisten van de 

Schaak-off persoonlijk uitgenodigd voor deze simultaans. Dat werd zeer gewaardeerd. 

De dag was een daverend succes, mede door het prachtige weer waardoor vele duizenden 

bezoekers/sportliefhebbers met de verschillende sporten konden kennismaken. 

 

BTW/rechtstreekse contributie-inning 

· Het ministerie van Financiën heeft formeel bevestigd dat de KNSB-contributie voor 

verenigingen niet geldt als omzet. Dat betekent dat het voor verenigingen met veel leden 

gemakkelijker wordt om onder de grens van € 20.000 te blijven om gebruik te kunnen 

maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) en zo vrijgesteld te worden van de 

BTW-plicht. De verenigingen (en bonden) zijn hierover geïnformeerd. Het ministerie 

heeft de belastingdienst geïnformeerd. 

· Sinds het eerste kwartaal van 2022 int de KNSB de contributie van verenigingsleden 

rechtstreeks bij de verenigingen. De eerste keer, in januari, waren er nog flink wat 

vragen. Desondanks ging dat succesvol. In april jl. zijn de facturen voor het 2e kwartaal 

van 2022 verstuurd. 

· Er is nog geen definitief uitsluitsel of er BTW op de regionale contributie geheven dient te 

worden als de KNSB deze namens de regionale bonden gaat innen. Daarover is contact 

geweest met de inspecteur van de belastingdienst. Die gaf aan daar geen uitspraak over 

te kunnen doen, omdat er nog geen concrete afspraken tussen KNSB en regionale 

bonden zijn. In juni 2022 wordt een overleg met de belastinginspecteur gepland, waarin 

hem zal worden voorgelegd waaraan dergelijke afspraken dienen te voldoen. Op basis 

daarvan kunnen deze afspraken worden opgesteld en formeel aan hem voorgelegd 

worden. 

· In het overleg met de belastinginspecteur zal ook aan de orde komen over welke 

activiteiten en diensten de KNSB BTW dient te gaan heffen. Dat is met name de vraag bij 

activiteiten en diensten met een internationale component, bijv. doorberekening van de 

kosten van verwerking van uitslagen voor de FIDE-rating. 

 

WBTR 

In verband met de WBTR hebben we verenigingen de mogelijkheid geboden om tegen kostprijs 

(€ 45 excl. assurantiebelasting per vereniging) aan te sluiten bij de 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de KNSB. In de eerste editie van de nieuwsbrief 

voor verenigingen in april 2022 (verzonden via het mailingprogramma Active Campaign) zijn 

verenigingen hierover geïnformeerd. In de volgende nieuwsbrief, van juni 2022, komt een 

herinnering. 

 

 

 

Play Off app 
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Dit platform - in de vorm van een app(licatie) - maakt het voor verenigingen mogelijk om zichzelf 

letterlijk 'op de kaart' te zetten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zowel leden als niet-

leden op de hoogte te stellen van opkomende activiteiten zoals toernooien, vaste 

inloopmomenten, trainingen/ cursussen, simultaan schaken etc. waarbij het voor gebruiker 

direct mogelijk is om je aan te melden. 

 

Over Play-Off 

Play-off is een online platform dat het spelen van offline games met vrienden, familie, collega’s of 
nog onbekende mensen, motiveert en faciliteert. Play-off gelooft dat het spelen van fysieke 

spelletjes (zoals schaken), mensen in verbinding brengt en het goed is voor ieders welzijn om 

even te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. Overigens richt de app zich niet alleen specifiek op 

schaken, maar ook op andere spellen en sporten. 

 

De app brengt mensen die een tegenstander zoeken met elkaar in contact. Vervolgens kunnen zij 

via de app op zoek naar een locatie om te spelen. Bijvoorbeeld niet-leden die via de app 

afspreken om tegen elkaar te schaken op de clubavond of inloopavond van een schaakvereniging. 

Dit gaat buiten de reguliere clubactiviteit om. De vereniging is gastheer; niet-leden proeven de 

sfeer en wie weet melden ze zich op enig moment aan om officieel kennis te maken. 

 

Hoe het werkt? 

Als vereniging/ club meld je je aan als "Play-Off locatie". Hierdoor ben je in de app zichtbaar (en 

dus vindbaar) als een locatie waar je terecht kunt om te schaken. Voor thuisschakers die op zoek 

zijn naar een schaakvereniging in de buurt kan deze extra "vindbaarheid" al een mooie oplossing 

bieden. 

 

Resultaten 

De KNSB heeft met Play Off afgesproken via 2 mailings de verenigingen te attenderen op Play Off. 

Omdat we de potentiële meerwaarde van Play Off voor verenigingen zien, hebben we besloten 

daar enige aandacht aan te besteden. Na een eerste mailing vanuit de KNSB richting alle clubs, 

hebben 45 clubs zich op dit moment aangemeld in de app. Een tweede contact met de clubs staat 

op de planning voor juni.  

 

Vernieuwingen 
 

Vernieuwing websites 

In het menu van schaakbond.nl is het kenniscentrum als vervanger van de menuknoppen Voor 

clubs en Voor scholen ingericht. Dit behoeft nog aanvulling en deels herschrijven van de 

bestaande teksten. 

De uitgangspunten van de twee sites (schaken.nl en schaakbond.nl) is opnieuw bezien. Uitkomst 

is dat Schaken.nl er vooral is voor de 200.000 liefhebbers en schaakbond.nl voor de 20.000 leden 

en personen die organisatorisch bij het schaken zijn betrokken. 

Op 21 april is een sessie georganiseerd met experts van verenigingen voor het ontwikkelen van 

de vereniging satelliet sites. Genoemd zijn: spelersregistratie toernooien en interne, 

ratingweergave voor eigen leden, integratie van indelingsprogramma, integratie van 

netstand weergave externe competitie, plugin voor clubkampioenen/historische, resultaten, 

plugin voor oude clubbladen, plugin voor partijen van de week, een schaalbare pgn-viewer. 
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Uitgangspunt is wel dat het niet te ingewikkeld moet worden voor verenigingen om te beheren. 

Er komt een afbakening tussen wat standaard wordt opgenomen en leuke extra’s voor later. 

 

Schoolschaak 
 

Visie op schoolschaak 

Op zaterdag 16 april hebben de jeugdleiders van de regionale bonden, aangevuld met de 

vertegenwoordiger van de Persoonlijke Leden, voor het eerst weer fysiek vergaderd in Tilburg. 

Belangrijkste bespreekpunt was het visiestuk over schoolschaak. De uitgangspunten met vooral 

de rollen voor de regionale bonden werden allemaal onderkend. Die zijn met name gericht op de 

organisatie van de toernooien, het afnemen van examens en het initiëren van de opleidingen 

voor de beginnende trainers. Men miste echter nog de praktische uitwerking voor de rollen voor 

de andere stakeholders zoals de verenigingen, schoolschaaktrainers en de stichting Jeugdschaak. 

Wie of welke organisaties hebben nu direct contact met de scholen? Als vervolg is afgesproken 

een werkgroepje in te richten met ca. 5 personen die dit gaan uitwerken. 

 

Schaaklessen op scholen 

Ondanks de lockdown zijn de meeste schaaklessen op de scholen gelukkig vanaf februari weer 

van start gegaan. Wat we merken is wel dat vooral minder beginnerslessen zijn verzorgd. Er zal 

nog een inhaalslag nodig zijn komend seizoen voor met name de jongere groepen 345. 

 

Schoolschaaktrainers App groep 

In de app groep met z’n 60 schoolschaaktrainers zijn afgelopen tijd vooral media zaken gedeeld 
waarbij schaken steeds leuk in het nieuws is gekomen.   

 

Breedteschaak 
 

Sportbestuurdersplatform.nl 

De eerste 11 schaakclubbestuurders hebben sinds februari toegang tot het nieuwe 

sportbestuurdersplatform gekregen. Ze zijn voorzichtig begonnen met het stellen van vragen aan 

elkaar, het geven van antwoorden en het delen van inspiraties.  

Op de schaakbond site is ook informatie hierover gedeeld 

Totaal zitten inmiddels meer dan 250 clubbestuurders van 10 verschillende sporten op het 

platform. Na de eerste evaluatie van de pilotgroep is het platform verder opengesteld voor 

nieuwe bestuurders om vooral meer interactie te genereren om onderwerpen waarop de 

bestuurders hebben aangegeven interesse te hebben. De deelnemers ontvangen regelmatig een 

samenvatting van de gestelde vragen / gegeven antwoorden op hun onderwerpen. 

 

Schaaktafels nu ook in de app te vinden 

Onder aanvoering van Jesus Medina Molina zijn er in korte tijd vele openbare schaaktafels 

geplaatst op allerlei mooie plaatsen in Nederland. Vooral in parken en pleinen.  

De locaties van alle schaaktafels, inmiddels over de 100, zijn ook via een app te vinden. Je kunt de 

app in de google play store downloaden (alleen voor Android): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p6579HG&gl=NL 
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Communicatie en algemene dienstverlening 

Vernieuwing websites 

Er is een aanvang gemaakt om de websites schaken.nl en schaakbond.nl te vernieuwen. 

Belangrijke reden zijn dat de ondersteuning van het huidige CMS Drupal 7 in november 2022 

stopt en extra wensen die in de huidige omgeving duur of lastig te realiseren zijn. We zijn ook 

gestart om de informatie aan verenigingen, scholen en schakers opnieuw te ordenen in een apart 

onderdeel kenniscentrum op schaakbond.nl. 

 

Social media/nieuwsbrieven 

· Sinds juli 2021 is er maandelijks een nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden. Deze 

nieuwsbrief is een combinatie van fun en informatie. 

· In april 2022 zijn we gestart met een nieuwsbrief voor verenigingen en bonden. Dit is 

primair een informatieve nieuwsbrief, met relevante zaken voor functionarissen. Deze 

nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Bij concrete aanleiding kan er een extra 

nieuwsbrief worden verstuurd. Dat is bijv. in mei gebeurd, om verenigingen te 

attenderen op twee compensatieregelingen (TVS en Taso) vanwege coronamaatregelen. 

· De KNSB heeft de activiteit op de social media (m.n. Instagram, Twitter, Facebook) flink 

opgeschroefd. Dat is mogelijk door inzet van een externe kracht (Techonomy) en een 

stagiair marketing en communicatie.  

 

Kadervorming 
 

Activiteiten: 

In 2022 zijn 3 cursussen Schaaktrainer 1 gestart: In Limburg (Maastricht/Tegelen), in Rotterdam 

en in Amstelveen (Engelstalig). Daarnaast organiseert de KNSB in mei – juni een training gebruik 

van social media; dit is mede in aanloop op de Schaak-Off zodat verenigingen er zelf ook reclame 

voor kunnen maken. 

Bij de Schaaktrainer 1 cursus in Amstelveen wordt geëxperimenteerd met een format waarbij de 

organisatie volledig in handen ligt bij de docent. Aanmelding, registratie en betaling gebeurt bij 

hem. De docent kan ook zelf de hoogte van het inschrijfgeld bepalen. Na afloop van de cursus 

geeft hij de geslaagden door aan de KNSB voor registratie in OLA. De docent betaalt de KNSB een 

bedrag per deelnemer voor les- en examenmateriaal.  

Deze afspraak is mede ingegeven door de vacature bij de KNSB voor coördinator opleidingen en 

schoolschaak. Op die manier is er met zeer beperkte tijdsinvestering van het bondsbureau toch 

een cursus gestart. Na afloop zullen de docent en de KNSB deze werkwijze evalueren. De 

vacature is overigens opengesteld en verwacht wordt dat in juni 2022 gesprekken met 

kandidaten gevoerd kunnen worden.  

 

Trainersplatform en app 

Begin april is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen waarin Vredesschaak centraal stond. Dat 

is de schaakvariant genaamd Paco Saco waarbij de stukken elkaar omhelzen. Zij hebben extra 

aandacht voor Ukraine. Ukraine - Paco Ŝako (pacosako.com) 
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Competitie en rating 
Competitie 

De competitie loopt tegen het einde. De rondes van november 2021 worden in mei en juni 2022 

ingehaald. 

 

Beker 

De Bekerfinale is op Hemelvaartsdag 26 mei in Apeldoorn gespeeld. De vier finalisten zijn AMEVO 

Apeldoorn, Paul Keres, LSG en De Stukkenjagers. 

 

Topschaak 
 

Programma Anish Giri 

- Anish Giri staat op plaats 10 in de wereld met een rating van 2761 (mei 2022).  

- Anish eindigde op plaats 4 in de Tata Steel Masters in Wijk aan Zee met 7,5 punten, op 2 

punten achterstand van een ongenaakbare Magnus Carlsen.  

- Anish eindigde als 7e in de E-Sports Cup. 

- Anish speelt mee in Norway Chess van 31 mei-10 juni in Stavanger. 

Geen plaatsing Anish Kandidatentoernooi 

In de aanloop naar het FIDE Grand Prix heeft Anish Giri zich met zijn team voorbereid van 7-18 

februari.  

In zijn eerste Grand Prix toernooi (Belgrado, 28 feb-14 maart)  werd Anish in de halve finale 

uitgeschakeld door Andreikin. Van 21 maart-4 april werd het laatste Grand Prix toernooi 

gehouden in Berlijn. Anish speelde stroef en slaagde er niet in om zijn voorrondegroep te winnen. 

Daarmee is hij uitgeschakeld in de huidige WK-cyclus. Jan Smeets was in Belgrado en Berlijn zijn 

begeleider. 

Vanuit de Grand Prix toernooien plaatsten Nakamura en Rapport zich voor het 

Kandidatentoernooi. 

 

Programma Jorden van Foreest 

- Jorden van Foreest staat op plaats 26 in de wereld met een rating van 2715 (mei 2022).  

- Jorden eindigde op de 6e plaats in Wijk aan Zee een halfje achter Anish.  

- Jorden heeft zich in een trainingskamp op Papendal met zijn team voorbereid op een 

aantal toernooien. 

- Jorden eindigde op 3 uit 7 in het Sigeman toernooi in Zweden. Het toernooi werd 

(verrassend) gewonnen door de Amerikaan Hans Moke Niemann met 5 punten. 

Olympiade Chennai 

 

De Olympiade zou oorspronkelijk gehouden worden in Moskou, maar is vanwege de Russische 

invasie in Oekraïne verplaatst naar Chennai (India). De opening is op 28 juli en het evenement 

duurt tot 10 augustus.  

De selecties van de nationale teams zijn: 
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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. 

 

TeamNL - teamkleding 

Vanuit de TeamNL propositie is het nodig dat we voor de nationale teams nieuwe teamkleding 

aanschaffen met daarop de juiste sponsoren. Onderdeel van de overeenkomst is dat de teams 

representatief gekleed zijn tijdens de wedstrijden.  

 

NOC*NSF – A-status 

De prestaties van Anish en Jorden in Wijk aan Zee waren voldoende voor NOC*NSF om beide 

topschakers de A-status te verlenen voor het komende jaar.  

Masterclass 

Op 10 februari werd een gezamenlijke Masterclass georganiseerd door de dam-, bridge- en 

schaakbond voor coaches in de 3 denksporten. Interessant was de bijdrage van professor Jeroen 

Struben (werkzaam in Frankrijk) over man-vrouw verschillen gebaseerd als deze was op data uit 

de schaakwereld. Onder de aanwezige trainers/coaches vanuit de schaaksport: Loek van Wely, 

Zhaoqin Peng, Dimitri Reinderman, Tea Lanchava en Rosa Ratsma.  

 

Talentontwikkeling 
 

Papendal talentenprogramma 

Met de vier spelers in dit programma is een individueel gesprek gevoerd aan het begin van 2022, 

daarin zijn ook de uitstroomcriteria besproken. Dit jaar heeft de eerste training op Papendal 

plaatsgevonden. De Jong Oranjegroep trainde van 25-29 april met Rustam Kasimdzhanov.  

Talentstatussen 

De Talentstatussen zijn vastgesteld door de Technische Commissie (ze lopen van 1 februari 2022-

31 januari 2023). Het is duidelijk dat corona de ontwikkeling van talenten negatief beïnvloed. Het 

aantal talentstatussen ligt dan ook lager dan in voorafgaande jaren. Uitgangspunt blijft de tabel 

met de ratinggrenzen, maar die grenzen zijn zowel in 2021 als in 2022 niet hard gehanteerd. 

Meegenomen zijn of talenten in de buurt waren van de grenzen, welke status ze in het afgelopen 

jaar hadden, en hoe ze het gedaan hebben op bijvoorbeeld het EJK en WJK online. Al te ver van 

de statusgrenzen afwijken is echter ook geen goed idee.  

Eline Roebers 

Eline Roebers heeft een tweede IM-norm gescoord tijdens een open toernooi in Cannes. 

Uitzendingen 

Inmiddels staan er in het najaar meerdere internationale jeugdkampioenschappen op de 

kalender en lijkt het mogelijk om de jeugduitzendingen in 2022 uit te voeren zoals in de jaren 

voor de corona-crisis (alhoewel onzekerheid hierover blijft natuurlijk). 
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Evenementen 
Tata Steel toernooi Wijk aan Zee 

 

In de aanloop naar het toernooi was de KNSB weer een schakel tussen de Tata-organisatie en 

NOC*NSF vanwege de coronamaatregelen in Nederland en de regelingen die er zijn voor 

topsporters.  

Gelukkig was het dit jaar mogelijk om de Masters en de Challengers groep doorgang te laten 

vinden, waarbij het spijtig was dat het festival in zijn geheel geen doorgang kon vinden.  

 

Masters 

De Mastersgroep in Wijk aan Zee (14-30 januari 2022) werd overtuigend gewonnen door Magnus 

Carlsen met 9,5 uit 13. Hij versloeg zijn directe belagers Rapport, Mamedyarov en Giri met wit, en 

was vrijwel nooit in gevaar. Met een tussensprint van 3 uit 3 leek Anish Giri even het tempo van 

de wereldkampioen te kunnen volgen, maar door een nederlaag in ronde 12 tegen Jorden van 

Foreest haakte hij definitief af. Jorden van Foreest kwam niet in de buurt van zijn verrassende 

zege in 2021, maar mag niettemin tevreden zijn met een winst van 12 ratingpunten. 

 

Eindstand: 

1. Carlsen    9,5 

2-3. Rapport, Mamedyarov  8 

4. Giri    7,5 

5-6. Karjakin, Van Foreest  7 

7-8. Esipenko, Caruana   6,5 

9-10. Duda, Vidit   6 

11-12. Shankland, Praggnananda 5,5 

13. Grandelius   4,5 

14. Dubov    3,5 (met corona uit het toernooi) 

 

De Challengersgroep was een prooi voor Arjun Erigaisi met een score van 10,5 uit 13. Hij bleef de 

concurrentie ver voor. Erwin l’Ami werd met een goed slotweekend de beste Nederlander op 
plaats 4/5. Lucas van Foreest mocht tevreden zijn met 7 uit 13 en duidelijke elowinst. Max 

Warmerdam zal met zijn score van 50% minder tevreden zijn. Lucas en Max werden via het 

Papendal-programma ondersteund.  

 

Evenementen volwassenen 

Alle zomertoernooien staan weer op de kalender. Het Open NK heeft meer vooraanmeldingen 

dan ooit. 

 

Evenementen jeugd 

 

Titels NK VO naar Utrecht, Voorburg en Goes 

De 18 teams met de finalisten van het NK VO streden donderdag 20 januari op het online 

platform Tornelo om de Nederlandse Titels bij de schoolteams voor het Voortgezet Onderwijs. Ze 

speelden verdeeld over drie categorieën om de NK titels: VO I (alle leerjaren), VO II (eerste twee 

leerjaren) en VO III (alle leerjaren maar maximaal 1 clubspeler in de opstelling).  

Er werd gespeeld op het platform van Tornelo. De titels gingen naar: Christelijk Gymnasium - 

Utrecht (VO I), Gymnasium Novum - Voorburg (VO II) en Calvijn College – Goes (VO III). 
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WK scholen online in maart (uitgesteld) 

Een week voor aanvang van de WK voor scholieren is deze uitgesteld door de FIDE. Er is geen 

reden gegeven. Er worden nieuwe data gezocht. Er zouden 8 Nederlandse jeugdspelers in de 

categorie onder 15 jaar deelnemen, 3 van Gymnasium Nova uit Voorburg (winnaar VO II) en 5 

van Christelijk Gymnasium Utrecht (winnaar VO I).  

 

Kwalificaties NK AB+C meisjes 

In Eindhoven is de tweede kwalificatie voor het NK ABC gespeeld (12-13 februari) en in 

Rotterdam de derde kwalificatie (5-6 maart). Beide evenementen waren heel goed bezet met elk 

ca. 80 deelnemers. De vierde en laatste kwalificatie vond online plaats op Tornelo op 26 maart 

met 60 deelnemers. 

Kort na de 4e kwalifcatie zijn de verschillende groepen gecompleteerd met reserves tot ca. 90 

deelnemers totaal. 

 

NK E in Tilburg (15-16 april) 

Het NK E (Nederlandse Jeugdkampioenschappen tot en met 10 jaar) wordt al jaren in Waalwijk 

gehouden, maar dit jaar een paar km verderop in Tilburg.  

In de open groep deden 45 spelers mee. Er was echter een speler waar geen maat op 

stond. Noah Ritzerveld uit Wassenaar was ongenaakbaar met een score van 9 uit 9. 

Bij de meisjes waren precies 12 deelneemsters en misschien ook wel 12 kanshebsters. De vorm 

van de dag zou wel eens bepalend kunnen zijn. En zo geschiedde. Verrassend pakte Anika 

Bagga uit Amstelveen de titel met 7,5 uit 9. 

 

NJSK (NK ABC) in Almelo (1-7 mei)  

In Almelo was nog maar relatief kortgeleden in augustus 2021 de vorige editie gespeeld. Dezelfde 

organisatie ging nu op voor de tweede editie op de reguliere speeldata in mei. Dat ging ze 

uitstekend af. Met dagelijkse live uitzendingen via Twitch, uitstekende dagverslagen online en 

leuke nevenactiviteiten zoals een Jeugd GP, FIFA toernooi, voetbaltoernooi, veteranen 

schaaktoernooi en snelschaaktoernooi met muziek van een live DJ, was het goed vertoeven in 

Almelo. De 89 deelnemers maakten er ook een mooi sportief feest van. Eline Roebers zorgde 

voor de primeur door als eerste meisje het A-jeugd toernooi te winnen. De andere groepen 

werden gewonnen door: Jule Cordes (AB-meisjes), Leandro Slagboom (B-jeugd), Arthur de Winter 

(C-Jeugd) en Elysia Feng (C-meisjes). 

 

Lokale scholentoernooien 345 

Het NK 345 zal dit jaar deels open staan voor teams die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst 

via een kwalificatie. Er zijn minder kwalificaties gepland en ook minder schaaklessen gegeven aan 

deze jonge doelgroep. Er zijn wel kwalificaties gespeeld in het Westland, Den Haag, Rotterdam, 

Maastricht, Doetinchem en Leiden.  

Schaakmatties 
 

Nieuwe Schaakmatties toernooien op Tornelo 

De vrijdagmiddagtoernooien voor de jeugd 6-12 jaar zijn een groot succes met tussen de 50 en 

90 deelnemers tot nu toe voor de betaalde toernooien. Het aanbod tussen oktober en januari 

2022 was eerst nog gratis om het Tornelo platform uit te testen. Vanaf februari 2022 konden 

deelnemers aan de Schaakmattie toernooien alleen nog betaald deelnemen (5 euro los toernooi 

of 15 euro voor 6 toernooien. We zien naast fanatieke schakers ook veel beginners en dat is leuk 
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om te zien. De toernooien duren ca. 1,5 uur tussen 15.45 en 17.15 uur. Zowel leden als niet-leden 

zijn van harte welkom.  

Inmiddels is ook de tweede serie van 6 geheel gespeeld met ca. 40 deelnemers. Op 13 mei is de 

derde serie gestart met 22 deelnemers. In deze periode zijn dan ook heel veel fysieke 

evenementen weer van start gegaan. 

https://schaakmatties.nl/schaakmattie-league-serie-3-start-op-13-mei/ 

 

Qua werving hebben we nog niet groot ingezet, maar vooral de opzet verfijnd en de informatie 

op de website Schaakmatties.nl aangepast. Elke nieuwe serie wordt voorafgegaan door een 

nieuwsbrief (ca. 2.000 adressen) en elk toernooi door een mailing aan alle deelnemers uit de 

Tornelo Schaakmattie toernooien (inmiddels 400). 

Het huidige contract met Chesskid loopt 30 juni 2022 af. Op die datum lopen de nog actieve gold 

accounts die via de KNSB zijn uitgegeven af (nog 615 accounts). Daarna zijn we uitsluitend nog op 

Tornelo actief met Schaakmatties.  

 

PR-activiteiten 
De focus ligt momenteel sterk op het opstellen van een sponsorstrategie. Dit is vooral vanwege 

de noodzaak om sponsoring te vinden voor het NK Schaken en voor diverse jubileumactiviteiten 

in 2023. Bij het uitwerken van de sponsorstrategie krijgt de KNSB ondersteuning van Techonomy.  

 

Techonomy helpt ons scherp te krijgen voor wat voor soort bedrijven verbinding met de KNSB of 

het schaken meerwaarde heeft. Daarvoor moet duidelijk zijn wat schaken te bieden heeft, en hoe 

aansluiting te realiseren is met doelen, activiteiten en/of kernwaarden van een bedrijf. Zo kan 

recruitment (schakers hebben vaak een HBO- of academische opleiding) voor een bedrijf een 

interessante invalshoek zijn. 

 

Internationale zaken  
 

Invasie in Oekraïne – gevolgen schaaksport, presidentsverkiezingen 

De Russische invasie in Oekraïne heeft ook directe gevolgen voor de sport. De FIDE reageerde 

snel met het terugtrekken van de Olympiade uit Moskou, het beëindigen van contracten met 

Russische sponsoren, en het verbieden van het spelen onder Russische (en Wit-Russische) vlag. 

Opmerkelijk was ook dat de FIDE uitspraken van Poetin-aanhangers als Sergey Karjakin en Sergey 

Shipov veroordeelde en deze voor de Ethische Commissie wil brengen. 

De KNSB heeft brieven gestuurd aan de FIDE en de ECU waarin verzocht is om, in lijn met het IOC, 

deelname van Russische (en Wit-Russische) schakers helemaal niet meer toe te staan op officiële 

kampioenschappen. De ECU heeft hierop een uitgebreide en adequate motivering gestuurd van 

de reeds genomen maatregelen. 

De FIDE-presidentsverkiezingen worden in Chennai gehouden tijdens de Olympiade. Zittend 

president Arkady Dvorkovich is herkiesbaar en heeft voormalig wereldkampioen Anand aan zijn 

team toegevoegd. De positie van Dvorkovich is vanwege zijn Russische nationaliteit niet 

onomstreden. Er is op het moment van schrijven een tegenkandidaat, de relatief onbekende 

Enyonam Sewa Fumey uit Togo. 

 


