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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 19 juni 2010 in het Auditorium
van High Tech Campus Conference Centre te Eindhoven, aanvang 10.30 uur.
De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
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NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
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1x1=1
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1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8
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D.A. Kruithof, H.J. Dijkstra
G. Kodentsov
E. Mijnheer
M.W.J. Roseboom, H. Blom
G.J. Hamers, M. Meijer
G.T.C. Opgenhaffen
J. de Boer, A.F.R. Avis
B. de Leur
R.R. Barbier, R. Kunnen
A.M. Postma
A.M.P.D. Bruijns
F.J.G. Clevers
afmelding
R. Doetjes
R.A.J.A. Olthof
R. van Aurich, A. Ooms

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
E. Schuyer (voorzitter)
A. Rongen
Mevr. M. Stam
M. Bosman
J. Stomphorst
P. Bernhart

Bondsbureau
M.J. van der Werf
Mevr. E. Dirksen(notulen)

Ereleden/leden van verdienste
A. Ooms
A.A. Schuering
F.A. Kuijpers

Toehoorders
M. Degeling

Afmeldingen:
J. Blokhuis (lid van verdienste)
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1. Opening
In zijn welkomstwoord om circa 10.35 uur informeert de voorzitter de leden van de Bondsraad over de
overweging die geleid heeft tot de keuze van deze vergaderlocatie in Eindhoven. Dat is het Nederlands
Kampioenschap Schaken 2010 waarvan vandaag de voorlaatste ronde wordt verspeeld.
Met het oog op de aanvangstijd (13.30 uur) van de wedstrijd die Nederland in het Wereldkampioenschap
Voetbal vandaag speelt, wordt er doorvergaderd. Gezien de agenda moet het kunnen lukken voor
wedstrijdbegin te eindigen, maar het laatste woord is aan de Bondsraad.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken
2.1. Verhinderingen. De heer Van der Werf deelt mee dat de heer T. de Ruiter (NBC) zich evenals de heer
J. Blokhuis (lid van verdienste) heeft afgemeld.
2.2. Correcties Bondsraadagenda. De datum op het vergaderdocument AGENDA Bondsraadvergadering
dient als volgt gelezen te worden: zaterdag 19 juni 2010 in High Tech Campus te Eindhoven.
Sub agendapunt 5 dient Jaarrekening 2009 KNSB gelezen te worden.
2.3. KNSB-competitiereglement. De OSBO heeft schriftelijk op 25 mei 2010 een wijziging voorgesteld. Deze
komt ter sprake bij agendapunt 8.
3. Notulen Bondsraad van 28 november 2009
3.1. Verslag
Redactioneel:
De heer J. de Boer, (FAC) licht de gang van zaken toe die naar aanleiding van een vraag (verschil van cijfers
opgetreden na FAC-gesprek) betreffende de inhoud van de financiële documenten was gesteld. Hij deelt
mee dat na de Bondsraad van 28 november 2009 aanpassing van de betreffende stukken heeft
plaatsgevonden.
Bladzijde 2, agendapunt 3. Notulen Bondsraad van 13 juni 2009 sub Naar aanleiding van: , 2e
gedachtenpunt, 4e regel e.v. De heer Kunnen (HSB) merkt op dat de HSB heeft voorgesteld een
budgetneutraal recreatielidmaatschap in te voeren en ter illustratie een rekenvoorbeeld heeft gegeven. Dat
ging uit van 20% omzettingen van een “volledig”” naar een recreatielidmaatschap. Afhankelijk van de te
geven reductie, leidt dat tot een contributiestijging voor de leden die competitie spelen. Bijvoorbeeld:
€ 10,- reductie per recreatielid leidt dan tot € 2,50 contributiestijging per “volledig” lid; een reductie van € 40,naar € 20,- leidt tot een contributiestijging van € 5,- (van € 40,- naar € 45,-) voor “volledige” leden; 50%
reductie betekent 12,5% stijging. De invoering van een recreatielidmaatschap zou dus budgetneutraal
moeten gebeuren. De 4% minder contributieopbrengst betreft iets heel anders, namelijk het nieuwe
contributiesysteem en de wijze van ledentelling.
Daarop wordt de passage “... De HSB is ook benieuwd-ten grondslag. ...” conform HSB-tekstvoorstel
gewijzigd in: “De HSB is benieuwd naar de door het bestuur toegezegde herbeschouwing van de effecten
van een recreatielidmaatschap.”
Bladzijde 3, agendapunt 4. Rapportage aan Bondsraad, 2e gedachtenpunt, 2e regel: “Naar aanleiding vanafgesproken.” , toevoegen: Bosman. De betreffende passage leest nu: Naar aanleiding van de opmerkingen
van de heren van der Waal en Ooms lichten de heren Van der Werf en Bosman toe dat de opheffing van de
stichting in samenspraak met de Haarlemse schaakvereniging heeft plaatsgevonden: er is een verhouding
afgesproken.
3.2. Toezeggingen en besluiten en actiepuntenlijst na Bondsraad van 28 november 2009. De heer Kunnen
(HSB) wijst erop dat niet alle acties en toezeggingen zijn opgenomen. Niet vermeld zijn bijvoorbeeld:
(a) Relevante besluiten in FIDE en ECU worden opgenomen in Rapportages aan de Bondsraad (pagina 3);
(b) Stroomlijning Scheidsrechtercommissie (pagina 3);
(c) Verkiezingen PL-vertegenwoordigers (pagina 7)
(d) Inruil verenigingslidmaatschap voor internetlidmaatschap (pagina 9)
(e) Suggestie van de heer Roosendaal in verband met het arbitertekort (pagina 9) is volgens de heer Kunnen
een onbegrijpelijke tekst.
De voorzitter zegt toe dat de Toezeggingen- en besluitenlijsten (respectievelijk pagina’s 11 en 12)
overeenkomstig de op- en aanmerkingen gecorrigeerd zullen worden. [Toezegging/Actie MvdW]
3.3. Naar aanleiding van: geen.
De heer Kodentsov (NOSBO) vraagt naar de geldigheidsduur van het Overzicht aantal uit te brengen
stemmen in de Bondsraad in het jaar 2010 (pagina 13). Het antwoord luidt “het hele jaar 2010”.
De Bondsraad keurt hierna de notulen, toezeggingen met besluiten en de actiepuntenlijst goed.
4. Jaarverslag 2009
De Bondsraad keurt het Jaarverslag 2009 goed.
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5. Financiële zaken
5.a. Jaarrekening 2009 + Accountantsverklaring + Verslag Financiële Advies Commissie (FAC)
5.a.1. De heer J. de Boer (voorzitter FAC) licht kort het FAC-verslag toe. De commissie is in het algemeen
tevreden. Deze keer kon de FAC tijdig over de stukken beschikken. In verband met de wensen van de
accountant (het aan de FAC verstrekte verslag was de conceptversie) signaleert de heer De Boer het
probleempje inzake de vaststelling (volgorde = bestuur stelt vast, accountant verstrekt verklaring en
Bondsraad keurt goed). De voorbespreking was aanleiding voor de aanpassing. De FAC constateert dat
• het AO/IC nu een functionerend proces is;
• de terugloop van de sponsorgelden een lager resultaat heeft opgeleverd;
• door de overheveling van de gelden van de Groenstichting de cijfers gemaskeerd zijn;
• de liquiditeit licht is teruggelopen;
• de solvabiliteit, vergeleken met voorgaande jaren, nu redelijk op orde is;
• intussen onderhoud aan het pand verricht is, waarvoor hulde: een helder onderhoudsplan voor de
langere termijn ontbreekt nog;
• de gestage daling van het aantal leden en dientengevolge de dalende contributieopbrengst een
zorgpunt is; welke actie hierop ondernomen wordt, is niet duidelijk.
• de Management Letter deze keer eerder ter beschikking van de FAC was en helder was wat betreft
de ontwikkeling van de organisatie;
• het Handboek AO/IC in orde is en een verbetering van de projectorganisatie betekent en dat met het
Bondsbureau de afspraak is gemaakt om gezamenlijk te filosoferen over het onderwerp hoe
tegemoetgekomen kan worden aan de aandacht die projecten vragen.
Al met al is de FAC tevreden. De FAC adviseert daarom de Bondsraad om de voorliggende Jaarrekening
2009 goed te keuren.
5.a.2. De heer Van Aurich (Persoonlijke Leden) wil het volgende weten.
(i) Het ratinglidmaatschap: hoe verloopt de inning ervan en hoeveel wordt ervan aan NOC*NSF afgedragen?
Betekent dit een gunstige invloed op de subsidie(toekenning); zo ja, om welk bedrag gaat het?
(ii) De contributieverlaging Persoonlijk Lidmaatschap: in de Bondsraad van november 2008 en 2009
aangekondigd. Als invoeringsdatum is 1 januari 2010 gehanteerd in plaats van 1 september 2009. Dit
betekent een terugbetaling van € 4,22 aan elke PL.
(iii) Tijdens dezelfde Bondsraad is besloten dat de contributie van de persoonlijke jeugdleden 50% van de
contributie van de “gewone” leden zal bedragen. Ook deze toepassing laat nog te wensen over. Elke
persoonlijk jeugdlid dient een bedrag van € 9,62 terug te ontvangen.
5.a.3. De heer Bruijns (NBSB) deelt de drie zorgpunten van de Noord-Brabantse Schaakbond met de
Bondsraad.
(i) Groenstichting: welke bestemming krijgen de gelden?
(ii) Debiteuren (bladzijde 7): volgens de cijfers (€ 5.617; en total € 20.041) betekent dat een, door de NBSB
als hoog geacht, percentage van 25% oninbare debiteuren.
(iii) Personeelskosten: ten opzichte van 2008 toont deze post een stijging van € 80.000 per jaar. De NBSB is
zich ervan bewust dat in de loop van 2009 een Bondscoach is aangesteld. Begroot voor 2009 werd echter
een nieuwe parttimer (0,7). De werkelijkheid is een fulltime kracht én deze buitensporige stijging.
5.a.4. De heer Barbier (HSB) stelt twee vragen namens zijn penningmeester.
(i) Vraag aan de FAC: zijn met betrekking tot de Management Letter de verschillende petten van de KNSBaccountant acceptabel?
(ii) Verschil. In het voorwoord van de Jaarrekening 2009 staat een ander bedrag (€ 35.000) vermeld dan op
de balans (€ 32.000). Hoe is dit te verklaren? Een oude post die in 2009 geboekt is?
(iii) Procedure goedkeuring Jaarrekening. De HSB-penningmeester laat constateren dat zijns inziens het
KNSB-bestuur de Jaarrekening vaststelt en de Bondsraad goedkeurt.
De voorzitter beaamt dat dit de correcte gang van zaken is. Hij geeft het woord aan de heer Bosman voor de
gevraagde opheldering.
De heer Bosman bedankt allen voor de bijdragen. Hij wil echter een speciaal woord van dank wijden aan
oud FAC-lid, de heer Koorevaar die in de vorige Bondsraad teruggetreden is. Diens “terriërgedrag” ten
opzichte van de AO/IC was volgens de heer Bosman terecht. Dit jaar hoopt hij een operationele verbetering
mee te maken.
Ad 5.a.4.(ii). De heer Bosman geeft de gevraagde toelichting over het verschil van de op twee plaatsen
vermelde bedragen. Hij voegt eraan toe dat in de toekomst een dergelijke vermelding vermeden moet
worden.
Ad 5.a.1. De heer Bosman toont zich verheugd over de toegezegde steun van de FAC met betrekking tot de
projecten. Subsidietoekenning is gerelateerd aan projecten die beoordeeld worden op zakelijke en
professionele merites.
De huisvesting kent een jarenlange discussie. Nu fasering van het proces vaststaat en er geen verhuizing op
korte termijn (meer) te verwachten is, is het onderhoud ter hand genomen. Contributie en leden blijven een
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permanent aandacht- en zorgpunt.
Ad 5.a.2.. De heer Bosman zegt de heer Van Aurich (PL) onderzoek naar een en ander toe. Het resultaat
ervan wordt toegestuurd. (Toezegging + actie MB/MvdW)
Ad 5.a.3. De Groenstichting met haar geschiedenis heeft recht op een apart “kopje” in het Jaarrekening ten
behoeve van specificatie. Vandaar de last minute aanpassing van de cijfers waarnaar de FAC-voorzitter
eerder in deze vergadering verwees. In de geest van de heer Groen wil het KNSB-bestuur de gelden
gereserveerd houden voor besteding aan jeugd.
Wat betreft de personeelskosten merkt de heer Van der Werf op, dat de hoogte van het percentage afgezet
tegen de inkomsten, meevalt. Tegenwoordig wordt sneller geïnd. De totale post debiteuren is relatief laag, de
oninbare relatief hoog. In onze beleving, aldus de heer Van der Werf, niet extreem. De effecten van de
toename voltijdse krachten (fte’s) is als volgt te verklaren. In 2008 is slechts een gedeelte van het jaar een
Bondscoach werkzaam geweest. Daarentegen kent 2009 het gehele jaar een Bondscoach plus een
Talentcoach én een webmaster. Als totaaleffect levert dit verhoging op.
De heer Bruijns (NBSB) heeft begrip voor de uitleg van de heer Van der Werf. In de begroting 2009 is
hierover echter niets opgenomen. De Bondsraad had hierover in november 2009 geïnformeerd moeten
worden, want cijfers dienen te kloppen. Het grootste effect volgens de heer Van der Werf, was het feit dat
wel bekend was dat er subsidie voor een Bondscoach verleend zou worden, maar voor een Talentcoach
werd dit pas maart 2009 bekend. In februari 2010 werd de subsidie definitief. De heer Bosman herkent het
gevoelspunt: een begroting wordt goedgekeurd terwijl er een andere wereld lijkt te zijn.
De heer Bruijns (HSB) benadrukt een toename van € 80.000 jaarlijks aan personeelskosten als een zeer
gevaarlijke en zorgelijke situatie te ervaren. De tering dient naar de nering gezet te worden en de FAC in een
eerder stadium gewaarschuwd te worden. De heer Bosman meent dat de FAC altijd oplettend is.
Uitbreidingen worden gekoppeld aan subsidieverleningen; zo ook deze. Men kan zich afvragen wat het
financieel perspectief is, waar ligt ons probleem, waarin willen we groeien? De heer Bosman verwijst in dit
opzicht naar zijn aantreden drie jaar geleden. Hij constateert dat soms durf om te investeren nodig is, als een
tijdelijke impuls. Als voorbeeld noemt hij de campagne om schaken als breedtesport neer te zetten. En soms
ontstaat er een lastige situatie, dan moet er 0,1 of 0,2 bij- of weggezet worden. Hij verzekert de heer Bruijns
en de Bondsraad dat er scherp op de gelden gelet wordt.
De voorzitter benadrukt dat het huidige beleid gericht is op vrij snel handelen bij geldwisselingen, zowel bij
verlies als verkrijgen. Zijns inziens is er de komende jaren geen grote vermindering van subsidiegelden te
verwachten. In het algemeen de jaarontwikkeling beschouwend, geeft de heer Bosman toe dat het lastig blijft
om middelen te winnen, het club-, verenigingsleven blijft evenals de sponsoring, een nooit aflatend zorgpunt.
De voorzitter beaamt dat dit de aandachtspunten blijven. Wat betreft het nu verspeelde NK toont de
voorzitter zich bescheiden optimistisch. De gemeente Eindhoven en de High Tech Campus zijn bereid tot
continuering. Dit is wel afhankelijk van het vinden van, met geld, sponsorende bedrijven. Toch is een stap
gezet en is momenteel het uitgangspunt gunstiger dan in 2009.
FAC-voorzitter De Boer merkt op dat de huidige discussie over de werkwijze van de organisatie en
projectgerichte financiering, al enige jaren duurt. De hier door de Bondsraad gemaakte op- en aanmerkingen
heeft de FAC ook geconstateerd. Echter, vermelding ervan in het FAC-verslag betekent “lijvigheid” in plaats
van een handzame A4. De voorzitter beaamt dat de heer De Boer een punt heeft. Subsidiegelden dienen
niet altijd als incidenteel beschouwd te worden; er is ook een structurele kant aan.
De heer A. Ooms(PL) vraagt de heer Bosman of de andere twee schaakverenigingen in de Groenstichting
zijn uitgekocht. De heer Bosman licht toe dat op initiatief van de verenigingen overgegaan is tot opheffing
van de stichting. Daartoe is een verdeelsleutel voor de vrijkomende gelden gehanteerd. De heer Ooms
vraagt of deze verenigingen eveneens in de geest van de heer Groen de gelden besteden. De heer Bosman
antwoordt dat de betrokkenen zich de beperking niet wilden opleggen. De KNSB kan hierop geen invloed
uitoefenen.
Ad 5.a.4.(i). Wat betreft de verenigbaarheid van de verschillende petten van de accountant (adviserend en
controlerend) ziet FAC-voorzitter voor een relatief kleine organisatie als de KNSB geen bezwaar. De
Management Letter is een prima instrument om een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Voor heel grote
organisaties acht hij een dergelijke vereniging van functies (in- en externe accountant; respectievelijk
adviserend en controlerend) onwenselijk. De heer Bosman voegt er aan toe dat de FAC een adviserend
orgaan is dat door de Bondsraad benoemd wordt. In een dergelijk kleine organisatie als de KNSB is het niet
praktisch om elkaars expertise niet te respecteren.
De heer Barbier (HSB) verklaart dat de HSB met de beschreven situatie kan leven zolang de grenzen in acht
genomen worden.
Besluit: De Bondsraad keurt bij de Jaarrekening 2009 goed.
5.b. Herbenoeming FAC-leden en vacature.
5.b.1. Vacature. Door het terugtreden van de heer Koorevaar is in de FAC een vacature ontstaan. De FAC
ziet deze vacature graag opgevuld.
5.b.2. Herbenoeming. De heren De Boer, Pool en Orly stellen zich voor een tweede termijn van drie jaar
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(maximaal drie termijnen) herkiesbaar.
5.b.3. Gespreide vertegenwoordiging. De zittende FAC-leden doen een oproep aan de overige regionale
bonden om kandidaten voor de FAC te nomineren. Het is wenselijk de vertegenwoordiging, momenteel
bestaand uit RSB- en NHSB-leden, te spreiden over meer bonden.
5.b.4. Schema van aftreden. Ter bevordering van de continuïteit bepleit de Commissie een spreiding van
aftreden. Het streven is per Bondsraadvergadering niet meer dan één lid te vervangen.
De heer Bosman ondersteunt van harte de FAC-oproep aan de bonden. Voor een ander perspectief en de
kwaliteit van de discussie is een dergelijke spreiding meer dan wenselijk. De heer Ooms (PL) twijfelt aan het
nut van een oproep op deze wijze. Hij heeft in zijn FAC-tijd persoonlijk met het bijltje gehakt. Zijn advies is:
ga op pad. Hij verklaart zich bereid assistentie te verlenen bij het zoeken naar nieuwe kandidaten voor de
FAC. (Actie MvdW/Ooms) Mevrouw Stam zou graag ook jongeren in de FAC zien.
De heer De Boer licht de samenstelling van de commissie toe. Idealiter is het aantal van vijf leden waarvan
drie met een deskundigen en twee met een bedrijfskundige expertise.
De voorzitter vraagt de Bondsraad om de herbenoeming van de herkiesbare FAC-leden.
Besluit: De Bondsraad herbenoemt de heren J. de Boer, J.P. Orly en W. Pool als lid van de Financiële
Advies Commissie.
De heer De Boer bedankt de Bondsraad voor het in de herkozen leden gestelde vertrouwen.
6. Meerjarenbeleidplan
6.a. Evaluatie MJB 2007-2010.
• De heer Kunnen (HSB) memoreert het belang van het document in een tijd dat de KNSB in lastig
vaarwater verkeerde. Het MJB werd gezien als een soort baken, een opening naar de toekomst. De HSB
vindt de evaluatie realistisch, kritisch en zonder omhaal van woorden; daarvoor complimenten. Wat meer
overzicht, systematiek (kolommen) zou echter wenselijk zijn. Er is geen aandacht voor bedrijvenschaak
noch voor ledenadministratie (waarmee de HSB de laatste maanden veel problemen heeft);
schaakpromotie wordt gemist. Een vraag zou kunnen zijn of de KNSB competent met problemen
omspringt. Een ander punt is het internationale beleid dat gefocust lijkt op de ECU. Zo ja, dan is dat een
belangrijk besluit dat niet weggestopt moet worden. De evaluatie omvat nauwelijks cijfermatig materiaal
van de regionale bonden. De HSB pleit voor een orgaan waarin vermeld staat hoe en wat met betrekking
tot menskracht en behaalde doelmatigheid. Afrondend beoordeelt de HSB de evaluatie positief. De HSB
is tevens verheugd over de stabilisering van het KNSB-bestuur.
De voorzitter vraagt de heer Kunnen om opheldering over de problemen met betrekking tot de
ledenadministratie. Als dit structureel is, dient er een snelle oplossing gevonden te worden. De HSB blijkt
nieuwe leden niet terug te vinden op de door het Bondsbureau teruggestuurde lijsten; rating ontbrak
evenals het bondsnummer en toezending van het bondsblad bleef achterwege.
Op verzoek van de voorzitter, licht de heer Van der Werf toe dat installatie van een nieuw
contributiesysteem voor gebruikelijke aanloopproblemen gezorgd heeft. Het algemene beeld is nu dat
deze overwonnen zijn. Indien dit niet het geval is, dan hoort de heer Van der Werf graag van de
aangesloten bonden wat de klachten zijn.
• De heer Kodentsov (NOSBO) constateert dat met betrekking tot kadervorming (pagina 7) elke 10 tot 15
jaren er een nieuwe stroom lesgevers nodig is. Hij vraagt zich voorts af, verwijzend naar het NK 2010, op
welke manier KNSB en sponsoren anders tot elkaar komen/worden gebracht (met het oog o.a. op de in
2009 weggevallen halve finales NK). Hij wil verder weten wat de functie van een nieuwe
bureaumedewerker Sponsoring inhoudt en hoe deze functie gefinancierd wordt.
Mevrouw Stam verwijst naar het nieuwe opleidingsplan; de C-trainerscursus is volgens haar een lopende
zaak. De heer Van der Werf bevestigt dat de kadervorming absoluut een aandachtspunt is. Vooral in
bepaalde regio’s is het gebrek en de behoefte aan gekwalificeerde trainers groot. Ook de voorzitter
beaamt dat het gebrek aan trainers een zorgpunt is.
Wat betreft de regionale kampioenschappen en het NK deelt de heer Stomphorst mee dat er over
nagedacht wordt of de relatie tussen deze kampioenschappen hersteld kan worden. Een en ander wordt
serieus bekeken en overwogen. Een toernooi volgens Zwitsers systeem lijkt de voorkeur te hebben.
De voorzitter merkt op dat de aanstelling van een medewerker communicatie afhankelijk is van
financiering. De afweging van een en ander ligt bij de heer Van der Werf. Het is de bedoeling dat deze
medewerker de relatie met sponsors ook onderhoudt. Op korte termijn (begroting 2011) ziet de voorzitter
nog geen realisatie.
• Volgens de heer J. de Boer (NHSB) ontbreekt aan de ledenadministratie een helder informatiebeleid. Een
centrale ledenadministratie is handig en nuttig. Een steviger basis door een plan van aanpak dient een
lange termijn beleidsplan.
De voorzitter zegt de heer De Boer en de Bondsraad een dergelijke notitie op termijn toe (najaar 2010 of
in de Bondsraad van 2011). [Toezegging/Actie Bondsbureau].
Een tweede suggestie van de heer De Boer betreft een actievere interactie bestuur en de aangesloten
bonden over allerlei onderwerpen. Een goed gedragen MJB leidt tot actievere aanpak van bijvoorbeeld
ledenwerving. Hij staat meer inschakeling van de servicepunten voor; meer aansturing van deze punten
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en afrekening op de wel of niet behaalde doelstellingen. Dit alles ten dienste van een beleid op de
langere termijn.
De voorzitter merkt op dat er gewerkt wordt aan het gezamenlijk aanvatten van de problemen. Het is de
bestuursintentie bijeenkomsten met regionale bonden te organiseren. De heer Stomphorst verwijst in dit
verband naar de bezoeken van de bestuursleden aan de Algemene Ledenvergaderingen van de
aangesloten bonden.
De voorzitter zegt toe dat het bestuur op dit onderwerp terugkomt. [Toezegging]
6.b. Ambities MJB 2011-2014.
• De heer Bruijns (NBSB) vindt punt 3 (=Begroting omhoog) een korte ambitie. De heer Bosman licht toe
dat het de bedoeling is de contributie gelijk met de inflatie te laten groeien. In 2009 is een nieuw
contributiesysteem ingevoerd met de afspraak de effecten ervan te bekijken en eventueel te corrigeren
om zo transparantie en inzichtelijkheid te winnen. De intentie is een neutraal verloop; dit is tegengesteld
aan de werkelijkheid. Het is absoluut niet de bedoeling om extra geld binnen te halen.
De heer Bruijns vindt dat de manier waarop contributie geheven wordt ook van belang. De heer Bosman
wijst erop dat wijzigen zonder een verandering moeilijk is. Hij geeft er de voorkeur aan met elkaar tot een
beleidslijn, inrichting te komen; compromittering van allen. De heer Bruijns merkt op dat deze stijging aan
de leden niet duidelijk uit te leggen is. De voorzitter deelt de mening van de heer Bruijns. Hij vraagt zich
af waarom de Bondsraad niet besluit tot de invoering van een jaarcontributie met twee peildata, liefst één!
De heer Bruijns wijst erop dat juist de NBSB dit bestuursstandpunt deelt. De heer Bosman hanteert de
step-by-step methode om het gewenste resultaat (jaarcontributie) te bereiken. De heer Van Aurich (PL)
doet wederom de suggestie om een ieder persoonlijk lid te maken.
• De heer Kunnen (HSB) stelt dat het voorliggende document een aanloop tot een nieuw MJB is. Hij
adviseert het document aansprekender te maken (geen opsomming) opdat ook externe verspreiding
ervan tot de mogelijkheden behoort. Jammer genoeg bevat het voorliggende stuk te weinig visie op de
toekomst.
In een bijeenkomst van de Leidse Schaakbond, de HSB en de Servicepuntmedewerkers zijn drie
steekwoorden ten aanzien van breedteschaak geformuleerd: (1) korter en sneller (2) gevarieerder (3)
laagdrempeliger. Een ernstige omissie in het MJB is het breedte- en verenigingsschaak.
Het document is aanvaardbaar, zeker nu de heer Bosman het belang ervan voor inkomsten heeft
benadrukt. Er zijn ambities en er zijn doelstellingen. De ambities ziet de heer Kunnen als richtingduiders
aan de doelstellingen op de lange termijn. De website is verbeterd, hoewel het journalistieke niveau
verhoogd kan worden. De wens om meer beeldmateriaal en video’s is geuit. De twee vorige week
uitgebrachte filmpjes acht de HSB een stap in de goede richting. De competitie wordt door verenigingen
en leden als heel belangrijk ervaren. Zonder aansprekende ambitie zal er geen imagoverbetering
optreden. De vraag mag gesteld worden of er niet wat meer spanning in de competitie gebracht kan
worden, een verbetering van de competitive balance.
De heer Stomphorst vraagt hoe de HSB zich de verwezenlijking voorstelt. Volgens de heer Kunnen moet
de doorstroming naar belangrijke toernooien verbeterd worden (voorbeeld Europa Cup voor Clubteams).
Clubcompetitie moet op hoger niveau gebracht worden. De heer Stomphorst vindt de wens prima maar
waar wordt het geld gevonden? De voorzitter vraagt zich af of dit een bestuurskwestie is of een regionale
aangelegenheid. Zo ja, dan zou de KNSB de subsidies naar de verenigingen moeten doorsluizen, maar
dan komen de in de Bondsraad vastgestelde KNSB-kerntaken in de verdrukking. De heer Kunnen vindt
niet dat de KNSB de verenigingen financieel moet ondersteunen.
De heer Bosman vraagt de heer Kunnen hoe het bestuur de HSB zou kunnen helpen om aan de geuite
wens invulling te geven. De heer Kunnen denkt aan voorwaarde stellende acties in het kader van het
sponsorbeleid. Hij zegt bespreking in het bestuur toe; of en zo ja, wat de KNSB voor sterke teams kan
doen. [Toezegging]
• De heer Van Aurich (PL) vindt de website ook aantrekkelijker. Hij wijst op de zaken die voor visueel
gehandicapten onhandig zijn. Hij doet de suggestie om de Bartimeus-test te doen. Mevrouw Stam zegt
toe de suggestie mee te nemen. De heer Boerefijn (NSVG) vindt de nieuwe website toegankelijk. Hij
heeft geen negatieve opmerkingen over de website gehoord.
De voorzitter wil contact leggen met de NVSG om verbeterpunten te inventariseren. De NSVGvertegenwoordiger stelt dit gebaar op prijs.
• De heer Opgenhaffen (SGA) licht de vergadering in over de SGA-beleidsvergadering waar de ambities
zijn besproken. Aan de orde kwamen breedteschaak, allochtonenschaak dat in grote steden gezien wordt
als een bron van nieuwe schakers, en de Top-10. Het laatste is een mooi streven, maar een medewerker
met mediatraining om het topschaak, de topschaker te stimuleren, lijkt de SGA nog mooier.
Wat betreft het laatste punt merkt de voorzitter op dat er dan ook een schaker moet zijn die veel in de
media zal optreden en daarmee deze investering waard is. In dit verband zoekt de KNSB ook contact met
het MEC met het oog op hun talentscouting. De heer Van der Werf memoreert het gehouden
allochtonenproject. De hoofdconclusie ervan was dat een specifiek op deze groep gericht beleid moeilijk
is en tegelijkertijd terughoudendheid geboden is. De heer Olthof (ARVES) vraagt zich af wat een
allochtoon is. Als men niet-Nederlands klinkende namen als criterium neemt, dan wemelt het van
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allochtonen in de hoogste Nederlandse schaakregionen. De voorzitter brengt de inspanningen van de
heer Koorevaar in het Rotterdamse in herinnering. Vanuit de KNSB is veel energie in het project gestopt
om vanuit landelijk niveau het allochtonenschaak te stimuleren. Integratie in clubs werd niet echt bereikt.
Dit traject vraagt om een lange adem. Daarom wil het bestuur de vier grote steden uitnodigen voor een
gedachtewisseling. De voorzitter waarschuwt voor het snelle succes, de KNSB wil kwaliteitsbewaking op
diploma’s en trainers. Afrondend benadrukt de voorzitter dat er van KNSB-zijde absoluut geen sprake is
van onwelwillendheid. De competitie is een niet-aflatend aandachtspunt. Verbetering van het
journalistieke niveau van de website, ligt op het bordje van de heer Van der Werf. Het verenigingsschaak
is een terugkerend agendapunt in de bestuursvergaderingen. De drie trefwoorden inzake het
breedteschaak worden ook op de agenda gezet. Tot nog toe heeft de voorzitter zich gericht op de FIDEuitgangspunten.
• Bespreking in het bestuur van een voor externe doeleinden geschikte versie van het MJB zegt de
voorzitter de heer Kunnen toe. [Toezegging]. Persoonlijk juicht de voorzitter het idee toe, alleen is het
kostenplaatje een hinderpaal. De heer Van der Werf verwijst naar de brochure Schaken een meesterlijke
sport. De heer Kunnen merkt op dat het doel de verspreiding van de boodschap is en dat hij daarom een
publicatie op glanspapier niet noodzakelijk vindt. De voorzitter denkt vooral aan verspreiding op scholen.
7. Sponsorplan
De voorzitter geeft het woord aan de heer Bernhart die het voorliggende sponsorplan, een coproductie van
de heer Van der Werf en hem, kort toelicht. Bewust is er een stukje theorie opgenomen, een soort
naslagwerkje over o.a. de categorieën sponsoring. Daarna volgt een concreter stuk met doelgroepen,
bedrijfstakken e.d. Dit is op de bestuursheidag besproken. Als voorbeeld noemt de heer Bernhart de dit jaar
gesloten en getekende overeenkomst met SLIM voor de duur van drie jaren. SLIM richt zich voornamelijk op
het Internetschaak en samenwerking wordt vooral gezocht in de gezamenlijke evenementen. Men gebruikt
elkaars media. In gesprekken met sponsoren-in-spe kan dit voorbeeld meegenomen worden.
• De heer Barbier (HSB) spreekt zijn goedkeuring uit over de toelichting en de vermelde theorie. Hij, zelf
ondernemer, heeft twee vraagpunten: wat is het plan van aanpak en wat is de relatie met sponsoring en
met name richting regionale bonden en verenigingen.
De heer Bernhart verwijst voor de tweede vraag inzake de regionale evenementen naar de heer Van der
Werf. Wat betreft de eerste vraag informeert hij de Bondsraad over de te houden evaluatie met High Tech
Campus. Er is dus wat in gang gezet. De op bladzijde 13 vermelde categorieën van bedrijven worden met
het oog op 2011 benaderd.
• De heer Kunnen (HSB) vraagt of dit sponsorplan wordt gekoppeld aan doelstellingen in het MJB 2011?
De voorzitter antwoordt ontkennend. Hij verklaart dat op het moment van de opstelling van dit
sponsorplan, de onzekerheden nog legio waren zoals de steun van de gemeente Eindhoven. De
voorzitter sluit een dergelijke koppeling in de toekomst echter niet uit. Een duidelijker beeld geeft de
werving&selectie kant. Het is de bedoeling om hieraan vervolg te geven. De lokale en regionale
toernooien zijn en blijven het domein van de regionale bonden en verenigingen. Dit sponsorplan is ten
behoeve van de realisering van de KNSB-kerntaken. Als voorbeeld van elkaar bijtende belangen noemt
voorzitter Océ die in het land veel gesponsord heeft. Helaas werden de in de Bondsraad afgesproken en
gestelde prioriteiten wel eens over het hoofd gezien.
De heer Kunnen (HSB) adviseert met het oog op de afstemming, het raakvlak helder te maken, ook ten
behoeve van de regionale bonden. De voorzitter herhaalt, graag met de regionale bonden (en
verenigingen) samen te werken bij het zoeken en vinden van sponsoren. Je kunt een sponsor maar 1
keer benaderen. Wordt die mogelijkheid niet optimaal benut, dan is de kans verkeken.
• De heer Postma (RSB) complimenteert met het sponsorplan. Hij heeft drie opmerkingen. (1) De € 300opbrengst (2009) steekt schril af tegen het geplande bedrag (€ 80.000) (2) Verwijzend naar de pagina’s
11+12 van de begroting wil hij de huidige (sponsor)waarde weten. (3) Is het een optie contact met een
extern professioneel bureau voor sponsor- en ledenwerving te leggen? Hij pleit voor uitbreiding naar
andere doelgroepen, zoals andere sportbonden doen door voordeeltjes te verbinden aan het
lidmaatschap.
De voorzitter noemt 2009 een rampjaar. Het beeld van het jaar 2010 is nu al beter door de overeenkomst
met SLIM en het NK. De waarde van de (im)materiële steun van de gemeente en High Tech Campus is te
schatten op zo’n € 21.000 (het NK 2010 was begroot op € 12.000). De heer Stomphorst merkt op dat de
ter beschikking gestelde locatie heel veel aan huur kost. Een dergelijke locatie zou de KNSB zich
normaliter niet kunnen veroorloven. Voor verdere ontwikkeling van Eindhoven tot dé schaakstad, zo
vervolgt voorzitter, is de voorwaarde dat sponsorende bedrijven – grote en/of kleine – gevonden worden.
Een NK wordt begroot op minimaal € 60.000. Het vier- tot vijfvoudige is het streefgetal voor een goed
functionerende KNSB met expansieambitie. De voorzitter wil niet dat het noemen van de bedragen en de
vermelding in de notulen, beschouwd wordt als het stellen van een ambitieniveau.
De heer Postma (RSB) benadrukt dat het belang, afzetgebied van de sponsor in de gaten gehouden
moet worden.
• De heer Kodentsov (NOSBO) verwijst naar bladzijde 9. Hij meent dat de doelgroep niet alleen bèta’s zijn.
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Er zijn bedrijven met belangstelling in schaken, getuige hun reclamecampagnes waarin bijvoorbeeld
schaakjargon gebruikt wordt. Wie voert het sponsorplan uit, is zijn afsluitende vraag.
De heer Bernhart neemt de opmerkingen ter harte. Wat betreft de uitvoering wijst de voorzitter op de
beperkte capaciteit van het Bondsbureau. Voor uitvoering van het sponsorplan wordt niet alleen naar het
bestuurslid met deze portefeuille en het Bondsbureau gekeken, maar ook naar de Bondsraad. De heer
Van der Werf voegt hieraan toe dat er dan ook specialistische kennis voor het Bondsbureau moet worden
aangetrokken.
Hierna rondt de voorzitter de discussie af.
8. Wijziging KNSB-competitiereglement
8.1. De heer Blom (OSBO) wil de achtergrond voor de wijziging van artikel 11 weten.
De heer Olthof (ARVES) licht dit aan de hand van het “ESGOO-voorbeeld” toe.
De heer Opgenhaffen (SGA) merkt op naar aanleiding van de wijziging van artikel 4, dat ook de lokale
agenda overvol is. Hij deelt mee dat spelers de tijd tussen de competitiewedstrijden te kort vinden. En
waarom is dit twee keer per jaar toegestaan in plaats van één keer per jaar?
De heer Stomphorst legt uit dat de confronterende ervaringen van het afgelopen jaar geleid hebben tot het
scheppen van deze mogelijkheid. De voorzitter voegt hieraan toe dat het vaststellen van de frequentie,
arbitrair is. Er moet een grens en dus een maximum gesteld worden. De heer Stomphorst informeert de
vergadering voorts over de op handen zijnde bespreking met de Duitse Federatie. Een aantal Nederlandse
spelers komt in de Bundesliga uit. Daarom zal onder andere overleg met betrekking tot de vaststelling van
competitiespeeldata een gesprekspunt zijn. Het bestuur probeert op deze wijze soepelheid te betrachten.
Als de Bondsraad met de voorgestelde wijzigingen niet kan instemmen moet het competitiereglement
opnieuw geagendeerd worden.
Besluit: De Bondsraad gaat akkoord met de wijzigingen van het KNSB-competitiereglement conform
voorstel.
8.2. Wijziging van artikel 12.2 van het KNSB-competitiereglement conform schriftelijk OSBO-voorstel van 21
mei 2010. Volgens de OSBO geeft de huidige formulering gelegenheid tot competitievervalsing, daar er geen
terugkoppeling naar de regionale bonden plaatsvindt in geval van dispensatieverlening. Daarom stelt de
OSBO voor de dispensatie af te schaffen.
De voorzitter informeert de Bondsraad nogmaals over de intentie de regionale functionarissen per discipline
voor overleg bij elkaar te roepen. Dat betekent ook een vergadering met alle competitieleiders. Hij wijst er
voorts op dat het door de OSBO gesignaleerde probleem niet de landelijke competitie betreft. Het gaat hier
om regionale krachtmetingen die buiten de zeggenschap van de KNSB vallen. Ook de heer Stomphorst
bevestigt dat deze aangelegenheid door de regionale bonden zelf geregeld dient te worden. In de discussie
blijken meer regionale bonden van mening te zijn dat er competitievervalsing kan optreden.
De heer Van Aurich (PL) stelt de invoer van een zesde klasse KNSB-competitie voor. Hij vraagt of zijn
opmerking (zie notulen Bondsraad van 28 november 2009, bladzijde 8, ad 11. Overzicht onderwerpen
waarvoor besluitvorming in Bondsraad) in het Competitiereglement is opgenomen. De heer Van der Werf
zegt controle, en eventuele toevoeging toe. [Toezegging/Actie MvdW]
9. Herbenoemingen twee leden Algemeen Bestuur
De voorzitter geeft in een toelichting te kennen dat de heer Schinkelshoek met de portefeuille PR- en
Communicatie, zich nu wél herkiesbaar stelt voor een tweede termijn. De kort geleden gehouden
parlementsverkiezingen betekenen veranderingen in de samenstelling van de fracties. De heer
Schinkelshoek zit nu niet meer in het parlement. De heer Schinkelshoek kan niet garanderen dat hij de
volledige termijn van drie jaar uitdient.
Besluit: De Bondsraad herbenoemt de heren Bosman en Schinkelshoek als leden van het Algemeen
Bestuur van de KNSB.
10. Geschillencommissie
10.1. Instelling Geschillencommissie.
Besluit: De Bondsraad besluit tot de instelling van een Geschillencommissie en benoemt voor een termijn
van vier jaar de heren A.A. Schuering (voorzitter), F.A. Cuijpers en D.U.C. Tjiam. Als reserveleden benoemt
de Bondsraad de heren A.F.R. Avis (plaatsvervangend voorzitter) en J. Vogel.
10.2. Klachtenregeling. De NSVG heeft over de klachtenregeling aan de heer Van der Werf vragen gesteld
waarop de antwoorden als volgt luiden: (a) iedereen kan een klacht indienen (b) inzake artikel 1.3. wordt
“Een klacht kan ingediend worden – geworden.” gewijzigd in: “Een klacht kan uitsluitend ingediend worden –
geworden.”
De voorzitter verduidelijkt dat iedereen inderdaad een klacht kan indienen en dat de Geschillencommissie de
ontvankelijkheid van de klacht bepaalt.
Besluit: De Bondsraad keurt de Klachtenregeling KNSB met inachtneming van de wijziging van artikel 1.3,
conform voorstel goed.
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11. NK Schoolschaken Voortgezet Onderwijs via Internetschaak
De heer Postma verwijst naar het door de RSB georganiseerde officieuze NK 2010 Schoolschaken VO; het
was een groot succes. Het officiële NK wordt via Internet verspeeld, tot ongenoegen van de RSB en andere
regionale bonden. De RSB verzoekt om goedkeuring van de fysieke uitvoering. Tot 2010 werd het NK op één
dag verspeeld. Als alternatief kan wat betreft de RSB ook de open toernooivorm gekozen worden. Het RSBverzoek wordt gesteund door de NOSBO en de LeiSB.
Mevrouw Stam zegt bespreking in de bestuursvergadering toe alsook een eventueel daaruit voortvloeiend
voorstel. [Toezegging/Actie]
12. Dopingregelgeving
Inleidend pleit de voorzitter ervoor het document op advisering goed te keuren.
12.1. Nationaal Dopingreglement KNSB..
Besluit: De Bondsraad keurt het Nationaal Dopingreglement conform voorstel goed.
12.2. Mandaat KNSB bestuur inzake toekomstige wijzigingen.
Besluit: De Bondsraad verleent het KNSB-bestuur mandaat voor het vaststellen van toekomstige
wijzigingen in de dopingregelgeving.
12.3. Wijzigingen Tuchtreglement. De heer Postma (RSB) wil weten of het Tuchtreglement en het
Dopingreglement gescheiden reglementen zijn. De heer Van der Werf bevestigt dat dit inderdaad zo is. Het
Tuchtreglement betreft echter wel dopingzaken.
Besluit: De Bondsraad keurt met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen het Tuchtreglement
conform voorstel goed.
13. Rapportage aan de Bondsraad juni 2010
De heer Kunnen (HSB) spreekt zijn goedkeuring uit over de rapportage. Over Internationale Zaken heeft de
HSB twee vragen: (a) welke beweegredenen hebben geleid tot de focus van de KNSB op de ECU? (b)
neemt het bestuur bij het bepalen van de keuze van de FIDE Presidentskandidaat de reputatie van de
regerende president in beschouwing?
De voorzitter geeft toe dat op bestuursniveau Internationale Zaken recht op meer aandacht hebben. Het
gebrek aan financiële mogelijkheden speelt ook mee. Het bestuur is daarom buitengewoon gelukkig met de
vertegenwoordiging door de heer Hamers. Deze informeert het bestuur en koppelt ook terug aan het bestuur
dat een en ander weer op de rails wil zetten. Op advies van de heer Hamers wordt gefocust op de ECU
omdat als eenling de stem eigenlijk verloren gaat. Als ECU valt misschien invloed uit te oefenen. De heer
Van der Werf voegt hieraan toe dat concreet bestuursvergadering van juni met de heer Hamers een
voorbespreking op de agenda staat; dit met het oog op het naderende FIDE-congres. De voorzitter licht toe
dat standpuntbepaling in samenspraak met de heer Hamers plaatsvindt. Een en ander wordt in de volgende
rapportage aan de Bondsraad vastgelegd. [Toezegging]
14. Rondvraag
14.1 Beleid toelating van toernooien tot de wedstrijdkalender. De heer Van Aurich (PL) wil weten wat het
beleid hieromtrent is, en vooral het toelaten van gelijksoortige toernooien. Wordt hierbij uitsluitend gekeken
naar speeltempo, of wordt, mede in het belang van de semiprofessionele spelers, ook rekening gehouden
met de totale prijzenpot, zodat toernooien met een meer dan gemiddeld prijzengeld verspreid worden over
verschillende weekenden? De heer Van der Werf communiceert hierover. [Toezegging/Actie].
14.2. NOC*NSF. De heer Postma (RSB) wil weten wat de drie resterende kwaliteitseisen zijn waaraan de
KNSB nog moet voldoen. Uit het hoofd antwoordt de heer Van der Werf (a) de informatie aan NOC*NSF
over de KNSB-leden. Dit voorstel is bij NOC*NSF nog in bewerking. (b) Regeling tegen discriminatie en
racisme. Op het betreffende NOC*NSF-voorstel wordt nog gewacht. (c) In het jaarverslag aandacht
besteden aan de kwaliteitseisen. Hieraan is inmiddels voldaan.
14.3. Gevolgen statutenwijziging. De heer Ogenhaffen (SGA)informeert de vergadering over de gevolgen
van de statutenwijziging voor zijn bestuur dat toch al een voorzitter ontbeert. In november 2010 zou het
gehele bestuur vernieuwd moeten worden. Dat stuit op problemen wegens gebrek aan kandidaten. Zijn
vraag is of dit probleem voor andere bonden herkenbaar is. Het antwoord hierop is bevestigend. De
voorzitter benadrukt dat deze regeling - een gevolg van de Commissie Tabaksblatt – de KNSB door
NOC*NSF is opgelegd. De regeling is niet specifiek bedoeld voor sportbonden. Op de vraag van de heer De
Leur (LeiSB) hoeveel tijd er moet verstrijken tussen niet-bestuurslidmaatschap en bestuurslidmaatschap luidt
het antwoord “een benoemingsperiode”. De heer Stomphorst wijst op de mogelijkheid om vrijwilligers als
ambtelijke functionarissen de uitvoering van werkzaamheden te laten verrichten (voorbeeld van
competitieleider die geen bestuursfunctionaris is).
14.4. De heer Opgenhaffen (SGA) vindt de keuze van de locatie van deze Bondsraad ongelukkig. Vanaf
Eindhoven CS gaat er in het weekend maar één keer per uur een bus naar de High Tech Campus. Zijn
verzoek is voortaan weer Utrecht als locatie te gebruiken. De voorzitter herhaalt de in het begin van deze
vergadering genoemde reden voor de afwijkende locatiekeuze: het verspelen van het NK 2010 op de High
Tech Campus en dus de mogelijkheid voor de Bondsraad om de voorlaatste ronde gade te slaan. De heer
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Olthof (ARVES) herkent geen Openbaar Vervoersproblemen. De voorzitter zegt toe dat de volgende
Bondsraad weer in Utrecht zal plaatsvinden. [Toezegging]
14.5. Onderzoek naar schaken op school. De heer De Boer (NHSB) memoreert het belang om kinderen jong
het schaken te leren. In Turkije is schaken een onderdeel van het schoolprogramma. Uit onderzoek is
gebleken dat desondanks het schaakniveau niet is gestegen. De heer De Boer adviseert om aan de hand
van dit onderzoek de Nederlandse situatie te beoordelen. De heer Van der Werf zegt opvragen van het
onderzoeksrapport toe. [Toezegging/Actie]
15. Sluiting
De voorzitter sluit om circa 13.11 uur de vergadering.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Toezeggingen en Besluiten Bondsraad 19 juni 2010

Toezeggingen gedaan aan Bondsraad op 19 juni 2010
Specifieke vragen inzake individuele leden.
De heer Bosman zegt de heer Van Aurich (PL) onderzoek naar een en ander toe. Het resultaat ervan wordt
toegestuurd. (Toezegging + actie MB/MvdW)
N.a.v. opmerking van de heer J. de Boer inzake de ledenadministratie
De voorzitter zegt de heer De Boer en de Bondsraad een dergelijke notitie op termijn toe (najaar 2010 of in
de Bondsraad van 2011). [Toezegging/Actie Bondsbureau].
N.a.v. opmerking van de heer J. de Boer inzake actievere interactie bestuur en de aangesloten bonden.
De voorzitter zegt toe dat het bestuur op dit onderwerp terugkomt. [Toezegging]
Betreft Meerjarenbeleidsplan (MJB)
• De heer Bosman vraagt de heer Kunnen hoe het bestuur de HSB zou kunnen helpen om aan de geuite
wens invulling te geven. De heer Kunnen denkt aan voorwaarde stellende acties in het kader van het
sponsorbeleid. Hij zegt bespreking in het bestuur toe; of en zo ja, wat de KNSB voor sterke teams kan
doen. [Toezegging]
• Bespreking in het bestuur van een voor externe doeleinden geschikte versie van het MJB zegt de
voorzitter de heer Kunnen toe. [Toezegging].
Betreft het KNSB-competitiereglement
De heer Van Aurich (PL) vraagt of zijn opmerking (zie notulen Bondsraad van 28 november 2009, bladzijde
8, ad 11. Overzicht onderwerpen waarvoor besluitvorming in Bondsraad) in het Competitiereglement is
opgenomen. De heer Van der Werf zegt controle, en eventuele toevoeging toe. [Toezegging/Actie MvdW]
N.a.v. NK Schoolschaken Voortgezet Onderwijs via Internetschaak
De RSB verzoekt om goedkeuring van de fysieke uitvoering. Tot 2010 werd het NK op één dag verspeeld.
Als alternatief kan wat betreft de RSB ook de open toernooivorm gekozen worden. Het RSB-verzoek wordt
gesteund door de NOSBO en de LeiSB.
Mevrouw Stam zegt bespreking in de bestuursvergadering toe alsook een eventueel daaruit voortvloeiend
voorstel. [Toezegging/Actie]
N.a.v. Internationale zaken en Presidentsverkiezingen
De voorzitter licht toe dat standpuntbepaling in samenspraak met de heer Hamers plaatsvindt. Een en ander
wordt in de volgende rapportage aan de Bondsraad vastgelegd. [Toezegging]
N.a.v. Beleid toelating van toernooien tot de wedstrijdkalender.
De heer Van Aurich (PL) wil weten wat het beleid hieromtrent is, en vooral het toelaten van gelijksoortige
toernooien
De heer Van der Werf communiceert hierover. [Toezegging/Actie].
N.a.v. locatie Bondsraadvergaderingen
De voorzitter zegt toe dat de volgende Bondsraad weer in Utrecht zal plaatsvinden. [Toezegging]
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Besluiten BR 19 juni 2010
• De Bondsraad keurt bij de Jaarrekening 2009 goed.
• De Bondsraad herbenoemt de heren J. de Boer, J.P. Orly en W. Pool als lid van de Financiële Advies
Commissie.
• De Bondsraad gaat akkoord met de wijzigingen van het KNSB-competitiereglement conform voorstel.
• De Bondsraad herbenoemt de heren Bosman en Schinkelshoek als leden van het Algemeen Bestuur van
de KNSB.
• De Bondsraad besluit tot de instelling van een Geschillencommissie en benoemt voor een termijn van
vier jaar de heren A.A. Schuering (voorzitter), F.A. Cuijpers en D.U.C. Tjiam. Als reserveleden benoemt
de Bondsraad de heren A.F.R. Avis (plaatsvervangend voorzitter) en J. Vogel.
• De Bondsraad keurt de Klachtenregeling KNSB met inachtneming van de wijziging van artikel 1.3,
conform voorstel goed.
• De Bondsraad keurt het Nationaal Dopingreglement conform voorstel goed.
• De Bondsraad verleent het KNSB-bestuur mandaat voor het vaststellen van toekomstige wijzigingen in
de dopingregelgeving.
• De Bondsraad keurt met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen het Tuchtreglement conform
voorstel goed.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 19 juni 2010

Opvoerdatum

nr.

actiehouder

actie

status

7-6-2008

gepland voor 2010

deadline

12

AB/BB

Communicatiehandboek voor verenigingen

28-11-2009

22

BB

Kwantificeren percentages ledentelling

28-11-2009

24a Bb

19-6-2010

25

BB

Vragen inzake individuele leden

nov. 2010

19-6-2010

26

BB/AO

zoeken kandidaten FAC

nov. 2010

19-6-2010

27

BB

Notitie informatiebeleid ledenadministratie

19-6-2010

28

BB

Notitie suggestie van aangesloten bonden in hun ALV

nov. 2010

19-6-2010

29

BB

Controle opmerking R. v. Aurich in Comp.regl

nov. 2010

19-6-2010

30

AB

Bespreking AB opzet NK Scholen VO

nov. 2010

19-6-2010

31

BB

Toelatingsbeleid toernooien op KNSB-kalender

nov. 2010

19-6-2010

32

BB

Opvragen onderzoeksrapport schoolschaakTurkse
Federatie

Differentiatie lidmaatschappen

legenda
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

BR

Bondsraad

dec-10
juni-10
nov. 2010

2010/2011
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Overzicht aantal uit te brengen stemmen in de Bondsraad in het jaar 2010
19 januari 2010
10/AZbr/0047/PV

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2010.
Bond

aantal leden

aantal stemmen

FSB

728

2x4=8

NOSBO

936

2x4=8

SBO

929

2x4=8

OSBO

2425

2 x 7 = 14

SGS

2162

2 x 7 = 14

SGA

1396

2 x 5 = 10

NHSB

2231

2 x 7 = 14

LeiSB

875

2x4=8

HSB

1142

2 x 5 = 10

RSB

1936

2 x 6 = 12

ZSB

459

2x3=6

1809

2 x 6 = 12

877

2x4=8

NSVG

41

1x1=1

NBvS

42

1x1=1

NBC

209

1x2=2

CSVN

201

1x2=2

ARVES

14

1x1=1

3373

1x8=8

21785

147

NBSB
LiSB

Ind.Leden

Totaal

