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Voorstel introductie Scholierenlidmaatschap
Aanleiding
In 2012 is een discussie gestart om, als een van de mogelijke vormen van gedifferentieerd lidmaatschap,
een Stappenlidmaatschap in te voeren voor jeugd die geen clublid zijn. In het regionale jeugdoverleg van
april 2012 en in de vergadering van het Algemeen Bestuur in oktober 2012, heeft dat tot verschillende
meningen geleid en zijn er aanvullende opmerkingen gemaakt.
Samenvatting belangrijkste opmerkingen:
- Laagdrempeliger, zowel qua registratie als in tarief;
- Automatische beëindiging na een jaar;
- Samenhang met clublidmaatschap nog verbeteren;
- Samenhang met SpeelZ lidmaatschap nog verbeteren;
In de tussentijd zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die we willen meenemen in dit voorstel, dat zijn:
1. Het besluit van de Bondsraad met betrekking tot “Aanmelden leden”;
2. en de ontwikkeling van het Schoolschaakplan 6-9 jaar.
In deze notitie introduceren we het Scholierenlidmaatschap, dat het eerdere voorstel voor het
Stappenlidmaatschap vervangt en de samenhang met een club- en SpeelZ lidmaatschap moet verbeteren.
Bestaande tarieven en lidmaatschappen
Er zijn drie momenten waarop een Scholierenlidmaatschap aan de orde kan komen, dat zijn:
1. Start van schaaklessen via school;
2. Het behalen van een Stappenexamen;
3. Bij de deelname aan wedstrijden, zowel toernooien waar ook clubleden aan deelnemen, als
specifieke schoolschaaktoernooien.
Ad 1: We kennen momenteel alleen het SpeelZ lidmaatschap waarbij de scholen bij de aanschaf van een
SpeelZ leskist tevens akkoord gaan met het doorgeven van de deelnemers als SpeelZ lid. Bij SpeelZ wordt
een tarief van € 12,50 gehanteerd waarbij de deelnemers een werkboekje en een Chess Tutor krijgen en de
school de materialen voor een jaar in bruikleen krijgt.
Ad 2: Voor het afleggen van het Stappenexamen betalen scholieren die geen clublid zijn ca. € 3,00. Dat is
€ 1 meer dan een clublid.
Ad 3: Voor deelname van schoolschakers aan toernooien wordt momenteel geen lidmaatschap vereist of
een verschil in deelnametarief aangebracht. Het betreft toernooien waar ook clubleden aan kunnen
deelnemen, zoals Grand Prix’s maar ook specifieke schoolschaaktoernooien. De deelnemers aan deze
toernooien betalen alleen rechtstreeks aan de toernooiorganisaties een eenmalig bedrag van ca. € 5,- .
Doelstellingen Scholierenlidmaatschap
De doelstellingen van het introduceren van een Scholierenlidmaatschap zijn:
1. Het beter in kaart brengen hoe en waar de kinderen starten met schaken om vervolgens het
ondersteuningsaanbod beter daarop af te kunnen stemmen;
2. Als ondersteuning van toernooiorganisaties van schoolschaaktoernooien en Grand Prix’s;
3. Extra inkomsten via NOC*NSF subsidie per geregistreerd (Scholieren)lid.
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Opzet Scholierenlidmaatschap
Met inachtneming van deze doelstellingen en het nieuwe Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar, is het voorstel een
Scholierenlidmaatschap van € 7,50 te introduceren met ingang van 1 september 2013.
Met het Scholierenlidmaatschap mogen spelers:
1) Deelnemen aan het nieuwe Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar in voorjaar 2014. Zie voor een
beschrijving van dit toernooi de bijlage;
2) Chess Tutor 1 ontvangen (uitlevering elke nieuwe maand);
Scholen kunnen er voor kiezen om scholieren in het begin van het seizoen al aan te melden, zodat
ze eerst de lessen kunnen volgen, kunnen oefenen en aan het einde van het seizoen aan het
toernooi kunnen deelnemen;
3) Een KNSB-Jeugdrating ontvangen.
De KNSB vraagt voor de registratie van een scholierenlidmaatschap:
- Hun naam, geboorte datum en adres. Voor adres kan ook het adres van de school volstaan;
- Het bedrag van € 7,50 voor een jaarlidmaatschap. Het lidmaatschap wordt automatisch na een jaar
weer beëindigd.
Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, vindt de registratie van de scholierenlidmaatschappen
automatisch plaats via het nieuwe Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar. De organisatoren zorgen voor de
gegevens van de deelnemers die nog niet scholierenlid zijn, innen de € 7,50. Als tegenprestatie aan de
organisatoren van de lokale voorronden, zal de KNSB hulp bieden bij de registratie, puntenberekening en
verwerking uitslagen. De aangemelde deelnemers ontvangen Chess Tutor 1 van de KNSB.
Relatie met andere lidmaatschappen
Het bestaande SpeelZ lidmaatschap komt te vervallen, de leskist van SpeelZ blijft. Deelnemers aan SpeelZ
ontvangen daarvoor in de plaats het Scholierenlidmaatschap. Met de bestellers van de leskisten worden
apart de werkboekjes afgerekend zodat de prijs van een leskist gelijk kan blijven.
De samenhang met het clublidmaatschap wordt gemaakt door nieuwe clubleden met een lopend
Scholierenlidmaatschap die al over Chess Tutor 1 beschikken, Chess Tutor 2 of 3 te verstrekken.
Met een kleine aanvulling in de nieuwe Online Ledenadministratie, moet het voor jeugdleiders zelfs mogelijk
zijn om zelf aan te geven welke versie van Chess Tutor ze wensen te ontvangen voor hun nieuwe
jeugdleden.
Daarnaast wordt het bij de regionale Grand Prix’s eenvoudiger om volledige bestanden te verkrijgen met een
mix van club- en scholierenlidmaatschappen. De scholieren zijn eenvoudiger te volgen. Het
Scholierenlidmaatschap blijft overigens voorbehouden aan kinderen die uitsluitend via een school schaken.
Bij de Stappenexamens is het in dit stadium minder van belang dat de deelnemers direct al Scholierenlid
worden, wel dat de KNSB centraal over de examengegevens gaat beschikken. Als we in staat zijn met de
regionale diplomaconsuls en de nieuwe mogelijkheden die de Online Ledenadministratie gaat bieden,
afspraken te maken, kunnen we dit bereiken.
Examentarieven (stappen)
Het voorstel van het scholierenlidmaatschap is op 30 maart 2013 in de vergadering van de regionale
jeugdleiders besproken. Het voorstel is goed ontvangen met dien verstande dat de opmerking over het
examentarief explicieter moest worden aangegeven.
Het voorstel is het tarief voor stappenexamens voor niet-leden dit jaar niet te verhogen, maar gefaseerd
(jaarlijks) te verhogen met € 1,-, totdat het niveau van het tarief van het Scholierenlidmaatschap is bereikt.
Per 1 september 2013, examentarief voor club- en scholierenleden € 2,-; € 3,- voor niet-leden
Per 1 september 2014, examentarief voor club- en scholierenleden € 2,-; € 4,- voor niet-leden
Per 1 september 2015, examentarief voor club- en scholierenleden € 2,-; € 5,- voor niet-leden
Per 1 september 2016, examentarief voor club- en scholierenleden € 2,-; € 6,- voor niet-leden
Per 1 september 2017, examentarief voor club- en scholierenleden € 2,-; € 7,- voor niet-leden
Per 1 september 2018, examentarief voor club- en scholierenleden € 2,-; € 7,50 voor niet-leden
Doel van deze verhoging is duidelijk te maken dat vanaf het allereerste begin dat een kind in aanraking komt
met schaken, het lidmaatschap grote voordelen biedt, ook in financiële zin.
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Planning
15 juni 2013
1 september 2013
1 september 2013
1 januari 2014
2 en 5 april 2014
14 juni 2014

Besluitvorming in Bondsraad over Scholierenlidmaatschap;
Ingangsdatum nieuwe Scholierenlidmaatschap om de omzetting van de SpeelZ
lidmaatschappen in Scholierenlidmaatschappen;
Start werving toernooiorganisatoren voor lokale voorronden Schoolschaaktoernooi 6-9
jaar;
Online Ledenadministratie beschikbaar voor scholen;
Lokale voorronden Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar met nieuwe
Scholierenlidmaatschappen;
Eerste landelijke evenement met Scholierenlidmaatschappen.
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Bijlage 1: Overzicht en financiële plaatje
Overzicht aanbod
Tarief
huidige
situatie
Scholieren
lidmaatschap
Jeugdclub
lidmaatschap

€ 19,95

SpeelZ
lidmaatschap

€ 12,50

Examens

€ 2,00
lid
€ 3,00
Niet lid

Inhoud
huidige
situatie
-

Tarief
nieuwe
situatie
€ 7,50

KNSB wedstrijden
Bondsblad
Jeugdrating
CT1 voor nieuwe leden
e
Playchess voor 2 jaars
Werkboekje keuze t/m Stap 2
CT1 of CT 2
Rating

€ 19,95

Examen

€ 7,50 +
aanvullend
€ 5,- voor
werkboekje
In 2013 nog
geen
wijziging

Inhoud
nieuwe
situatie
Deelname toernooi 6-9 jaar
Jeugdrating
CT1, 2 of 3
KNSB wedstrijden
Bondsblad
Jeugdrating
CT1, 2 of 3 naar keuze nieuw lid
e
Playchess voor 2 jaars
Scholieren
lidmaatschap +
aanvullend € 5,- voor werkboekje
Scholierenleden betalen lid prijs

Extra kosten bij invoering Scholierenlidmaatschap
• € 3 voor elk nieuw Scholierenlidmaatschap voor een Chess Tutor 1;
• € 4,50 per deelnemer Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar voor prijzen en zaalhuur;
• Eenmalig ontwikkeling ondersteuningssoftware voor Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar, ca. €1.000.
Extra inkomsten invoering Scholierenlidmaatschap
• € 7,50 per nieuw Scholierenlidmaatschap. Deze gelden worden via de toernooiorganisaties en via
bestellingen voor SpeelZ geïnd. Voor deelname van spelers met een club- of bestaand
Scholierenlidmaatschap wordt € 4,50 gerekend, zijnde het bedrag dat de organisatie ook weer retour
krijgt voor de kosten voor prijzen en zaalhuur. Je zou ook nog kunnen overwegen de prijzen centraal
in te kopen en dat direct te verrekenen;
• € 6,00 NOC*NSF subsidie per Scholierenlidmaatschap.
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Bijlage 2: Opzet nieuw Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar voor de groepen 3, 4 en 5 uit het
basisonderwijs
De KNSB heeft samen met een aantal schaakclubs begin januari een opzet gemaakt voor de nieuwe
toernooivorm naast het bestaande teamtoernooi voor het basisonderwijs. Deze is vervolgens in maart door
de regionale jeugdleiders bekrachtigd.
De belangrijkste uitgangspunten van deze toernooivorm zijn:
- Het wordt een teamtoernooi met schoolteams met een onbeperkt aantal teamleden;
- Er wordt in individuele groepjes gespeeld waarbij alle scores meetellen voor het teamresultaat;
- Winst is 3 punten, remise is 2 punten en verlies is 1 punt;
- Door het toepassen van een verrekeningssysteem krijgen kleine scholen evenveel kans als grote
scholen;
- Ook beginners moeten mee kunnen komen en een leuke middag hebben;
- Kinderen moeten zo veel mogelijk tegen kinderen van gelijk niveau kunnen spelen;
- Alleen teams kunnen zich voor een volgende ronde plaatsen;
- Grote landelijke finale, ambitie is ca. 500 deelnemers;
- Het toernooi wordt op andere momenten gespeeld dan het bestaande viertallentoernooi.
Schaakclubs kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de KNSB voor de organisatie van een jaarlijkse lokale
voorronde in 2014. De data in 2014 zijn centraal vastgesteld op woensdagmiddag 2 april 2014 of
zaterdagmiddag 5 april 2014. Dit zodat we lokaal en nationaal publiciteit kunnen genereren.
Per voorronde zullen er een aantal plaatsen voorschoolteams worden vergeven voor deelname aan de
landelijke finale. Het aantal plaatsen is afhankelijk van het aantal deelnemende scholen in die voorronde.
Hoe meer deelnemende scholen, hoe meer plaatsen er voor de landelijke finale te verdienen zijn. In het
eerste seizoen zal die verdeling één plaats per 10 (verschillende) scholen in een voorronde zijn.
De landelijke finale is op zaterdag 14 juni 2014, tegelijkertijd met de finale van het bestaande teamtoernooi
van het NK Schoolschaken Basis Onderwijs.
De te hanteren toernooiformule is gebaseerd op een uiterst succesvolle toernooicyclus voor scholen in
Zweden, genaamd Schach4An. An was het meisje in de klas dat eerst niet goed mee kon komen, maar
vervolgens wel heel waardevol bleek in het schaakteam doordat iedereen in de klas nodig was en puntjes
voor het team kon scoren.
Ondersteuning organisatoren bij registratie en verwerking uitslagen
Bij het nieuwe Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar willen we tevens het scholierenlidmaatschap van € 7,50 gaan
hanteren. Hiervoor is een goede registratie en verwerking van alle uitslagen noodzakelijk. Dit lukt alleen als
de organisatoren van de lokale wedstrijden hulp krijgen van de KNSB om de gegevens met eenvoudige
software te laten verwerken en ook financieel worden gemotiveerd om dit te doen.
De KNSB vraagt aan de organisatoren het inschrijfgeld ter hoogte van het scholierenlidmaatschap te innen,
en geeft daar vervolgens het volgende voor terug:
- Software ondersteuning voor het toernooi;
- Licentie voor Chess Tutor 1 voor alle deelnemers;
- € 4,50 per aangemelde deelnemer voor de zaalhuur en prijsjes;
- Een plek voor het beste schoolteam (bij 1 tot en met 9 scholen) en extra plekken voor elke 10
deelnemers (10-19 scholen een extra plek, 20-29 scholen twee extra plekken);
- Verwerking voor de KNSB-Jeugdrating;
- Folders en werving via website.
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