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

Genoeg redenen om lid te worden dus. Het is tegenwoordig wel moeilijke om leden te werven en te
behouden. Dat geldt voor bijna alle verenigingen, of het nu sportverenigingen of andere soorten
verenigingen betreft. Het vereist, doorzettingsvermogen, overtuigingskracht en een goed product. Dat
goede product hebben we, overtuigingskracht kunnen we ontlenen aan onze meesterlijke sport, en de
redenen om lid te worden van een schaakvereniging. Doorzettingsvermogen zit in de besturen van
verenigingen waarin vrijwilligers zich inzetten voor de ontwikkeling van de schaaksport.
Informatievoorziening aan leden
Het is belangrijk dat mensen die lid willen worden van goede en volledige informatie worden voorzien.
Afgezien van de producten en diensten die zij kunnen afnemen is het daarbij goed om leden te wijzen op
de rechten en plichten die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Deze zijn beschreven in de statuten van
respectievelijk de vereniging, de regionale bond en de KNSB.
Ook op het gebied van privacy en persoonsgegevens is het belangrijk om mensen die lid willen worden
goed te informeren. Verenigingen, regionale bonden en de KNSB verzamelen persoonsgegevens van
leden. Het is belangrijk dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat duidelijk is waar de gegevens
voor gebruikt worden. De KNSB heeft een privacyreglement dat gepubliceerd is op de website. De KNSB
raadt verenigingen aan leden te wijzen op dit privacyreglement, maar zelf op het aanmeldingsformulier
voor leden hier ook aandacht aan te besteden. Een modeltekst hiervoor is:
"Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming voor
het verwerken van uw persoonsgegevens door [NAAM SCHAAKVERENIGING] ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
(i) het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten;
(ii) het bijhouden van haar ledenadministratie;
(iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere
evenementen;
(iv) het verzenden van informatie en
(v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.
[NAAM SCHAAKVERENIGING] kan uw gegevens verstrekken aan de [NAAM REGIONALE BOND] (de
regionale bond) waar [NAAM SCHAAKVERENIGING] bij aangesloten is en aan de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond, waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van [NAAM
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SCHAAKVERENIGING]. In dit verband verwijzen wij u naar het Privacyreglement van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond."
Hier staat impliciet dat een lid van de vereniging automatisch ook lid is van de regionale bond en de
KNSB. Het is verstandig om dit ook expliciet op het aanmeldingsformulier te vermelden. Een modeltekst
hiervoor is:
"Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaard u het lidmaatschap van [NAAM
SCHAAKVERENIGING], het lidmaatschap van [REGIONALE BOND], en het lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.”
Een voorbeeld van een goed aanmeldingsformulier staat in bijlage 1
Tenslotte is het goed om in de statuten van de vereniging vast te leggen dat een lid van de vereniging
automatisch ook lid is van de regionale bond en van de KNSB.
Informatie over de KNSB-organisatie
De Koninklijke Nederlandse Schaakbond is de overkoepelende organisatie voor schaken in Nederland.
De KNSB is op 23 mei 1873 opgericht en is daarmee een van de oudste sportbonden van Nederland. De
KNSB is lid van sportkoepel NOC*NSF, de Europese schaakunie (ECU) en de Wereldschaakbond
(FIDE).
De KNSB heeft circa 21.000 leden waarvan de meeste lid zijn van een van de 500 schaakverenigingen
die Nederland rijk is. De KNSB heeft als doel schaken in Nederland te stimuleren en ervoor de zorgen dat
zoveel mogelijk mensen schaken, waarbij de topspelers op zo'n hoog mogelijk niveau spelen. De KNSBorganisatie heeft een omvangrijk takenpakket. Daarom heeft de KNSB een bondsbureau, dat alle
uitvoerende en beleidsvoorbereidende taken van de KNSB voor zijn rekening neemt op het gebied van
onder andere breedtesport, topsport, talentontwikkeling, opleidingen en wedstrijdzaken.
Het bondsbureau heeft per 1 oktober 2012 een omvang 9,2 FTE, die als volgt over de werkzaamheden
zijn verdeeld:
Functie
directeur (o.a. algemeen management, P&O, financiën, relatiebeheer)
secretariaat
financiële en ledenadministratie
breedteschaak, jeugdschaak en ledenwerving
opleidingen
communicatie (website, schaakmagazine, algemeen)
technisch directeur (topsport en talentontwikkeling)
evenementen en competitie
rating
talentcoach
bondscoach
totaal
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FTE
0,8
1
1
1,6
0,5
0,7
0,6
0,9
0,1
1
1
9,2

BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER [NAAM SCHAAKVERENIGING]
Naam:

……………………………………………,

Voorletters:

……………………………………………,

Roepnaam:

……………………………………………,

M/V,
Geboortedatum:

……………………………………………,

Straat

……………………………………………,

Postcode:

……………………………………………,

Woonplaats:

……………………………………………,

Telefoonnummer:

……………………………………………,

E-mailadres:

……………………………………………,

Ingangsdatum lidmaatschap: ……………………………………..,

meldt zich met ingang van het seizoen 2012/2013 aan bij [NAAM SCHAAKVERENIGING] als:
0
0

jeugdlid (tot .... jaar; tot 18 jaar handtekening ouders of voogd verplicht)
seniorlid

Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor het
volgende seizoen geschiedt vóór 1 september schriftelijk bij de secretaris. Zie voor overige voorwaarden
de ommezijde.
De contributie in het seizoen 2012 bedraagt per seizoen voor volwassenen € ....,- en voor jeugd tot ....
jaar.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u of uw kind ingeschreven als lid van onze
schaakvereniging en tevens als lid aangemeld bij de [NAAM REGIONALE BOND] en bij KNSB
(Koninklijke Nederlandse Schaakbond).
Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer ………… t.n.v. …………
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Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaard u het lidmaatschap van [NAAM
SCHAAKVERENIGING], het lidmaatschap van [REGIONALE BOND], en het lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming voor
het verwerken van uw persoonsgegevens door [NAAM SCHAAKVERENIGING] ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
(i) het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten;
(ii) het bijhouden van haar ledenadministratie;
(iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere
evenementen;
(iv) het verzenden van informatie en
(v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.
[NAAM SCHAAKVERENIGING] zal uw gegevens verstrekken aan de [NAAM REGIONALE BOND] (de
regionale bond) waar [NAAM SCHAAKVERENIGING] bij aangesloten is en aan de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB), waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van [NAAM
SCHAAKVERENIGING]. Daarnaast verstrekt de KNSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de
relevante schaakspelers aan de organisatoren van schaaktoernooien en aan de FIDE (de
Wereldschaakbond). Tevens verstrekt de KNSB (geanonimiseerde) niet tot uw persoon herleidbare
gegevens aan NOC*NSF voor statistieke doeleinden. In dit verband verwijzen wij u naar het
Privacyreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Handtekening:

Naam: …………………………………………,

Datum: ……………………………….

DIT FORMULIER STUREN OF MAILEN AAN:
<...>
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