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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 15 juni 2013 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 PL

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

afgemeld
R.P. Kroezen
P.H.A.J. Goud, G.J. de Lange
D.J.M. Fassaert
J.J. Schuil
E.M.M. Roosendaal
A.F.R. Avis, J. de Boer
C. Scherpenisse
R. Kunnen, J.P. de Vries
P. de Weerd
A.B.C.H. Vermue
L.H.M. van Gelder
F. Schotanus, A. van Os
M. Boerefijn
J.C. Uitenbroek, J.K. de Boer
afgemeld
J. Krabbenbos
R.A.J.A. Olthof
R. van Aurich, A. Ooms

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

Bondsbureau
M.J. van der Werf (directeur Bondsbureau)
E. Dirksen, notulist

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

Toehoorders
M. Degeling
E.C. Hondema

Afwezig m.k.
J. Stomphorst (KNSB-bestuur)
R.J. Wessels (lid van verdienste)
A.L.J. Pauptit (OSBO)
E. Mijnheer (SBO)
F. Clevers (LiSB)
W.A. Oudheusden (NBC)
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1. Opening
Om 10.30 uur heet de voorzitter de aanwezigen welkom. Hij opent de vergadering met de wens dat voor de
behandeling van de beperkt gehouden agenda, de ochtendzitting voldoende zal zijn.
2. Mededelingen
2.1. Verhinderingen. De heer Van der Werf beveelt het tekenen van de presentielijst aan. Hij deelt mee dat
van de bestuursleden de heer J. Stomphorst verhinderd is. Bericht van verhindering is ontvangen van FSB
evenals de heren E. Mijnheer (SBO), A.L.J. Pauptit (OSBO), F. Clevers (LiSB), W.A. Oudheusden (NBC) en
lid van verdienste de heer R.J. Wessels.
2.2. De heer Ooms meldt dat dit jaar de KNSB 140 jaar bestaat. Verwijzend naar zijn eigen gevorderde
leeftijd nodigt hij het bestuur daarom met uit, om elk heuglijk feit ook te vieren. De voorzitter antwoordt dat
het qua leeftijd redelijk jonge bestuur een jubileumfeest bij 150 jaar in gedachten heeft.
3. Concept notulen van de extra Algemene Vergadering van de KNSB op 9 februari 2013
3.1. Verslag
Redactioneel
Blz 1. De heer De Boer (NHSB) wijst op een omissie in de lijst van aanwezigen. Hij was wél aanwezig, zowel
in zijn capaciteit van voorzitter van de Financiële Advies Commissie als die van vertegenwoordiger van de
Noord-Hollandse Schaakbond. Hij merkt op dat de voorzitter van de Financiële Advies Commissie hoewel in
het verslag opgevoerd, evenmin op de aanwezigenlijst te vinden is.
Het lid van verdienste, de heer Ooms, heeft de ochtendbijeenkomst bijgewoond.
De voorzitter zegt correctie toe.
Blz 4, ad 4. Financiën, sub 4.1. Begroting 2013, 5e alinea, regel 12 “… van de NHSB…” dient gewijzigd te
worden in NBSB conform betreffende opmerking van de heer Van Gelder (NBSB).
Conform opmerkingen van de heer Schotanus (LiSB) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
blz 6, idem, dito, 11e alinea, regel 1. De heer Clevers (LiSB) dient te zijn de heer Schotanus (LiSB). De zin
leest nu De heer Schotanus (LiSB) heeft een inhoudelijke opmerking en twee vragen.
id, idem, dito, 11e alinea, regel 4 “Het was-technisch directeur.” Wijzigen in Het was de heer Schotanus niet
bekend dat de KNSB twee directeuren heeft, een algemeen en een technisch directeur.
id, idem, dito, 11e alinea, regel 7 “Een coach is een begeleider plus trainer.” Deze zin wordt geschrapt.
blz 12, sub 5. Handhavingsbeleid Aanmelden Leden, 9e asterisk, regel 1: Ad 5.c. Regeling
Contributieheffing. De naam “Clevers” veranderen in Schotanus.
id, idem, dito, regel 5-14 “Als tweede wenst de heer Clevers verduidelijking over het delegeren.-Een andere
mogelijkheid is een statutenwijziging, maar dat vereist een meerderheid van 75% van de stemmen.” De in
totaal elf zinnen worden op verzoek van de heer Schotanus en met instemming van de voorzitter, geschrapt.
Het verslag wordt, met inachtneming van de verbeteringen en wijzigingen en met dank aan de notulist, door
de Bondsraad goedgekeurd.
Naar aanleiding van
Verwijzend naar de in de extra Bondsraad genomen belangrijke besluiten (Contributieheffing en Aanmelden
Leden) onderstreept de heer Fassaert (OSBO) het belang van een goede communicatie hierover aan de
regionale bonden en vooral aan verenigingen. Vooral het Aanmelden Leden met de daarin neergelegde
voorwaarden van deelname bijvoorbeeld aan toernooien, dient aan de verenigingen uitgebreid en meer dan
één keer, gecommuniceerd te worden. Uit eigen ervaring weet hij dat de communicatie van vereniging
richting verenigingsleden, wel eens beperkt blijft tot kleine kring. Om problemen in de toekomst te vermijden,
pleit hij ervoor dat de KNSB zich ook richt op het stimuleren van bredere verspreiding door de verenigingen
van de aan hen verstrekte informatie. De heer Van der Werf merkt op dat communicatie richting regionale
bonden en verenigingen heeft plaatsgehad. Verschillende vragen hebben het Bondsbureau al bereikt.
Evenals de voorzitter bedankt hij de heer Fassaert voor de suggestie om de informatie te blijven herhalen,
vooral richting verenigingen.
De heer Roosendaal (SGA) vraagt aandacht voor de in de KNSB-competitie gebruikte schaakklokken.
Verwijzend naar de najaarsvergadering waarin toezegging van een nieuw tempo in de KNSB-competitie,
informeert hij de aanwezigen over de DGT 2010. Deze meest gebruikte schaakklok lijdt aan een bug. Zonder
snelle actie voorziet de heer Roosendaal in september aanstaande in de KNSB-competitie paniek bij de
tweede tijdscontrole als de klok niet naar behoren functioneert.
Volgens de heer Van der Werf wordt gewerkt aan een handleiding die naar hij verwacht, komende maand
gereedkomt. Plaatsing op de KNSB-website heeft eind van deze maand dan wel begin juli plaats. In
antwoord op de vraag van de heer Roosendaal bevestigt de heer Van der Werf dat de betreffende
bureaumedewerker op de hoogte is van de falende DGT 2010.
De heer Avis (NHSB) sluit zich aan bij het verzoek van de heer Fassaert om herhaalde en uitgebreide
informatieverstrekking richting regionale bonden én verenigingen, met nadruk op de Online
Ledenadministratie (OLA). Zich in september aanmeldende aspirant-leden, dienen ook meteen in september
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aangemeld te worden; niet pas na de proefperiode van drie maanden. De voorzitter en de heer Van der Werf
zeggen de gevraagde communicatie toe. [Toezegging]
Naar aanleiding van het op blz 3 genoemde tijdspad van de Online Ledenadministratie (zie sub 3.1. Verslag,
Naar aanleiding van) heeft de heer Schotanus (LiSB) zich laten informeren. Naar bleek, heeft de innovatie
van het LiSB-administratieve systeem al in 2009 zijn aanvang gehad voor de betreffende KNSBbesluitvorming.
De heer Van Aurich (PL) verwijst naar de suggestie van de heer Roosendaal (blz 5 en blz 15 Toezeggingen
etc, sub N.a.v. agendapunt 4 Financiën, 3e bullet) om specifieke punten voor deze – opiniërende vergadering te agenderen. Er is niets geagendeerd, aldus de heer Van Aurich.
Ervan uitgaande dat de heer Van Aurich op het bondsblad Schaakmagazine doelt, legt de voorzitter uit dat
het bestuur zich over een en ander nog beraadt. Daarom leek het bestuur opschorting tot de
begrotingsbehandeling van dit najaar, beter. De opmerking van de heer Fassaert in een vorige bijeenkomst
– het blad is, zeker voor mindere schakers, het enige verbindende element met de KNSB – heeft het bestuur
ter harte genomen. Het bestuursvoorstel zal in de richting gaan van handhaving van de papieren versie van
het bondsblad.
3.2. Toezeggingen- en Besluitenlijst extra Bondsraad 9 februari 2013
De Bondsraad neemt hiervan instemmend kennis.
3.3. Actiepuntenlijst na extra Bondsraad 9 februari 2013
De Bondsraad neemt hiervan goedkeurend nota.
4. Introductie Scholierenlidmaatschap
De voorzitter geeft het woord aan de heer Tjiam voor het geven van een toelichting. De heer Tjiam schetst
de achtergrond van dit voorstel. Een bijeenkomst over gedifferentieerd lidmaatschap was de aanleiding. In
een vorige Bondsraad is het ratinglidmaatschap voor deelname aan toernooien aan de orde geweest. Bij die
gelegenheid is de Bondsraad geïnformeerd dat het bestuur bezig was met een Scholierenlidmaatschap.
Belangrijke uitgangspunten voor het bestuur: laagdrempelig, eenvoudig en een meerwaarde. Zo is een
omvorming van SpeelZ tot het Scholierenlidmaatschap ontstaan. Dit lidmaatschap kost weliswaar € 2,50
meer dan het ratinglidmaatschap (€ 5,00) maar het scholierenlid ontvangt gratis Chess Tutor. Een leuk en
stimulerend programma voor jeugd.
Een goed voorstel op één punt na, vindt de heer Avis (NHSB). Verwijzend naar zijn opmerking bij het vorige
agendapunt over communicatie betreffende de OLA, ziet hij ook in dit voorstel mazen in het net. Punt 3
beschouwend van de Administratieve voorschriften, vraagt hij zich af of dit geen verwarring zal veroorzaken
gezien die proefperiode (drie maanden). De prijs van het Scholierenlidmaatschap (€ 7,50) is prima, maar als
het scholierenlid zich na drie maanden bedenkt?
De heer Van der Werf betwijfelt dat want het scholierenlid is geen verenigingslid.
Samenvattend meent de voorzitter dat ook hier het kernpunt uitgebreide, zorgvuldige en herhaalde
communicatie richting alle partijen betreft. Hij zegt toe dat het Bondsbureau zich over het punt van duidelijke
communicatie zal buigen. [Toezegging]
Volgens de heer Fassaert (OSBO) staat de OSBO in beginsel positief tegenover het voorstel. Toch zal nu
het voorstel niet gesteund worden vanwege onduidelijkheden en vragen. Bovendien wil de OSBO op grond
van eerdere ervaringen, het voorstel eerst met zijn achterban bespreken. Een van de OSBO uitgangspunten
is dat promotionele activiteiten van schoolschaken niet belemmerd moeten worden door een dergelijk eis
van een (Scholieren)lidmaatschap. Dat zou juist op een scholier die wil meeschaken in zo’n
schoolschaaktoernooi een afschrikwekkend effect kunnen uitoefenen.
Ook de OSBO ziet het probleem dat de heer Avis (NHSB) heeft aangekaart. Is er sprake van een
proefperiode als een scholiertje wil meeschaken, bestaat de constructie van een tijdje aanzien, proberen?
Verwijzend naar blz 2 van het voorstel – (aan de organisatoren van het Schoolschaaktoernooi) biedt de
KNSB hulp bij de registratie, puntenberekening en verwerking – wil de heer Fassaert weten hoe hij dit
precies moet zien? Moet een organisator van bijvoorbeeld een Grand Prix-toernooi een kind naar huis sturen
wanneer de organisator het lidmaatschapsnummer niet bij de hand heeft of niet kan vinden? In het voorstel
wordt ook beweerd dat door dit Scholierenlidmaatschap “de kinderen eenvoudig te volgen zijn”. Hoe, vraagt
de heer Fassaert zich af, want de KNSB beschikt over de relevante gegevens, maar de plaatselijke
verenigingen niet. En wat zijn de kosten van een dergelijk volgsysteem?
Onmiddellijke beantwoording lijkt de voorzitter opportuun en hij geeft het woord aan de heer Tjiam. De heer
Tjiam onderschrijft de opmerkingen van de heer Fassaert over de promotionele activiteiten en eventuele
belemmering. Dat laatste is niet de bedoeling van het bestuur. Wel dient een onderscheid gemaakt te
worden in activiteiten op plaatselijk of landelijk niveau. Het gaat om een schoolschaaktoernooi voor 6-9
jarigen en er kan als stimulans geattendeerd worden op het scholierenlidmaatschap. Zeker op plaatselijk
niveau is wat betreft de KNSB het lidmaatschap geen must. Ten aanzien van een proeftijd vindt de heer
Tjiam dat aan een keer deelnemen aan een toernooi, geen verplichtende eis van jeugdlidmaatschap
verbonden zou moeten zijn. Wel kan bij aanmelden op de voordelen van lidmaatschap zoals het gratis
ontvangen van Chess Tutor, gewezen worden. In geval van een Grand Prix-toernooi zou weigering van een
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deelnemer strijdig met het wervende en promotionele karakter van de Grand Prix's zijn. Een formele
afspraak bestaat nog niet, maar in het bestuur is een limiet van drie keer deelname zonder
lidmaatschapsverplichting ter sprake geweest. Het ondersteuningssysteem op gebied van registratie,
puntenverwerking e.d. dat de KNSB op landelijk en plaatselijk niveau aan verenigingen, organisatoren wil
bieden, bevindt zich nog in een ontwikkelingsstadium.
Tot slot licht hij toe dat de registratie van de kinderen bij het Bondsbureau terechtkomt. De opmerkingen
over het volgsysteem neemt hij ter harte. Het bestuur zal samen met het Bondsbureau zorgvuldig de opties
van het doorgeven van correcte informatie in samenwerking met regionale bonden, verenigingen en
organisatoren, onder de loep nemen.
De heer Fassaert acht de door de heer Tjiam gegeven toelichting en aangebrachte nuancering bevredigend.
Hij dringt bij het bestuur aan, om het voorliggende voorstel niet nu in stemming te brengen. Herformulering
ervan, denkt hij, zal zeker voor een breder draagvlak bij de achterban zorgen. Hij stelt voor om dan het
voorstel in stemming te brengen.
De voorzitter legt uit dat het bestuur graag wil starten. Hij denkt wel te kunnen toezeggen dat de
opmerkingen van achter de bestuurstafel op basis van de vragen van de heer Fassaert, verwerkt zullen
worden. Ook hier geldt het communicatieve aspect. Het bestuur zou het betreuren wanneer het voorstel niet
vandaag in stemming gebracht wordt. In formele positie levert dat opnieuw een vertraging op. Het voorstel is
immers al, als gevolg van opmerkingen in een vorige vergadering, preciezer geherformuleerd. In de
communicatie zullen de opmerkingen van de heer Tjiam duidelijk meegenomen worden.
De heer De Weerd (RSB) merkt op dat het Scholierenlidmaatschap scholieren, scholen betreft. Daarnaast
organiseren derden, geen verenigingen, ook toernooien voor scholieren. Hij is een voorstander van
communicatie aan allen, maar vraagt zich af hoe deze communicatie te verwezenlijken.
Volgens de voorzitter bestaat er formeel geen relatie en de vraag rijst of deze noodzakelijk is. De heer De
Weerd meent van wel en geeft het voorbeeld van het gymnasiumtoernooi dat de RSB zou willen
organiseren. Ook hier speelt het communicatieve aspect een rol. De heer De Weerd heeft er geen oplossing
voor maar wil graag de aandacht erop richten.
De heer Tjiam beaamt dat er formeel, zoals de heer Schuyer heeft opgemerkt, geen relatie bestaat. Een
deel van de scholen biedt echter SpeelZ aan en die scholen zijn wél in beeld.
De heer Vermue (ZSB) staat positief tegenover het voorstel. Hij merkt op dat het Scholierenlidmaatschap
heel gericht lijkt op de groep 6-9 jarigen. Hoe staat het met de groep van 10-12 jarigen? Hij vervolgt met de
vraag of er aan gedacht is om in de ledenregistratie ook het aantal behaalde diploma’s op te nemen; ook
makkelijk bij overgang naar clubs.
De heer Tjiam bevestigt het door de voorzitter gegeven antwoord. Hij verduidelijkt dat het
Scholierenlidmaatschap voor alle basisscholieren is. De derde vraag is voor de heer Van der Werf.
Bij SpeelZ, aldus de heer Vermue, wordt in het tweede jaar Chess Tutor 2 gegeven. Kan een en ander aan
zijn laatste vraag gekoppeld worden?
De heer Van der Werf neemt de suggestie van het opnemen van diploma’s in de OLA graag over.
Registratie daarvan is mogelijk; de omvang ervan is de uitdaging.
De heer De Vries (HSB) wijst op het moeilijke punt van de registratie van Grand Prix-toernooi bij drie keer
gratis deelname, voordat lidmaatschap geëist wordt. Het is extra rompslomp. Hij stelt voor die € vijf per keer
te vragen. De voorzitter benadrukt dat het 3x gratis deelnemen niet uit de koker van het bestuur komt. Het is
de Bondsraad zelf die dit wenst.
Volgens de heer De Vries ging het om nul keer, tenzij in dit gezelschap anders beslist zou worden. Het gaat
niet om weglaten, het gaat om toevoegen, meent hij. De voorzitter antwoordt dat zijn persoonlijke mening is
dat wie wil meespelen lid hoort zijn. Maar, dat heeft het in dit gezelschap niet gehaald. Mocht de heer De
Vries dat in een voorstel wensen in te brengen, dan is dat zijn goed recht. Hij denkt niet dat een dergelijk
voorstel succes zal hebben. Als men regels wil ontduiken, dan gebeurt dat toch. Het bestuur geeft de
voorkeur aan het hebben van vertrouwen in ieders eerlijkheid.
De heer Schuil (SGS) heeft de indruk dat hier opnieuw in discussie wordt gebracht wat ook in het
Bondenoverleg besproken is. Hij betreurt dat. Via de moderne communicatiemiddelen heeft hij met zijn
achterban overleg kunnen plegen. De SGS steunt het voorliggende voorstel van harte. De ZSB-inzichten
sluiten aan bij de SGS-ideeën. Wat hem en de SGS betreft, volstaat de gegeven toelichting. Hij stelt voor om
tot stemming over te gaan.
De voorzitter bedankt de SGS en spreker voor het voorstel om deze discussie te sluiten en tot stemming
over te gaan. Hij licht nog toe dat het Bondenoverleg geen officiële status heeft. Dat betekent dat alles wat in
dat overleg aan de orde komt, in de Bondsraad altijd opnieuw bespreekbaar is.
Besluit: De Bondsraad keurt, met uitzondering van de tegenstem van de OSBO, het voorstel voor de
Introductie van het Scholierenlidmaatschap goed.
De voorzitter wenst de heer Tjiam succes met de uitvoering hiervan.
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5. Jaarverslag 2012
De heer Van der Werf deelt mee dat hij geattendeerd is op verschillende kleine correcties. Deze zullen in de
digitale versie die op de KNSB-website verschijnt, verwerkt worden. Er is echter één dwaling die hij hier wil
rectificeren namelijk op blz 34. De Veteranen-kampioen, de heer Ad van den Berg, is ook Seniorenkampioen. Een verslagje van het Bilderbergtoernooi waar de heer Van den Berg zijn titel behaalde zal
toegevoegd worden aan het Jaarverslag 2012.
De heer Roosendaal (SGA) heeft een paar tekstuele opmerkingen.
blz 25 – het Remke Heitetoernooi in Wolvega: Spike Ernst corrigeren in Sipke Ernst.
blz 5 – laatste zin voorlaatste paragraaf (Aanbevelingen Goed Sportbestuur) wil hij graag geduid zien. Wat
wordt bedoeld met “…dat het tuchtrecht van de KNSB algemener toepasbaar wordt.” Mede gezien het feit
dat in 2012 het tuchtrecht geen een keer is toegepast.
blz 25 - welke criteria leiden tot opname in deze rubriek, want een groot toernooi zoals het Limburgse Open
NK ontbreekt.
blz 37 – De Commissie van Beroep komt niet fysiek doch virtueel bijeen.
blz 28 – Hij krijgt de indruk dat de heer Hamers en de KNSB in de FIDE goed werk verrichten. Misschien
moet een bond van sterke bonden overwogen worden Toch lijkt het hem wenselijk wanneer het bestuur ook
in de Bondsraad polst of de in de FIDE gevaren koers bevalt.
De heer Van Aurich (PL) heeft enige opmerkingen. Zo mist hij op blz 25 vermelding van het Open
Kampioenschap van Utrecht, wanneer althans de redeneertrant van vorige spreker gevolgd wordt.
Blz 6 – sub Ledenaantal bevreemdt hem de derde zin “ Het aantal internetschaakleden was weliswaar hoger
dan twee jaar,…”
Blz 19 – Potsdam, Duitsland, 3e regel “Het topbord werd per land gevormd door de een grootmeester.” Is
het “de” of “een” grootmeester?
Voorts valt hem op dat het Huttontoernooi een KNSB-activiteit genoemd wordt. Hij denkt dat dat een abuis
is, gezien het feit dat: de NBSB, RSB en SGS op een moment in de vorige eeuw dit toernooi op poten
hebben gezet waaraan in de loop der tijd andere toernooitjes zijn toegevoegd.
De voorzitter verwijst naar de uitvoerige besprekingen betreffende het tuchtrecht in vorige Bondsraden. De
heer Roosendaal heeft gelijk dat dit nog) niet is toegepast waardoor er ogenschijnlijk geen urgentie zou
bestaan. Verwijzend naar het incident in Brabant, legt hij uit dat bij regionale bonden een dialoog op gang is
gebracht over hoe te handelen. Er is nu noodzaak om met elkaar te bepalen of het “tuchtigen” een
aangelegenheid van de regionale bond blijft of dat er voor een centraal sturingsmechanisme gekozen moet
worden. En dan betreft het voornamelijk de schorsing. De KNSB heeft geen formele bevoegdheid om een
schorsing op te leggen. Die bevoegdheid moet – naar de mening van het KNSB-bestuur - wel formeel
worden toegekend. Daarom is de kwestie aan de bevriende advocaten Van Till voorgelegd die de opties van
inpassen in de huidige reglementen onderzoeken.
Voor de opmerking van de heer Roosendaal heeft de voorzitter begrip. Hij zegt toe dat wanneer de bezette
agenda het toestaat, de heer Hamers uitgenodigd wordt in dit gezelschap van zijn wederwaardigheden in de
FIDE te verhalen. Hiermee heeft de Bondsraad dan een rechtstreekse relatie met iemand die namens de
KNSB in de FIDE het woord voert en waar nodig, coalities smeedt. Het zou kunnen dat op de langere termijn
het bestuur inderdaad het standpunt zal innemen dat het oprichten van een bond van een aantal sterke
landen, noodzakelijk is geworden. Dat moment is nog niet aangebroken.
Hierop geeft de voorzitter het woord aan de heer Van der Werf die op de overige opmerkingen zal reageren.
De heer Van der Werf zegt herstel van de typefouten toe.
De heer Schotanus meent dat het toernooi in de website-versie van het Jaarverslag 2012 toch kan worden
opgenomen. Het wel en niet vermeld zijn van toernooien, zo vreest hij, is een permanent probleem. Zowel
toevoegingen als verwijderingen van toernooien zullen reacties, positieve en afwijzende, oproepen. Alle
suggesties, aldus de heer Van der Werf, worden ter harte genomen. De voorzitter zegt de LiSB toe dat het
betreffende toernooi in het volgende Jaarverslag zal worden begrepen, aangezien het Jaarverslag 2012 al
door het bestuur getekend is. De voorzitter zegt toe dat het toernooi in de website-versie wordt
opgenomen.[Toezegging]
Verwijzend naar blz 28, de Toernooikalender KNSB, vraagt de heer Van Gelder (NBSB) opheldering over de
genoemde verschillen. Hij komt uit op -11. De heer Van der Werf antwoordt dat navraag heeft geleerd dat de
uitkomst een gevolg is van het feit dat sommige toernooien in meerdere categorieën vallen.
Op blz 12, Schaakchallenge Roosendaal, wordt een ledenaanwas van 200 genoemd ten gevolge van de
challenge. Dit strookt niet met de bevindingen van de regionale bond, aldus de heer Van Gelder. De heer
Van der Werf licht toe dat inderdaad niet allen verenigingslid geworden zijn, maar wel Internetlid. De heer
Van Gelder vervolgt met blz 8 sub Communicatie Jeugdschaak, voorlaatste zin. Welke noodzaak bestaat er
voor het koppelen aan de OLA, met het doel de website interactief te maken?
De heer Van der Werf antwoordt dat het specifiek om een persoonlijke login gaat. Daarvoor zijn persoonlijke
gegevens nodig die uit de OLA gehaald worden. Zoals in eerdere vergaderingen al benoemd: zodra de OLA
naar behoren functioneert, komt de website aan de beurt.
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De heer De Weerd (RSB) ondersteunt het door de voorzitter verwoorde standpunt ten opzichte van het
aanscherpen van het tuchtrecht. De RSB heeft ook eens een akkefietje aan de hand gehad van
tuchtrechtelijke aard waardoor het gebrek aan toepasbaarheid duidelijk werd. Het feit dat het niet is
toegepast, zou de onjuiste indruk kunnen wekken dat er daarom tot aanscherpen geen urgentie bestaat.
De voorzitter is verheugd met deze ondersteuning. Hij verwijst naar het Bondenoverleg waar zowel in als
buiten de vergadering bleek dat sommige regionale bonden inderdaad overruling van hun bevoegdheden
vrezen. Een gevoeligheid die de voorzitter eerder heeft bespeurd. Vandaar de uiterste zorgvuldigheid die nu
betracht wordt. Een tijdstip waarop een en ander zijn beslag vindt, is dan ook moeilijk op te geven.
De heer Kunnen (HSB) vindt het jaarverslag een inspirerend stuk. Het beschrijft wat de KNSB doet en het is
taakstellend voor de regionale bonden. Dit verslag verdient een goede publiciteit, vindt hij. Een tweede
opmerking betreft de werkgroep Aanmelden leden die in 2012 veel werk verzet heeft. Welke overweging ligt
ten grondslag aan het feit dat deze werkgroep niet vermeld is? Of staat het op een plek die hij niet gevonden
heeft?
Inderdaad een omissie geeft de voorzitter toe. Dit zal hersteld worden. [Toezegging]
De voorzitter wil afronden. Hij heeft de opmerkingen ten aanzien van de communicatie goed in de oren
geknoopt. Communicatie wordt een van de gespreksonderwerpen van de Heisessie van het bestuur. Op
financieel gebied moesten aderlatingen gelaten worden waardoor onder andere de vacature van een
communicatiemedewerker niet is opgevuld. Het bestuur onderschrijft de noodzaak van goede communicatie.
Binnen de huidige financiële mogelijkheden wil het KNSB-bestuur proberen met een enigszins verlichtende
oplossing te komen.
De heer Goud (SBO) heeft nog enkele opmerkingen. Hij sluit zich graag aan bij de zienswijze van de heer
Kunnen over dit jaarverslag. Ook hij spoort aan dit verslag onder verschillende organisaties en natuurlijk
NOC*NSF, te verspreiden. Ten aanzien van het volgende vraagt hij om opheldering.
Blz 5 inzake Aanbevelingen Goed Sportbestuur, Seksuele Intimidatie – VOG Regeling, het Tuchtrecht zijn
zaken die in de vorige editie ook stonden evenals het vraagstuk van Racisme en Discriminatie. Welke
vorderingen zijn er te melden?
Blz 9 Breedteschaak einde eerste alinea; moet de oorzaak van het achterblijven in aantal van SpeelZ-leden,
gezocht worden in de verwachtingen of in het aantal SpeelZ-leden?
Op blz 14 gaat het om de Proeve van Bekwaamheid van de cursus Schaaktrainer 2. De SBO-voorzitter heeft
de heer Goud op het hart gedrukt om de vraag te stellen of tijdens de cursus de cursisten geleidelijk worden
voorbereid, gewezen worden op de moeilijkheidsgraad van deze proeve, gezien het tegenvallende
slagingspercentage.
Blz 28/29, fondsen in de EU. Hoe is de stand van zaken? Is het mogelijk daar gelden te genereren, of
eventueel van de Kasparov Foundation? Is daar een mogelijkheid om wat aanvulling van onze financiële
middelen te verwerven.
De voorzitter verduidelijkt dat NOC*NSF alleen aanbevelingen doet hoe een Goed Sportbestuur dient te
functioneren, zoals ten aanzien van een tuchtrecht; wat men in de eigen organisatie dient te regelen.
De heer Van der Werf voegt hieraan toe dat wat racisme en discriminatie betreft, de aanbevelingen bij
NOC*NSF nog in behandeling zijn. Het is afwachten. Wel heeft NOC*NSF de eis niet meer dwingend
verklaard, aangezien men zelf nog niet aan de toezeggingen heeft kunnen voldoen.
Wat betreft SpeelZ blijft het aantal leden constant, aldus de heer Van der Werf die toelicht dat initiatieven
zoals in Den Bosch effect hebben. Naar blijkt zijn het vooral plaatselijke initiatieven die een positief effect
sorteren. Door het verbindende schoolschaak (Scholierenlidmaatschap) mikt de KNSB met het
Scholierenlidmaatschap op ledenaanwas in de toekomst.
Over de proeve van bekwaamheid van de cursus Schaaktrainer 2 zijn volgens de heer Van der Werf van
diverse zijden reacties ontvangen. De suggestie van SBO wordt ter harte genomen. (Actie Bb)
Naar aanleiding van Chess in Schools legt de heer Van der Werf uit dat de KNSB zelf merkt dat niet op
centraal doch op plaatselijk niveau eventueel gelden te vinden zijn. Dit is naar verschillende verenigingen
gecommuniceerd. Het Bondsbureau heeft ook assistentie verleend in het beoordelen van aanvragen om
subsidie. Het idee van Sport in de Buurt is momenteel in zwang.
De voorzitter voegt hieraan toe dat landelijke sportorganisaties geen gelden uit de Europese pot als subsidie
kunnen verstrekken. Wel heeft dit op plaatselijk niveau plaats. De aanvrager moet zich realiseren dat het
een uitgebreid plan moet zijn en dat 50% van het benodigde geld zelf gefinancierd moet worden. Dit mag
ook in materiële zin zijn, zoals vrijwilligers en materialen. Het zijn reguliere richtlijnen van de EU.
Afrondend bedankt de voorzitter allen voor hun opmerkingen en suggesties.
6. Financiële Zaken
6.a. Jaarrekening 2012 + 6.b. Accountantsverklaring
De heer Bosman biedt excuses aan voor de verschrijvingen waarop ook de Financiële Advies Commissie
(FAC) heeft geattendeerd. De FAC heeft eveneens gewezen op routinematigheid in toelichtingen en
verklaringen van bepaalde cijfers. De heer Bosman belooft in de toekomst een leesbaardere versie van de
Jaarrekening. In de vorige Bondsraad is met betrekking tot afschrijvingstermijnen, zoals software,
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automatisering, aan de orde gesteld. In het intussen met de accountant gevoerde gesprek in aanwezigheid
van de heer Van der Werf is besloten tot toepassing van actualisering. Vervolgens nodigt de heer Bosman
de FAC-voorzitter, de heer J. de Boer, uit om het FAC-advies toe te lichten.
6.c. Advies Financiële Commissie
Het is hier gebruik, aldus de FAC-voorzitter dat de penningmeester een toelichting op de Jaarrekening geeft.
Het gemis aan een bestuurs-verslag was binnen de FAC onderwerp van gesprek.
Hij vervolgt met de liquiditeit die terugloopt en die bestuurs-aandacht eist nu de banken zich zo
terughoudend opstellen.
De FAC is van mening dat de debiteuren- en crediteurenposten vanwege de stijging in debiteuren, meer
toelichting konden gebruiken.
Software vraagt een andere afschrijvingstermijn dan hardware. Het huidige administratieve systeem wordt al
tien jaren gebruikt. Te zijner tijd verwacht de FAC geïnformeerd te worden.
De Internet business case en zijn ontwikkeling kan meer helderheid gebruiken. Hoe is de verweving in de
hele financiële verantwoording? Vandaar het advies om inzichtelijkheid te verschaffen.
De FAC-voorzitter informeert dat de FAC meer onder ogen heeft gekregen dan in het FAC-advies vermeld
is. De FAC vermijdt detailopmerkingen.
Wat betreft de AO/IC is de FAC van mening dat wat financiële verantwoording richting Bondsraad wat
aanscherping wenselijk is. Met de wijze waarop de AO/IC nu is ingericht, is de FAC tevreden.
Afrondend beveelt de FAC-voorzitter de voorgelegde Jaarrekening 2012 aan, met inachtneming van de
opmerkingen.
De voorzitter vraagt om verduidelijking, wat bedoelt de FAC met een schriftelijke bestuurs-verklaring? De
FAC wenst een wat bredere kijk op de financiën, verklaart de FAC-voorzitter. Hij voegt eraan toe dat het
geen kritiek op de penningmeester is.
De heer Bosman deelt de zorgen van de FAC over de liquiditeit en solvabiliteit. Zoals in vorige
vergaderingen ter sprake is gekomen, blijven inkomsten afnemen.
Aan de AO/IC is met vereende krachten gewerkt. Het streven is een jaarlijkse update.
De OLA is een speciaal project waarop de heer Bosman bij de Rapportage aan de Bondsraad wil
terugkomen.
Ook de kanttekeningen van de FAC ten opzichte van de Internet business case neemt de heer Bosman ter
harte. Het gaat hier om de relatie wat gewild wordt en wat realiseerbaar is, een bekend onderwerp in dit
gezelschap. Aanscherping is nodig.
De voorzitter vraagt verduidelijk aan de FAC-voorzitter over het Internetschaak dat niet alleen opbrengsten
betreft maar ook een investering is. De FAC-voorzitter legt uit dat het duidelijk is dat het ook om een
investering gaat. Wat de FAC wenselijk vindt, is dat deze investering helder wordt zonder een zoektocht in
verschillende posten.
Verwijzend naar blz 3 verwondert het de heer De Vries (HSB) dat de begroting voor het jaar 2013 toch een
negatief saldo vertoont ondanks de verlenging van de sponsoring door Slim.
De heer Bosman legt uit dat tegenvallers en meevallers onverwacht optreden waarover gerapporteerd wordt.
Zoals in een eerdere vergadering is toegelicht, is en blijft de verwachting van het bestuur dat de begroting
2013 neutraal zal uitkomen. Echter, aan een formeel verslag liggen formele stukken ten grondslag en deze
Jaarrekening is een formeel stuk.
Op blz 5 sub Kantoorpand Haarlem, laatste zin “Op investeringen op het pand wordt niet afgeschreven.” stelt
de heer De Vries voor om ter vermijding van misverstanden, toe te voegen dat een reserve uit investeringen
van het pand is opgebouwd. De heer Bosman beaamt dat dit overeenkomt met de signalering van de FAC
betreffende herbeschouwing van teksten. Hij neemt deze opmerking van de heer De Vries graag mee.
De heer De Vries vervolgt met blz 28 inzake posten Bondsblad en Website. Waaraan is de meevaller te
danken? Bij Internetschaak sub Breedteschaak waren inkomsten etc fors hoger dan begroot.
De heer Bosman geeft toe dat wat grotere verspringingen conform het FAC-advies wat zorgvuldiger
geformuleerd moeten worden. Dat geldt ook voor Internetschaak. We hoopten op meer leden en dat geeft
ook al verschillen met wat begroot wordt. Grotere posten moeten herijkt worden. Kleinere zijn niet de moeite
waard om de begrotingssystematiek te veranderen, kan beter in toelichting gezet worden. Kern van het
Internetschaakverleden zijn de lidmaatschapspakketjes die tegen kwantumkorting worden aangeschaft.
Echter, de snelheid van het verloop fluctueert.
De heer Goud (SBO) deelt mee dat de SBO content is met de becommentariëring van de FAC op de
verschillende functies. De heer Goud vraagt zich af waarom de FAC van de penningmeester nog meer
verslag verlangt terwijl dit verslag al behoorlijk intensief is. Wat is de reden?
De voorzitter wil benadrukken dat penningmeester Bosman wat betreft de Jaarrekening de spreekbuis van
het gehele bestuur is, en niet zijn persoonlijke mening ventileert. Misschien is het gebruik van de wij-vorm in
het vervolg beter.
De penningmeester voelt de behoefte om zich beschermend ten gunste van de FAC op te stellen. Er zijn
twee zaken, o.a. efficiënt vergaderen. In dat verband is het handig dat alles door de FAC in één oogopslag
te vinden is; mondelinge toelichting door de penningmeester niet meer nodig is. Want ook de FAC,
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overigens ook door enthousiaste vrijwilligers bemand, gaat ervan uit dat andere hobbyisten bij uitpluizing op
hetzelfde zullen stuiten als zij.
De FAC-voorzitter sluit zich aan bij de uitleg van de heer Bosman. Hij wijst erop dat de FAC zich in het
verslag niet ontevreden heeft getoond.
De heer Van Aurich (PL) snapt het plaatje op blz 12 niet.
Volgens de heer Bosman is de watervalmethodiek – voor- en tegenvallers opgeteld geven de uitkomst –
tegenwoordig geliefd in bedrijfsorganisaties. De heer Van Aurich verwijst naar Bondsblad & website die meer
scoorden, terwijl het plaatje neergang aangeeft; kortom hij blijft het plaatje niet snappen. De heer Bosman
beaamt dat de heer Van Aurich hier een punt heeft.
Verder mist de heer Van Aurich de handtekening op blz 14: is dit verslag getekend?
De heer Van der Werf geeft een korte uitleg: de officiële versie is getekend. Op de vraag of dit origineel
aanwezig is, luidt het antwoord nee. De penningmeester merkt op dat originele getekende versies van de
Jaarrekening ook in de toekomst niet naar de Bondsraad zullen worden meegenomen. De Bondsraad moet
het bestuur maar op zijn woord geloven.
Volgens de heer De Weerd (RSB) klopt de waterval wel (zie begroting vs realisatie). In een voortzetting van
de discussie op dit punt ziet de voorzitter geen heil.
Besluit: De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2012 goed en verleent onder dankzegging het bestuur
decharge voor het gevoerde beleid.
6.d. Benoeming en herbenoeming leden Financiële Advies Commissie
De voorzitter stelt voor de voordracht van (her)benoemingen door de Financiële Advies Commissie te
volgen. Er zijn geen tegenkandidaten.
Besluit: Met algemene goedkeuring benoemt de Bondsraad de heer J.P. de Vries als lid van de Financiële
Advies Commissie en worden de heren J. de Boer en W. Pool voor een laatste termijn herbenoemd als lid
van de Financiële Advies Commissie.
7. Ingestelde werkgroepen en stand van zaken
De voorzitter deelt mee dat de werkgroep Toekomst KNSB verscheidene malen bijeen is geweest. De
bedoeling is dat door het bestuur in de volgende Bondsraadvergadering een discussiestuk over de in te
slagen richting zal worden gepresenteerd. Na die behandeling wordt een tweede versie in de voorjaars
Bondsraadvergadering van 2014 aangeboden. De visie beslaat een tijdsperiode van 20 jaar.
De werkgroep Huisvesting is in mei bijeengeweest. De verwachting is dat door het bestuur ook in de
volgende Bondsraadvergadering een vergaderdocument zal worden gepresenteerd. De voorzitter vervolgt
met te verwijzen naar het idee om een werkgroep Differentiatie lidmaatschap te formeren. Daar echter voor
een pilot geen regionale bond te vinden is en was, lijkt het het bestuur ook niet meer opportuun een
dergelijke werkgroep op te richten.
De heer Uitenbroek (NBvS) vraagt welke bonden bij de werkgroepen betrokken zijn. De voorzitter antwoordt
dat het juist de bedoeling is in brede algemene zin (maatschappelijke ontwikkelingen e.d. en hun betekenis
voor sportbonden en voor de Schaakbond in het bijzonder) tot een perspectief, visie te komen en niet vanuit
een specifieke benadering. Wat niet betekent dat suggesties niet welkom zijn. De voorzitter stelt er voorts
prijs op te benadrukken dat dit overigens geen depreciatie van de aangesloten bonden inhoudt.
De heer Goud (SBO) vraagt of het mogelijk is de aangekondigde notities al in september gereed te hebben
opdat discussie met de achterban voor de volgende Bondsraadvergadering in november al gevoerd kunnen
worden. De heer Goud hoopt dat dan een en ander op de KNSB-website gepubliceerd zal worden.
De voorzitter antwoordt dat dat inderdaad de achterliggende gedachte van het bestuur en het streven is om
de bonden ruimte te geven, maar dat hij niets toezegt ook niet ten aanzien van plaatsing op de website.
8. Herbenoeming lid Algemeen Bestuur
Besluit: De Bondsraad herbenoemt de heer Bosman voor een derde en laatste termijn tot penningmeester.
9. Rapportage aan Bondsraad
9.1. Online Ledenadministratie (OLA). Inleidend informeert de heer Bosman de Bondsraad over de intussen
opgerichte stuurgroep OLA. In de stuurgroep hebben de heren J. de Boer (NHSB) en E. Mijnheer (SBO)
zitting evenals de heer Bosman zelf. Projectleider is de heer Van der Werf die rapporteert aan de Bondsraad
en terugkoppelt naar de stuurgroep. Teruggrijpend op de geschiedenis brengt de penningmeester het tot
nog toe bewandelde traject in herinnering. Een vertraging is toch opgetreden. Met elkaar in de Bondsraad
bepaalde criteria benoemd: kwaliteit en binnen budget blijven. Op een gegeven moment door ervaring toch
besloten om tot een gefaseerde uitvoering. Bij SBO zou als eerste een en ander worden uitgerold,
vervolgens in de NHSB, zonder verstoring van vrijwilligersprocessen. In die geest is de inkleuring geschied.
9.2. De heer Fassaert (OSBO) verwijst naar de afbouwsubsidie van het Ministerie van VWS. Hij wil weten
waar precies aan gedacht wordt.
De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp uitvoerig aan de orde is geweest in het bestuur. De helft wordt
gereserveerd en de andere helft besteed aan verlichting van de onderstaande punten.
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De heer Schotanus merkt op dat voor managementinformatie de uitrol (OLA) zo kort mogelijk dient te zijn.
De heer Bosman deelt deze mening. Hij zegt toe dat het bestuur incidentele meevallers niet aan structurele
zaken wil besteden.
De voorzitter voegt eraan toe dat alles goed in beeld is. De druk moet op de ketel blijven, aldus de heer
Schotanus. Dat vraagt medewerking van de regionale bonden.
9.3. De heer Van Aurich (PL) vraagt hoe de rating wordt berekend. Door het gemiddelde te nemen van de
eerste tien spelers per land, antwoordt de heer Van der Werf. De voorzitter voegt eraan toe dat Nederland
nu bij de eerste acht landen van de wereld behoort.
10. Rondvraag
De heer Goud (SBO) vraagt om de Bondsraadstukken ook op de website te plaatsen naast verzending per
post c.q. email. De voorzitter zegt dit toe. [Toezegging]
11. Sluiting
Om 12.30 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 15 juni 2013

Toezeggingen gedaan aan Bondsraad op 15 juni 2013
N.a.v. bespreking notulen extra BR 9 feb 2013
De heer Avis (NHSB) sluit zich aan bij het verzoek van de heer Fassaert om herhaalde en uitgebreide
informatieverstrekking richting regionale bonden én verenigingen, met nadruk op de Online
Ledenadministratie (OLA). Zich in september aanmeldende aspirant-leden, dienen ook meteen in september
aangemeld te worden; niet pas na de proefperiode van drie maanden. De voorzitter en de heer Van der Werf
zeggen de gevraagde communicatie toe.
N.a.v. bespreking Scholierenlidmaatschap
Samenvattend meent de voorzitter dat ook hier het kernpunt uitgebreide, zorgvuldige en herhaalde
communicatie richting alle partijen betreft. Hij zegt toe dat het Bondsbureau zich over het punt van duidelijke
communicatie zal buigen.
N.a.v. Jaarverslag
• De voorzitter zegt de LiSB toe dat het betreffende toernooi in het volgende Jaarverslag zal worden
begrepen, aangezien het Jaarverslag 2012 al door het bestuur getekend is. De voorzitter zegt toe dat
het toernooi in de website-versie wordt opgenomen.
• De heer Kunnen (HSB): De werkgroep Aanmelden leden heeft in 2012 veel werk verzet. Welke
overweging ligt ten grondslag aan het feit dat deze werkgroep niet vermeld is? Of staat het op een plek
die hij niet gevonden heeft? Inderdaad een omissie geeft de voorzitter toe. Dit zal hersteld worden.
N.a.v. rondvraag
De heer Goud (SBO) vraagt om de Bondsraadstukken ook op de website te plaatsen naast verzending per
post c.q. email. De voorzitter zegt dit toe.

Besluiten Bondsraad 15 juni 2013
• De Bondsraad keurt, met uitzondering van de tegenstem van de OSBO, het voorstel voor de Introductie
van het Scholierenlidmaatschap goed.
• De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2012 goed en verleent onder dankzegging het bestuur decharge
voor het gevoerde beleid.
• Met algemene goedkeuring benoemt de Bondsraad de heer J.P. de Vries als lid van de Financiële
Advies Commissie en worden de heren J. de Boer en W. Pool voor een laatste termijn herbenoemd als
lid van de Financiële Advies Commissie.
• De Bondsraad herbenoemt de heer Bosman voor een derde en laatste termijn tot penningmeester.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 15 juni 2013
Opvoerdatum

nr.

Actiehouder

Actie

Actuele status

Deadline

15-6-2013

61

BB

Duidelijke communicatie richting alle partijen inz. Introductie
Scholierenlidmaatschap

Communicatie
heeft
plaatsgevonden

Blijft een
doorlopende
activiteit

legenda
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

BR

Bondsraad
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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 2013
25 januari 2013
13/AZbr/0136/PV

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2013.
Bond

aantal leden

aantal stemmen

FSB

672

2x4=8

NOSBO

949

2x4=8

SBO

823

2x4=8

OSBO

2255

2 x 7 = 14

SGS

2196

2 x 7 = 14

SGA

1291

2 x 5 = 10

NHSB

2071

2 x 6 = 12

LeiSB

819

2x4=8

HSB

1146

2 x 5 = 10

RSB

1807

2 x 6 = 12

ZSB

498

2x3=6

1709

2 x 6 = 12

819

2x4=8

NSVG

30

1x1=1

NBvS

36

1x1=1

NBC

148

1x2=2

CSVN

170

1x2=2

ARVES

15

1x1=1

2021

1x6=6

19475

143

NBSB
LiSB

Ind.Leden

Totaal
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