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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 1 december 2012 in
Majella Centrum te Utrecht, aanvang 10.30 uur.
De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
Bond

Stemmental
ongeacht aantal
aanwezigen

Afgevaardigden

FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB
LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers.Leden

2x4=8
2x4=8
2x4=8
2 x 7 = 14
2 x 7 = 14
2 x 5 = 10
2 x 7 = 14
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x3=6
2 x 6 = 12
2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x6=6

K. Abma, S. Visser
E. Mijnheer, P.H.A.J. Goud
A.L.J. Pauptit, D.J.M. Fassaert
J.J. Schuil, H. van Diermen
E.M.M. Roosendaal, R.Ch.Vos-Jonink
A.F.R. Avis, J. de Boer
G. Both
R. Kunnen, J.P. de Vries
A.M. Postma, P. de Weerd
A.B.C.H. Vermue, D. van der Wouw
A. Bruijns, P.P. A. van Duijnhoven, L.H.M. van Gelder
F. Schotanus, F.J.G. Clevers
J.K. de Boer
R. van Aurich

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
E.H. Schuyer
A. Rongen
D. Tjiam
M. Bosman
J. Stomphorst
P. Bernhart

Bondsbureau
M.J. van der Werf (directeur Bondsbureau + notulist)

Ereleden/leden van verdienste
A.A. Schuering
F.G. Maas

Toehoorders
M. Degeling

Afwezig m.k.
R. Wessels (lid van verdienste)
J.G. Blokhuis (lid van verdienste)
NSVG
NBC
CSVN
ARVES
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de heer Bölük van Van Till advocaten speciaal welkom. Hij zal
juridische vragen beantwoorden bij agendapunt 4.
2. Mededelingen
• De heer Van der Werf meldt dat de leden van verdiensten, de heren Blokhuis en Wessels, hebben
aangegeven afwezig te zijn. Datzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van NSVG, NBC, CSVN en
ARVES. De vertegenwoordiger van de CSVN, de heer Doetjes, heeft een brief gestuurd. Hij neemt
namelijk na 20 jaar afscheid als bestuurslid van CSVN en tegelijkertijd ook als Bondsraadslid. De brief
van de heer Doetjes zal worden rondgestuurd.
• De heer Van der Werf meldt vervolgens dat het Ministerie van VWS in samenwerking met NOC*NSF
een project Sport in de buurt is gestart. Succesvol gebleken projecten kunnen gesubsidieerd worden.
Lokale sportaanbieders, zoals verenigingen, kunnen subsidie aanvragen. Het is gelukt om schaken, in
casu SpeelZ, op de lijst van projecten te krijgen. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om
gesubsidieerd schoolschaak aan te bieden. In de eerste week van december zal hierover op de website
van de KNSB bericht worden.
• De besluitvorming van NOC*NSF heeft zoals bekend vertraging opgelopen. Op 4 december kan
’s ochtends op het systeem van NOC*NSF worden ingelogd om te kijken hoeveel subsidie is
toegewezen, met een korte toelichting daarbij. ’s Middags zal de pers worden ingelicht.
• In samenwerking met het bedrijf Lunagames is een Schaakapp ontwikkeld. Deze app zal in december
beschikbaar komen. Met de app kan op een Wordfeud-achtige manier worden geschaakt. Daarnaast zal
de app specifiek mogelijkheden voor de KNSB bevatten. Zo kan de gebruiker aangeven van welke
vereniging hij of zij lid is. Daarnaast zal KNSB-nieuws via de app bereikbaar zijn. De app komt
beschikbaar op gangbare platforms, zoals Android, iOS en Windows Phone. Samen met Lunagames zal
de app door ontwikkelen.
• Als laatste meldt de heer Van der Werf dat op 17 november een uitzending is geweest van
EenVandaag, waarin als het ware 7 minuten lang reclame is gemaakt voor Schoolschaak.
3. Notulen Bondsraad 16 juni 2011
Tekstueel
Blz. 4: tweede regel van onder: ‘is’ in plaats van ‘zijn’.
Blz. 5: derde alinea: toevoegen ‘dat’ zodat er staat: ‘Er is behoefte aan een document dat hiervoor
handvatten biedt.’
Blz. 5: derde alinea: toevoegen ‘in’ zodat er staat: ‘Die behoefte is in het bestuur gebleken ...’
Blz. 6: tweede alinea: ‘evenementen met propaganda als doelstelling’ in plaats van ‘propaganda,
evenementen’.
Blz. 6: derde alinea: De zin ‘Binnen de SGA .... krijgen.’ schrappen.
Blz. 6: voorlaatste alinea: In de zin ‘Het is ... daarbij te horen’ het tweede woord ‘is’ schrappen.
Blz. 7: voorlaatste alinea: ‘De heer Kunnen is het eens met het door de heer De Weerd gemaakte verschil
tussen handhavingsbeleid en wervingsbeleid.
Naar aanleiding van de notulen zijn geen opmerkingen.
Daarmee zijn de notulen vastgesteld.
4. Lidmaatschap KNSB
De voorzitter merkt op dat er drie ingekomen stukken zijn. Het bestuur heeft geen gelegenheid gehad om
hierover onderling te overleggen. Dat kan betekenen dat de vergadering daarvoor geschorst kan worden. Hij
geeft het woord aan de zaal.
De heer Fassaert (OSBO) vindt dat de aanpassingen niet bijdragen aan de aanpak van zwarte leden en hij
vindt de gekozen aanpak juridiserend. De OSBO ondersteunt het amendement van ZSB/NBSB maar voegt
daaraan toe dat het beter is het jaar van 1 september t/m 31 augustus te laten lopen.
De heer Fassaert heeft ook een aantal opmerkingen van technische aard ten aanzien van de regeling
Contributieheffing. In artikel 4 zou beter sprake kunnen zijn van ‘werkdag’ in plaats van ‘dag’. In artikel 5 is
afgestapt van een halfjaarlidmaatschap en twee peildata. Hij vraagt zich af wat de reden daarvan is. Verder
vraagt hij zich bij artikel 7 af of een afwijkende periode voor individuele leden geen problemen kan geven.
Hij vindt de artikelen 8 en 9 niet in de regeling contributieheffing thuis horen. Wat betreft toernooien vindt hij
dat de regionale bond bepaalt wat voor welk toernooi vereist is qua lidmaatschap. Hij wil dat expliciet
vastleggen. De heer Fassaert vindt dat we pas over sancties kunnen praten als andere zaken zijn geregeld.
Verder merkt hij op dat, om een goed juridische basis te hebben voor het automatisme, dat een lid van een
vereniging ook lid wordt van regionale bond en KNSB, dit in de statuten van de vereniging moet zijn
vastgelegd.
De heer Avis (NHSB) geeft aan dat de NHSB jaren lang gewacht heeft op KNSB-beleid betreffende zwarte
leden en blij is dat het er is. In tegenstelling tot de juridische adviseurs van de heer Fassaert is hij van
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mening dat de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben wel betekenen dat lidmaatschap van een
vereniging automatisch lidmaatschap van de regionale bond en de KNSB betekent. Helaas houdt niet
iedereen zich aan deze afspraak. Hij vindt het goed dat de KNSB informatie gaat samenstellen. Het lijkt de
heer Avis ook goed om dat in het handboek van de KNSB op te nemen. Daar zou ook een gedragscode bij
kunnen horen. Als men zich er niet aan houdt dan is in uiterste gevallen sanctiebeleid nodig. Samengevat is
de NHSB in grote lijn akkoord en moeten er nog een aantal details worden geregeld.
De heer Both (LeiSB) vindt het jammer dat punten 6 en 7 niet zijn uitgewerkt. Zeker omdat de
lidmaatschappen samenhangen met het overige. Hij vindt het niet nuttig te discussiëren over controle als we
het nog niet eens zijn over de criteria. Hij is groot voorstander van recreatielidmaatschap. Op de vraag van
de voorzitter aan welk tarief hij concreet werkt, antwoordt hij € 25, gecombineerd met verhoging van het
gewone lidmaatschap. Vervolgens geeft de heer Both aan dat er veel clubs zijn met mensen die niet actief
deelnemen. Er zijn legio voorbeelden. Hij vindt 1 september als deadline niet handig, want september is de
mutatiemaand. Controle op zwarte leden is akkoord.
De heer Kunnen (HSB) vindt het goed dat er beleid komt, maar plaatst kanttekeningen bij de maatregelen.
De controle lijkt te focussen op toernooien terwijl de meeste zwarte leden bij verenigingen zitten. Hij pleit
voor ook andere controlemethoden. Handhavingsbeleid is geen wervingsbeleid. Grand Prix's zijn bedoeld
om te werven. De deelnemers daarvan vindt hij geen leden. Ook wordt er steeds meer een maatschappelijk
beroep op verenigingen gedaan. Dat moet je niet belasten met het lidmaatschap van de KNSB. Hij is
voorstander van het recreatielidmaatschap. Daar moet nu snel een beslissing over genomen worden en het
er dan even niet meer over hebben.
Op vraag van de voorzitter, antwoordt de heer Kunnen dat er wat hem betreft geen grens moet zijn aan de
deelnamefrequentie voor Grand Prix's en schaken overdag.
De heer Vermue (ZSB) vindt dat we niet naar een maandelijkse contributieheffing moeten maar naar heffing
op kwartaalbasis met vier peildata. Daarnaast vreest hij problemen bij het wisselen van vereniging. Een
soort overschrijvingsprocedure is noodzakelijk om te voorkomen dat er dubbel wordt betaald.
De heer Roosendaal (SGA) steunt de heer Fassaert inzake 1 september. Verder vindt hij de eisen omtrent
toernooien die aan verenigingen en regionale bonden worden gesteld niet helder. Wat betreft Grand Prix's
vindt hij het belangrijk dat ook vriendjes en klasgenoten vrijblijvend kunnen meekomen. Verder vraagt hij
zich af of het de taak van de regionale bonden moet zijn om boetes op te leggen die ze moeten afdragen
aan de KNSB en dan niet kunnen verhalen op de vereniging. Dat lijkt niet echt te motiveren om iets te gaan
doen.
De heer Van Aurich (Individuele leden) geeft aan dat de groep van individuele leden daadwerkelijk geen
zwarte leden heeft. Het lijkt hem dan ook een goede oplossing om iedereen individueel lid te maken en door
middel van vouchers verschillende rechten te verlenen.
De heer Clevers (LiSB) meldt dat voor de LiSB het controle- en sanctiebeleid niet had gehoeven, maar LiSB
zal meewerken. Wel vindt hij dat de KNSB vertrouwen moet hebben in de regionale bond. Daarom stelt hij
een amendement voor bij artikel 8d en de laatste twee zinnen daar te schrappen.
Alvorens te reageren namens het bestuur vraagt de voorzitter naar de mening van de heer Bölük betreffende
de vraag of het lidmaatschap van de KNSB en de regionale bonden in de statuten van de vereniging
geregeld moet zijn.
De heer Bölük geeft aan dat het lidmaatschap te regelen is via de statuten van de schaakverenigingen, maar
dat het niet de enige manier is. Van belang is of er sprake is van aanbod en aanvaarding. De voorzitter wijst
ook op het feit dat er al een langdurige praktijk is waardoor er sprake kan zijn van gewoonterecht. De heer
Bölük wijst in dit verband ook op redelijkheid, een term die ook in de wet wordt genoemd.
De heer Pauptit (OSBO) vindt het jammer dat de nadruk wordt gelegd op de juridische kant van de zaak. De
voorzitter meent dat dit niet het geval is, maar dat dit essentiële punt wel verduidelijkt moest worden gezien
de consequenties van hetgeen de heer Fassaert zei.
Hij gaat nu reageren op de inbreng van de Bondsraadsleden. Allereerst hebben veel leden aangegeven de
opzegtermijn onwenselijk te vinden. Hij geeft hierover het woord aan de heer Van der Werf. Die geeft aan
dat de opzegtermijn op zichzelf niet noodzakelijk is, maar dat het belangrijk is dat verenigingen vroeg en
vroeger dan nu vaak het geval is duidelijkheid creëren over hun leden. Dat is ook voor de verenigingen zelf
van belang. Bij heel veel andere sporten is dat ook een goed gebruik.
De voorzitter gaat vervolgens in op de andere bijdragen.
Het bestuur is het niet eens met de zienswijze van de OSBO dat het voorstel niet bijdraagt aan de aanpak
van zwarte leden. Het bestuur vindt het belangrijk dat er iets gebeurt. Daarbij is het belangrijk op te merken
dat ‘wat je ook regelt, je regelt het nooit dicht’ en dat moeten we ook niet willen. Het is belangrijk dat we de
problematiek aanpakken en op basis van de ervaringen zullen wellicht aanpassingen nodig zijn. Wat de
termijn van een half jaar betreft; het bestuur voert een proefperiode van maximaal drie maanden in en
daarbij is het passend het lidmaatschap te verlengen naar een jaar.
De voorzitter refereert aan de opmerking van de heer Avis (NHSB) betreffende de informatieverstrekking. Hij
geeft aan dat de KNSB zich op dit punt wil verbeteren. Wat betreft het handhavingsbeleid is het duidelijk dat
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alles in redelijkheid moet gaan en dat er spanning zit tussen vrijheid en begrenzing van wat verenigingen
doen.
Wat betreft de opmerking van de heer Both (LeiSB) over actiepunten 6 en 7 geeft de voorzitter aan dat
voorstellen over nieuwe of aangepaste lidmaatschappen tijd vragen, maar dat dat het doen van voorstellen
over het aanmelden van leden niet in de weg staat.
Wat betreft de opmerking van de heer Clevers (LiSB) dat de KNSB de regionale bonden niet zou
vertrouwen, merkt de voorzitter op dat het invoeren van een sanctiebeleid niet inhoudt dat de KNSB de
regionale bonden niet vertrouwt. Het feit dat er in Nederland wetten zijn impliceert ook niet dat de overheid
de burgers niet vertrouwt.
De voorzitter benadrukt dat wat betreft de opmerkingen van de heer Kunnen (HSB) over toernooien, dat de
KNSB het niet kan en wil dichtregelen, maar wel een begrenzing noodzakelijk acht. Over het
recreatielidmaatschap is niet alleen verdeeldheid in de Bondsraad, maar ook binnen het bestuur. De
belangrijkste reden om dit niet in te voeren is het financiële risico dat het herbergt.
Wat betreft de overschrijvingsproblematiek die de heer Vermue (ZSB) heeft aangeroerd zegt het bestuur toe
dat dat probleem wordt opgelost.
De heer Van der Werf benadrukt nogmaals dat de regels op papier nogal abstract zijn, maar dat in de
praktijk allereerst de duidelijke gevallen waarover we het eens zijn moeten worden aangepakt, en dat we
over de grijze gebieden we met elkaar en met de verenigingen moeten overleggen.
De voorzitter schorst de vergadering voor de lunch.
Na de lunch geeft de heer Bosman eerst een toelichting over de risico’s van het recreatielidmaatschap. Na
enige discussie zegt de voorzitter dat een optie is om een werkgroep in te stellen die de financiële
consequenties van een recreatielidmaatschap onderzoekt.
De voorzitter geeft de zaal de mogelijkheid te reageren in tweede termijn. De heer Postma (RSB) is van
mening dat de KNSB met internetleden, SpeelZ-leden etc. het verenigingslidmaatschap ondergraaft. De
heer Pauptit (OSBO) ziet als risico van het huidige voorstel dat een vereniging met zwarte leden geheel
verdwijnt. Mevrouw Vos (SGA) benadrukt dat deelnemers aan de GP-cyclus niet na drie keer verplicht
moeten worden lid te worden. Bovendien, waar moeten ze dan lid van worden?
De heer De Boer (NBvS) heeft veel buitenlandse leden, die alleen het tijdschrift krijgen maar nooit in
Nederland komen. Moeten die nu ook als lid worden opgegeven? De voorzitter antwoord dat dat niet het
geval is. Redelijkheid is immers het uitgangspunt.
De heer Van Aurich (Individuele leden) zou aan het aanmeldingsformulier toegevoegd willen zien wat de
KNSB richting derden met de persoonsgegevens doet.
De voorzitter schorst de vergadering voor bestuurlijk overleg.
Na de schorsing geeft de voorzitter een reactie. Ten eerste zal het bestuur een werkgroep instellen die gaat
kijken naar de financiële consequenties van het recreatielidmaatschap. Ten tweede zal het bestuur de
opmerkingen over de termijnen betreffende de contributieregeling overnemen. Dat wil zeggen dat in het
voorstel de opzegtermijn vervalt en dat het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus. Ten derde
het handhavings- en sanctiebeleid. Wat dat betreft moeten verschillende situaties worden onderscheiden. Bij
duidelijke zaken waarbij leden van verenigingen niet worden opgegeven willen we gezamenlijk optrekken en
actie ondernemen. Voor gebieden waarover discussie is ontstaan zoals Grand Prix's en schaken overdag
vindt het bestuur het noodzakelijk dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal evenementen waaraan
als niet-lid kan worden deelgenomen. De heer Tjiam benadrukt dat ook. Op een gegeven moment kan men
niet meer spreken van ledenwerving. De voorzitter zegt, dat het bestuur vandaag de uitspraak wil dat een
dergelijke grens er komt. Over de exacte grens zal dan de volgende keer besloten worden. Wat betreft
toernooien. Daarbij is het afhankelijk van het soort toernooi maar voor ratingverwerking zal minimaal een
ratinglidmaatschap vereist zijn. De aanwezigen worden uitgenodigd te reageren.
De heer Fassaert (OSBO) vraagt zich af wat het bestuur voor de Grand Prix toernooien wil vastleggen. Wat
betreft schaken overdag ziet hij iemand die per keer 2,50 betaalt niet als lid en hij zou daar ook geen
bepaalde frequentie of maximum aantal keren aan willen koppelen. De voorzitter herhaalt dat een grens voor
het bestuur essentieel is.
De heer Mijnheer (SBO) vindt het onderzoek naar het recreatielidmaatschap een goed idee. Hij is ook
tevreden over de toezeggingen wat betreft de termijnen. Datzelfde geldt voor de contributieregeling en het
onderzoeken welke frequentiegrens nodig is. Wat betreft de Grand Prix en het schaken overdag vindt hij
informatievoorziening richting verenigingen van groot belang.
Mevrouw Vos (SGA) vraagt wie het beleid uitvoert. De KNSB en regio’s samen, luidt het antwoord.
De heer Clevers (LiSB) ziet onderscheid tussen Grand Prix's en andere toernooien. Hij vindt dat de
voorstellen veel losse eindjes bevatten. De voorzitter herhaalt dat we niet alles willen dichtregelen. De heer
Clevers brengt opnieuw het amendement naar voren waarbij uit artikel 8d de laatste twee regels worden
weggelaten. De voorzitter ziet een traject voor zich waarbij het bestuur of het bureau overlegt met de regio’s.
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Daarbij kan het initiatief bij de regio liggen of bij de KNSB. Waar het om gaat is dat er uiteindelijk een
handhavings- en sanctiebeleid komt met een stok achter de deur.
De heer Schuil (SGS) noemt zwarte leden een voor de SGS vrij onbekend fenomeen. Overleg met
verenigingen is belangrijk. De SGS steunt het bestuursvoorstel. Hij vindt het informatiepakket interessant en
kijkt daar met belangstelling naar uit. Wat betreft het voorstel vindt hij de term ‘naar behoren’ in artikel 9d
vaag.
De heer Van Aurich (Individuele leden) ziet op het aanmeldingsformulier graag toegevoegd dat de KNSB
enkele gegevens zal doorgeven aan NOC*NSF en een passage over het recht van verzet. De heer Bosman
benadrukt dat de KNSB zich wat privacy betreft aan de regels zal houden.
De heer Vermue (ZSB) ziet graag een peildatum per kwartaal in plaats van een gemiddelde op basis van
maanden. De voorzitter geeft aan dat de details van dit voorstel kunnen worden kortgesloten met de
directeur.
De heer Kunnen (HSB) vindt het goed dat er sancties op zwarte leden komen. Voor schaken overdag wil hij
geen maximaal aantal of frequentie vastleggen. Bij Grand Prix's ziet hij samenhang met het wervingsbeleid.
Samenwerking met het Ledenwerfteam acht hij dan ook wenselijk.
De heer Roosendaal (SGA) vraagt wanneer een lid een lid is. Daarbij maakt hij een onderscheid met
donateurs, bijvoorbeeld qua stemrecht. De heer Bosman meldt dat dit aan de orde is geweest in de
werkgroep.
De heer Fassaert vindt dat in artikel 9 de formulering neerkomt op een automatische sanctie. Na enige
discussie wordt de suggestie van de heer Bölük gevolgd om te formuleren dat het bestuur ‘bevoegd is’ een
sanctie op te leggen.
De heer Avis meldt dat de NHSB voor is. Hij begrijpt de angst van andere bonden niet. Als je je taken goed
uitvoert heb je nergens last van.
De voorzitter brengt het amendement van de LiSB als eerste in stemming. Er zijn 62 stemmen voor en 62
stemmen tegen en 7 blanco. Dat betekent dat de stemmen staken en het voorstel op de volgende
Bondsraad op 9 februari opnieuw in stemming wordt gebracht. Daarop geeft de voorzitter aan dat ook over
de rest van de voorstellen pas dan gestemd zal worden. Op een vraag van de heer Both of daarover nu niet
gestemd kan worden, zegt de voorzitter dat dat niet kan, ook al omdat het bestuur consequenties zou
hebben verbonden aan het aannemen van het amendement.
De heer De Boer (NHSB) wil nog meegeven dat het goed is om in de modelstatuten voor verenigingen op de
website op te nemen dat een lid van een vereniging ook lid wordt van de regionale bond en de KNSB. Ook
wijst hij erop dat het niet strikt noodzakelijk is om statuten bij de notaris te laten passeren.
De heer De Weerd (RSB) vindt het jammer dat de consequenties voor het bestuur niet van te voren zijn
bekend gemaakt. Dat had wellicht tot ander stemgedrag geleid. De voorzitter reageert met de opmerking dat
hij het niet politiek wil maken en eraan hecht dat er in volle vrijheid wordt gestemd. De heren Fassaert
(OSBO) en Schotanus (LiSB) waarderen dat zeer. De voorzitter merkt op dat ook hierover verdeeldheid
bestaat.
De voorzitter dankt de heer Bölük hartelijk voor zijn aanwezigheid en inbreng en dankt de sponsor Van Till
voor de ondersteuning van de KNSB.
5. Jaarplan 2013
De heer Kunnen (HSB) neemt aan dat er in het licht van de besluitvorming door NOC*NSF en de
besluitvorming over de begroting in de februari-vergadering nog wijzigingen kunnen plaatsvinden in het
jaarplan. Hij is ingenomen met de goede resultaten die het Ledenwerfteam heeft behaald. Hij benadrukt
goede samenwerking van verenigingen met gemeentes. Wat betreft het motto Schaken een meesterlijke
sport vraagt hij zich af of dat geëvalueerd is. De heer Van der Werf antwoord dat dat niet het geval is. De
voorzitter voegt daar aan toe dat evaluatie op zich goed is, maar dat het belangrijk is in het algemeen niet te
vaak te wisselen van motto. Het Ledenwerfteam heeft bestuurlijke aandacht. Het bestuur blijft zich ervan
bewust dat het Ledenwerfteam ten opzichte van de servicepunten soms positiever wordt gewaardeerd en
soms negatiever.
6. Financiën
De heer De Vries (HSB) vindt het belangrijk dat er een commissie komt die zich met de verkoop van het
pand gaat bezighouden, dit ook naar aanleiding van de eerdere Bondsraadvergadering en het advies van de
FAC. Hij vindt het jammer dat er nog geen concrete bezuinigingen voor het bondsblad in de scenario’s zijn
meegenomen. Hij vindt het ten slotte niet logisch dat er gemeld wordt dat de inflatiecorrectie het dalende
ledental compenseert. Het compenseert de stijgende kosten. Hij hoopt dat de opmerkingen worden
meegenomen naar de vergadering van februari. De heer De Boer meldt als voorzitter van de FAC dat
vervreemding van het pand geen urgentie heeft en dat dit pas op termijn nodig zou kunnen zijn.
De heer Bruijns (NBSB) vraagt zich af wat de betekenis is van de berichtgeving per email met betrekking tot
de begrotingbehandeling: worden er verplichtingen aangegaan? De voorzitter antwoordt dat het voor

5

bepaalde arbeidscontracten noodzakelijk is om te vernieuwen en aan te gaan voor het eerste kwartaal. Dat
kan niet anders.

7. Herbenoemingen leden Algemeen Bestuur
Besluit: De heren Bernhart en Rongen worden door de Bondsraad met applaus herbenoemd voor een
nieuwe termijn van drie jaar.
De heer Postma (RSB) biedt aan ondersteuning te verlenen bij sponsorwerving.
8. Wijziging KNSB Competitiereglement
De heer Fassaert (OSBO) vindt het een goed voorstel maar betreurt dat de gezamenlijke slotronde
verdwijnt. Namens het bestuur beaamt de heer Stomphorst dat.
De heer Roosendaal (SGA) vindt het belangrijk dat er een richtlijn en gebruikshandleiding komt voor het
gebruik van elektronische klokken. De heer Van der Werf zegt dat toe.
Besluit: Het competitiereglement wordt goedgekeurd met uitsluitend stemmen voor en een blanco stem van
de individuele leden.
9. Voortgang Online ledenadministratie
De heer De Vries (HSB) vraagt zich af wat de rol van de regionale ledenadministrateur zal zijn nadat het is
ingevoerd. De heer Van der Werf antwoordt dat de regionale bonden nog steeds een administrateur nodig
zullen hebben, maar dat zijn of haar taken verlicht worden.
De heer Clevers (LiSB) meldt dat de LiSB net een online ledenadministratie heeft ingevoerd en de nieuwe
ledenadministratie, zoals in de juni- vergadering gemeld, niet had gehoeven. De LiSB heeft nu bepaalde
functionaliteit waaronder het automatisch weergeven van verenigingsgegevens. De LiSB wil er niet op
achteruit gaan. De voorzitter begrijpt dat standpunt en geeft aan dat dit in overleg met het projectteam in
beschouwing genomen wordt. De heer De Boer merkt daarbij op en de heer Van der Werf beaamt dat, dat
bepaalde koppelingen met eigen websites door regio’s zelf geregeld moeten worden.
De heer Schotanus (LiSB) zegt dat de term implementatie beter vervangen kan worden door ontwikkeling.
Hij vraagt zich af in hoeverre de jaarlijkse kosten binnen de 10.000 euro zullen blijven. De heer Bosman
geeft aan dat het bedrag voor additionele functionaliteit en jaarlijkse kosten binnen dat bedrag zal blijven.
Voor alle bedragen geldt dat ze inclusief BTW zijn. De heer Bosman dankt de heren De Boer en Mijnheer
voor hun inspanningen tot dusver in de stuurgroep.
10. Rapportage aan Bondsraad
Mevrouw Vos (SGA) acht het in lijn met een verzoek wat betreft het jaarverslag wenselijk dat alle NK’s
behandeld worden. De heer Van der Werf zegt toe daar naar te streven.
De heer Van Aurich (Individuele leden) meent dat het vragen van een VOG niet helpt. De voorzitter
antwoordt dat er weinig andere mogelijkheden zijn.
11. Vergaderdata Bondsraad 2013
Aan de vergaderdata Bondsraad 2013 wordt een extra Bondsraadvergadering op 9 februari toegevoegd.
12. Rondvraag
• De heer Roosendaal (SGA) betreurt de FIDE-maatregel betreffende de FIDE-licenties. Hij meldt dat het
niet voor alle arbiters even duidelijk is wat de impact ervan is. De heer Van der Werf geeft aan dat er
vanuit het bureau passende aandacht aan gegeven zal worden.
• Mevrouw Vos (SGA) vraagt of al duidelijk is waar het NK jeugd in de categorieën A, B en C wordt
gehouden. Dat is nog niet duidelijk. Zij vindt het verder belangrijk dat de deelname door A-spelers
gestimuleerd wordt. De heer Van der Werf bevestigt dat de KNSB dat ook belangrijk vindt en dat daar
over gesproken is.
13. Sluiting
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Toezeggingen en Besluiten Bondsraad 1 december 2012

Toezeggingen gedaan aan Bondsraad op 1december 2012
N.a.v. agendapunt 4 Lidmaatschap KNSB
• Instelling werkgroep om de financiële consequenties te bekijken van een recreatielidmaatschap.
• Overname opmerking over termijnen contributieregeling. In het voorstel vervalt de opzegtermijn en het
lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus.
• Oplossen overschrijvingsproblematiek.

Besluiten BR 1 december 2012
•
•

De heren Bernhart en Rongen worden door de Bondsraad met applaus herbenoemd voor een nieuwe
termijn van drie jaar.
Het competitiereglement wordt goedgekeurd met uitsluitend stemmen voor en een blanco stem van de
individuele leden.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 16 juni 2012

Opvoerdatum

nr.

Actiehouder

Actie

Actuele status

18-6-2011

48

BB

Zie voortgang Online
ledenadministratie

16-6-2012

59

BB

Testen inloggen Online Ledenadministratie
op verenigingsniveau
Opname alle Nederlandse kampioenen in
Jaarverslag

legenda
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

BR

Bondsraad
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Deadline
voorjaar 2013
juni 2013

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 2012
10 januari 2012
12/AZbr/0184/PV

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2012.
Bond

aantal leden

aantal stemmen

FSB

652

2x4=8

NOSBO

986

2x4=8

SBO

836

2x4=8

OSBO

2313

2 x 7 = 14

SGS

2108

2 x 7 = 14

SGA

1279

2 x 5 = 10

NHSB

2149

2 x 7 = 14

LeiSB

845

2x4=8

HSB

1154

2 x 5 = 10

RSB

1852

2 x 6 = 12

ZSB

447

2x3=6

1689

2 x 6 = 12

875

2x4=8

NSVG

30

1x1=1

NBvS

38

1x1=1

NBC

170

1x2=2

CSVN

178

1x2=2

13

1x1=1

1908

1x6=6

19522

145

NBSB
LiSB

ARVES
Ind.Leden

Totaal
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