Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 9 december 2017

17/AZbr/1108/DT

16 november 2017

Geachte leden van de Bondsraad,

Hierbij nodig ik u uit voor de Bondsraadvergadering annex themadag van de KNSB van 9 december
aanstaande.
De speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 staan centraal op deze landelijke themadag.
U kunt verschillende workshops volgen, onder meer over schoolschaak, het aantrekkelijk houden van
uw club en hoe online en offline schaak elkaar kunnen versterken. Er zijn drie ronden met workshops.
De Bondsraadvergadering zal tijdens de tweede ronde van de workshops zijn. Meer informatie over
de themadag hebt u reeds eerder ontvangen. We hopen dat het een inspirerende dag zal worden!
De themadag begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De vergadering van de Bondsraad is van
13.15 uur tot 15.30 uur.

De locatie van de vergadering is:
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht
tel. 030-2122199
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een drankje.

Bereikbaarheid Utrechts Stedelijk Gymnasium
• Met bus vanaf Utrecht CS (Jaarbeurszijde):
- Lijn 8 richting Wilhelminapark (Uitstappen halte Oosterstraat, 5 minuten lopen)
- Lijn 41 richting Wijk bij Duurstede (Uitstappen halte Rubenslaan, 5 minuten lopen)
•

Met eigen vervoer:
- In de directe omgeving van het gymnasium is het op zaterdag betaald parkeren (€ 2,53 per
uur).
- Gratis parkeren kan aan de andere kant van de Venuslaan/Rubenslaan, voorbij het water (de
Kromme Rijn). Ca. 10 minuten lopen.

Vertrouwend op uw aanwezigheid,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur

bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 9 december 2017 in het Utrechts Stedelijk Gymnasium (aula) in Utrecht
aanvang 13.15 uur
17/AZbr/1108/DT

Voorafgaand aan de vergadering is van 12.45 – 13.15 uur een lunchbuffet in de aula.
1. Opening (13.15 – 13.20)
2. Mededelingen en ingekomen post (13.20 – 13.25)
3. Wijzigingen samenstelling bestuur (13.25 – 13.35)
- Voordracht mevr. I. Paulet, aftreden dhr. J. Stomphorst en dhr. E. Rebers (17/AZab/1104/DT)
- Bijlage: CV mevr. I. Paulet
4. Ter bespreking: Meerjarenbeleid 2018-2021 (13.35 – 14.05)
- Visiedocument 2018-2021 (17/AZab/1122/MvA/dt)
5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2018 (14.05 – 14.35)
- Begroting & jaarplan 2018 (17/FZbegr/1061/DT)
- Voorstel instemming begroting & jaarplan 2018 incl. toelichting (17/FZbegr/1102/DT)
- Advies FAC (17/FZfac/1125/JPdV/dt)
6. Ter besluitvorming: Wijziging statuten KNSB in verband met matchfixing (14.35 – 14.45)
- Voorstel instemming statutenwijziging (17/AZaz/1106/DT)
- Gewijzigde statuten – concept (17/AZaz/1123/WB/dt)
- Tuchtreglement matchfixing ISR (17/AZaz/1124/ISR/dt)
7. Stukken ter info (14.45 – 15.00)
- Rapportage aan Bondsraad (17/AZbr/1120/BB)
- Rapportage voorbereiding pilot uitbreiding landelijke competitie (17/WZcom/1119/JB)
- Data 2018 Bondsraad en Bondenoverleg (17/AZbr/1107/DT)
8. Ter vaststelling: Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017 (15.00 – 15.10)
- Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017 (17/AZbr/759/TK/dt)
- Bijlage: Notitie opvolging actiepunten Bondsraad 17 juni 2017 (17/AZbr/1105/DT)
Tekstuele correcties graag via mail aan bondsbureau@schaakbond.nl (uiterlijk maandag 4
december 2017 toezenden)
9. Rondvraag (15.10 – 15.15)
10. Sluiting (15.15)
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De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Wijzigingen samenstelling bestuur KNSB
Ter benoeming
16 november 2017
17/AZab/1104/DT

Vertrek twee bestuursleden
Wegens het bereiken van de maximale termijn als bestuurslid treedt de heer J. Stomphorst af.
De heer E. Rebers heeft in verband met persoonlijke omstandigheden besloten af te treden als
bestuurslid.

Voordracht bestuurslid KNSB
Tot ons genoegen kunnen wij een kandidaat voordragen als bestuurslid van de KNSB.
De kandidaat is mevrouw I. (Iozefina) Paulet. Zij is 28 jaar en woonachtig in Woerden. Een CV is
bijgevoegd.
Mevrouw Paulet is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.
Voorstel: mevrouw Paulet te benoemen tot bestuurslid van de KNSB met ingang van 9 december
e
2017 voor een periode van 3 jaar (1 termijn) tot najaar 2020.
e

e

Gelet op de statuten is zij daarna nog verkiesbaar voor een 2 en 3 termijn van telkens 3 jaar.
Tenslotte is artikel 9.1 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSB van belang:
9.1

Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden
kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te
geschieden door schriftelijke opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het
bestuur, welke opgaven tenminste 15 dagen voor de vergadering, waarin de vacature moet
worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een schriftelijke bereidverklaring ondertekend
door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te vervullen.

Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum
Media

Iozefina Paulet
Woerden
Nederlands (sinds 2016)
+31 619909478
pauletiozefina@gmail.com
19 februari 1989
Linkedin

Academische opleiding
09.2016 – 07.2017

Civiel effect - Nederlands recht/ Rijksuniversiteit Groningen
- Burgerlijk Procesrecht;
- Verbintenissen- en goederenrecht;
- Het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht;
- Bestuursrecht;
- Strafprocesrecht.

09.2013 – 08.2015

Master European Law, Specialization in Energy and Climate Law/
Rijksuniversiteit Groningen
Mijn kennis, interesse en vaardigheden liggen op het gebied van
bestuurs-, milieu- en energierecht.
Gevolgde vakken:
- Europees bestuursrecht;
- Energie- en klimaatrecht;
- Milieurecht;
- Mededingingsrecht;
- Europees arbeidsrecht;
- Internationaal contractenrecht in het algemeen en gespecialiseerd
op de energiemarkt;

09.2010 – 08.2013

4e plaats bij de Arctic Energy Online Battle, Gasterra.

European and International Law Bachelor/ Rijksuniversiteit
Groningen
The Bachelor was waardevol vanwege het brede curriculum. Naast de
juridische vakken heb ik ook kennis opgedaan op het gebied van
internationale en Europese betrekkingen, politieke wetenschappen en
financiën.

10.2012 – 02.2013

Erasmus Exchange Programme, Charles University Prague
Gevolgde vakken: tax law, mensenrechten en milieurecht, maar ook de
basis van sportrecht, IT-recht en medisch recht.

Werkervaring
01.2016 – 06.2017

Jeugdcoördinator Schaakclub Groninger Combinatie
Als jeugdcoördinator hield ik me onder andere bezig met:
- beleid en acquisitie;
- contacten onderhouden met andere beleidsbepalers, ouders,
jeugdtrainers en andere schaakclubs;
- het budget beheren;
- het stimuleren van kinderen tot deelname aan jeugdtoernooien en
het organiseren van begeleiding naar externe wedstrijden en
toernooien.

09.2010 – 06.2017

Schaaktrainer: geven van workshops en lezingen
Als schaaktrainer heb ik geleerd dat één en dezelfde leermethode niet bij
iedereen past, maar ook dat er altijd iets van je leerlingen te leren valt.
Als schaaktrainer heb ik:
- individuele en groepslessen gegeven;
- simultaans gespeeld.

09.2011—10.2016

Serveerster, Giovanni’s Groningen
Taken:
- Anderen aansturen;
- Het serveren van gasten;
- Inkopen doen.

2008 – 2010

Schaakprof: Internationaal Grootmeester schaken
In 2008 heb ik besloten om fulltime schaakprof te zijn. Als schaakprof
werd ik gesponsord om toernooien, vooral in het buitenland, te spelen.
In deze periode heb ik naast mijn specifieke schaakvaardigheden ook
andere culturen en mezelf beter leren kennen.

Daarnaast heb ik me ook bepaalde eigenschappen en kwaliteiten
aangeleerd, zoals:
- een probleem grondig en gestructureerd analyseren en zelfstandig
tot een oplossing komen;
- rekenen en visualiseren;
- onderhandelen voor het verkrijgen van honorarium en condities
voor deelname aan (buitenlandse) toernooien;
- organiseren.

Stages
04. 2014 – 09.2014

Scriptie Onderzoek Stagiaire, Energy Valley Groningen
Ik heb onderzoek gedaan naar de wettelijke belemmeringen die zich
kunnen voordoen bij het ontwikkelen van een “energie duurzame
gemeenschap”.
Andere taken:
- bijwerken van de site;
- vergaderingen en bijeenkomsten bijwonen.

Nevenactiviteiten
2015- Heden

CDA en CDJA-lid
Als lid van het CDA en CDJA ga ik naar bijeenkomst- en
werkgroepavonden, zoals de werkgroep betreffende Millieu,
Infrastructuur en Landbouw.
In Groningen ben ik betrokken bij het organiseren van de overlegdagen.

10.2015- 04.2017

Vluchtelingencoach Humanitas
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de integratie van degenen
die de ‘vluchtelingtatus’ in Nederland hebben gekregen.

2010-2017

Schaken in Nederland
-

1999-2010

Gedeelde 1ste bij het Nederlands Schaakkampioenschap, 2016
Amsterdam;
Lid van het Nederlandse vrouwenteam bij het EK Landenteams,
oktober 2017.

Schaken in Roemenië
Samenvatting van mijn behaalde resultaten:
- meervoudig nationaal kampioene vanaf mijn tiende;
- meerdere Europese titels vanaf mijn twaalfde;
- in 2006 ben ik verkozen tot "De beste schaker (en daarmee ook
schaakster) van Roemenië" door het ministerie van Sport en
Cultuur;

-

4e plaats in de 38e Vrouwen Schaakolympiade, Duitsland 2008;
lid van het Roemeense Nationale Jeugdteam tussen de jaren
1999-2009;
lid van het Roemeense Nationale Vrouwenteam tussen de jaren
2003-2010.

Vaardigheden
Talen

Roemeens (moedertaal)
Nederlands (C1- NT2 II behaald)
Engels (C2)
Frans (basis)

Computervaardigheden

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.

Rijbewijs

B-rijbewijs (standaard)

Interesses
Politiek, lezen, salsadansen, koken en fietsen.

Visiedocument 2018-2021

17/AZab/1122/MvA/dt
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Transitie in de sport
De KNSB is optimistisch over de kansen van het schaken en de kansen die de schaakbond daarin
kan creëren en pakken. Dat neemt niet weg dat er nog in 2016 een reorganisatie op het bureau van
de KNSB geweest. Dat was niet voor niets. De aanleiding was trendmatig dalende inkomsten
(ledental en sponsoring) en stijgende kosten. Daarbij komt dat het traditionele lidmaatschap
tanende is en dit probleem wordt bij alle sportbonden gevoeld. In maart 2016 werd een artikel
gepubliceerd door NOC*NSF die de tendens bij de sportbonden probeert te duiden.
“…. Steeds meer Nederlanders sporten op ongeorganiseerde basis (zonder lidmaatschap bij een sportclub)
op tijdstippen en locaties die voor hen het prettigst zijn. De rol van sportbonden en NOC*NSF verandert
hiermee ook. Dat betekent dat wij relevant willen zijn voor alle sporters in Nederland. De sporter, die zich
steeds meer op nieuwe en eigen manieren gaat ‘verenigen’, staat hierin centraal. De sport is niet (langer) van
ons (sportbonden en NOC*NSF), maar van iedereen.” [NOC*NSF, 29 maart 2016].

Ook is duidelijk geworden dat de systematiek van de verdeling van sportgelden door NOC*NSF aan
sportbonden zal wijzigen. Vanaf 2019 zal de verdeling op basis van ‘leden’ worden afgebouwd en
worden vervangen door een nieuwe systematiek.
Dat we hier wat mee moeten, kwam in de gesprekken bij bestuur en bureau van de KNSB vaak ter
tafel. Ook komt duidelijk naar voren dat de schaakbond meer ‘open moet staan’ voor nieuwe
initiatieven van buitenaf. Het gevaar ligt op de loer dat je in moeilijke tijden alleen maar naar de
kosten en efficiëntie kijkt en zo de blik teveel naar binnen keert.

Aanleiding - Missie KNSB 2001
“De KNSB biedt schakers ondersteuning bij het spelen van het schaakspel in lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal verband door het creëren, in stand houden en verder ontwikkelen van
een breed en kwalitatief hoogstaand schaakaanbod. De bond maakt daarbij geen onderscheid naar
spelniveau en spelerskenmerken, houdt tradities in ere zonder conservatief te willen zijn, stimuleert
nieuwe initiatieven en biedt ruimte aan zowel sportieve prestaties als ook aan activiteiten met
recreatieve en sociale doeleinden.” (beleidsplan KNSB 2001)
Het resulterende gesprek over de rol van de KNSB en de fundamenten van de schaakbond
(structuur) leverde een levendige discussie op over de missie en visie van de KNSB. De missie en
visie dateren uit 2001. Gezien bovengenoemde ontwikkelingen hebben we aangegeven deze missie
en visie opnieuw tegen het licht te willen houden.

Proces
We hebben in 2017 uit verschillende bronnen waardevolle inzichten en ideeën gekregen:
•
•
•
•
•

Expert meeting 26/6 Amsterdam met ca. 30 interne en externe experts
Sportbonden: NOC*NSF, NBB (bridge), KNDB (dammen), KNWU (wielrennen), KNHB (hockey),
Nevobo (volleybal)
Algemeen: NOC*NSF, NvG, diverse sportbestuurders en gemeente ambtenaren
Interviews en gesprekken met Bondsbureau, Bondsraad, Bondenoverleg, losse leden en niet leden
Werkcommissies
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Gedurende het proces groeide de overtuiging dat de oude missie -geënt op alleen de schakers, de
leden van de KNSB- zichzelf beperkt in mogelijkheden. Op zich is het logisch duidelijke kaders te
stellen, maar na veel gesprekken en input van buitenaf, is de overtuiging verder gegroeid dat als de
hele schaakgemeenschap groeit, daar de leden en dus ook de KNSB daar baat bij hebben.
Kijkend naar de vuistregel van 10*, biedt dat veel potentieel. Het helpt breder te kijken en kansen te
signaleren en pakken. Er is natuurlijk een reden waarom schaakliefhebbers wel houden van
schaken maar geen lid zijn van de KNSB. We voegen niet genoeg waarde voor hen toe. Het is toch
zinvol te weten hoe we daar het verschil in kunnen maken? Daarnaast leeft de overtuiging dat
schaken betekenis kan hebben in de maatschappij in persoonlijk, sociaal en maatschappelijk
opzicht. Bovendien zijn er kansen. Het aantal jeugdschakers en de online schaakpopulatie groeit.
Natuurlijk zijn er ook bedreigingen en ook de sterktes en zwaktes hebben we onder de loep
genomen.
*Er zijn ongeveer 20.000 leden, 200.000 mensen die regelmatig schaken (x10) en 2.000.000
mensen die kunnen schaken (x10).

Visiedocument vs MeerJarenBeleidsPlan
Voor u ligt een richting met speerpunten. Het vertelt waar we van dromen, waar we in geloven. En
ook hoe we denken deze dromen voor elkaar te krijgen. Hoe we willen en moeten werken. Dat
begint bij een open houding, vragen stellen en de energie volgen. De doelen die we eraan koppelen
zijn concreet. De stip op de horizon voor over vier jaar hebben we gezet.
Maar de fasering in de tussenliggende jaren is niet gegoten in beton. Sterker, een té vastomlijnd
plan kan snel reageren op kansen in de weg staan. Bij de richting die wij voor ogen hebben, staat
de behoefte van de individuele (potentiële) schaker en schaakliefhebber centraal. We kijken hoe
we als bond het schaken zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Daarbij willen we successen delen en
uitbouwen en aandacht hebben voor kansen. De KNSB zal meer regisseren dan produceren.
Vandaar dat dit korte document stoer genoeg de doelen concretiseert, maar ruimte geeft aan
eenieder om invloed uit te oefenen. In de fasering, locaties, snelheid en mogelijkheden die er op elk
moment zijn.
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Dromen – WAAROM
In de vele gesprekken kwam een aantal zaken steevast terug. Eén daarvan is dat schaken gewoon
een briljant mooi en leuk spel is en als je dat ontdekt, dan ben je verkocht. Extra reden om zoveel
mogelijk mensen te ‘besmetten’.

Wij weten….
…dat schaken ontzettend leuk is, gemakkelijk is in te voeren en goed is voor je ontwikkeling
Wij geloven…..
…dat schaken veel betekenis* kan hebben voor mensen en de samenleving
…dat je de groep liefhebbers zo groot mogelijk moet maken. Schaalgrootte versterkt
…dat we zoveel mogelijk schaakliefhebbers moeten betrekken om hun eigen weg te vinden
…dat het alleen werkt als mensen die schaken, blijven schaken. ‘Eens een schaker, altijd een
schaker’
…dat kennismaken met schaken het best kan beginnen in de leeftijd van 6-9 jaar.
We beginnen daarom met alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Nederland.
Zij bepalen de toekomst.

WAAROM
Elke schaakliefhebber wil verbonden zijn aan de grootste
schaakcommunity in Nederland, de KNSB
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Hoe denken we dat te doen? - HOE
Om onze dromen te realiseren moet je het eens zijn over je kernwaarden, over je uitgangspunten
en over de manier van werken die je voor ogen hebt. Dit hebben we samen als volgt opgeschreven.
Kernwaarden
1. Open, transparant en betrouwbaar

(wat we doen is helder)

2. Duurzaam, bouwen aan toekomst

(alles is herhaalbaar, kopieerbaar en schaalbaar)

3. Naar buiten gericht

(zichtbaarheid vergroten, naar externen & PR)

4. Behulpzaam

(mensen helpen en processen vergemakkelijken)

5. De jeugd vormt de basis

(alles begint bij de jeugd)

Manier van werken
1. De schaakliefhebber staat centraal

(denken vanuit ‘klant’, iedereen welkom)

2. Samen

(samen de schaakliefhebbers hun weg laten vinden)

3. Volgen van de energie

(van aanbodgericht naar vraag gestuurd)

4. Van productie naar regie

(anderen in hun kracht zetten)

5. Kiezen

(niet alles willen doen)

HOE
Deze schaakgemeenschap (community) bouwen we samen door
schaakliefhebbers in hun kracht te zetten (empoweren)

Visiedocument (2018-2021) KNSB

5

Wat gaan we dan doen? Waar gaan we voor?
Na analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen én het uitzetten van deze tegen elkaar
in een confrontatiematrix, komen we tot vier kwadranten: Eén duidelijke focus/speerpunt met
kansen (verankeren jeugdschaak), twee gebieden waar we ons moeten verbeteren (versterken
verenigingen en verbinden met het individu) en één terrein waar we de organisatie/structuur willen
aanpassen aan de vraag, tijd en toekomst (vernieuwen organisatie/structuur). Met deze vier V’s als
speerpunten bouwen we samen aan de grootste schaakcommunity van Nederland waar iedereen
aan verbonden wil zijn.

WAT
De KNSB verankert* schaken** in de samenleving, versterkt (vitale)
verenigingen, verbindt schaakliefhebbers en vernieuwt de
organisatie/structuur waar nodig
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DOELEN
De doelen die we ons gesteld hebben lichten we per speerpunt toe.

Speerpunt 1 Verankeren jeugdschaak
We geloven stellig dat er een mooie toekomst is voor schaken als er genoeg aanwas komt. Het
ledental bleef nagenoeg stabiel, maar dat was vooral te danken aan het stijgende aantal
schoolschaakleden. Met de groeiende discussie over onderwijs op maat en met een mooie petitie
op zak (Europese Unie, 2012) waar gepleit wordt om schaken op te nemen in het curriculum, zijn er
genoeg kansen om zoveel mogelijk kinderen op jonge leeftijd (liefst 6-9 jaar) met schaken in
aanraking te laten komen. De online mogelijkheden bieden daarbij nog meer kansen.
Doelen jeugdschaak
In 2021:
1. hebben alle kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid om te leren schaken via school,
na- of buitenschoolse opvang of online.
2. hebben totaal 64.000 kinderen leren schaken in 4 jaar op of via school.
3. hebben we meer deelname aan jeugdtoernooien met bord:
o

Deelname aan toernooi BO teams verdubbelt.

o

Deelname aan toernooi BO middenbouw (3-4-5 toernooi) verdubbelt.

4. Uiterlijk in 2021 hebben we een online schaakclub voor alle kinderen in basisschoolleeftijd met
15.000 kinderen die actief op dit platform schaken.

Doel online mogelijkheden
1. In 2018 brengen we de online behoeften van individuen in kaart en worden doelen SMART
gedefinieerd voor 2021.
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Speerpunt 2 Versterken verenigingen
De vertrouwde basis van verenigingen in Nederland is uniek. In het buitenland zie je een dergelijke
infrastructuur nauwelijks. Echter, het aantal clubs daalt en vooral kleine clubs hebben het heel
moeilijk. We streven ernaar de verenigingen te versterken, vooral door doorstroom van jeugd te
verwezenlijken en de online mogelijkheden in te zetten.
Doel versterken (vitale) verenigingen
In 2021:
1. is het aantal vitale verenigingen in Nederland gelijk gebleven of gestegen . Basis is het
onderzoek ‘Vitale schaakvereniging’ uit 2015. Van de 454 clubs waren 329 clubs vitaal of met
enige ondersteuning vitaal te maken. (In 2017 waren er nog 437 clubs).
2. zijn er meer mogelijkheden voor kinderen om in georganiseerd (clubverband) te kunnen
schaken. Aantal jeugdclubs en jeugdafdelingen van clubs stijgt met 25%.
3. delen we Best Practices actief.

Doel online mogelijkheden (geldt ook hier)
1. In 2018 brengen we de online behoeften van individuen in kaart m.b.t. online en worden doelen*
SMART gedefinieerd voor 2021.
*NB:

We denken bijv. aan online schaakclubs en satellietsites voor verenigingen.
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Speerpunt 3 Verbinden met de schaakliefhebber
We weten niet genoeg van onze leden, maar van de niet-leden die wel schaakliefhebber zijn, weten
we veel te weinig tot niets. We willen beter inspelen op de individuele behoeften van elke schaker
en meer schaakliefhebbers aan ons binden.
Verbinden met de schaakliefhebbers
In 2021:
1. hebben we een nulmeting uitgevoerd (in 2018) om schaakliefhebbers in kaart te brengen en hun
behoeften.
2. is de tevredenheid* over de KNSB (meerwaarde) gegroeid.
* We onderzoeken hoe dit het best gemeten kan worden
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Speerpunt 4 Vernieuwen/aanpassen organisatie/structuur aan tijd en toekomst
Doel Vernieuwen
In 2021:
Hebben we een aantal zaken geëvalueerd en bekeken óf en hoe het anders moet of kan.
1. Lidmaatschapsvorm
1. Manier van werken
2. Sponsoring
3. Partners

4. PR
5. Rol KNSB
6. Communicatie

evaluatie van de relaties met niet-leden en ‘soort’ leden
van productie naar regie (meer ophalen, commissies)
standaard pakketten maken voor sponsoren, maatwerk waar nodig
sponsorevents specifiek voor school/jeugdschaak met partners
focus op meer partners vinden die duurzaam (langere overeenkomsten)
meebouwen aan onze toekomst
(Denk aan Tata Steel, Deloitte, Berenschot maar ook NOC*NSF)
zichtbaarder zijn en inspelen op actualiteit en aansluiten, ook internationaal
t.a.v. regionale bonden/verenigingen – inspelen op behoeften waar gewenst
(denk aan samenwerking SGS/SBO/OSBO, maar ook competitie pilot)
opstellen communicatieplan/keuzes maken

Het zal geen gemakkelijk traject worden, want ons kwetsbaar opstellen is eng en moeilijk. Maar als
we elkaar hierin kunnen vinden (schaakliefhebbers, KNSB-leden, regionale bonden en de KNSB
zelf) kunnen we samen bouwen aan een grote schaakcommunity en leggen we de basis voor een
mooie toekomst.

Iedereen is van de partij
en iedereen is aan zet
Merel Morre

Visiedocument (2018-2021) KNSB
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Voorwoord
Voor u ligt de begroting en het jaarplan 2018. Om de transparantie verder te vergroten zijn beide
documenten samengevoegd. Per activiteit treft u aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan
doen en wat het kost.
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het visiedocument (voorheen meerjarenbeleidsplan) 2018-2021.
In tegenstelling tot de missie van 2001 willen we ons niet enkel richten op de schaker (het lid), maar
ook op de schaakliefhebber. Doel is om ook de liefhebber aan de KNSB te verbinden.
Vanuit het visiedocument komen 4 speerpunten naar voren:
•
•
•
•

Hoofdstuk 3: Schoolschaak verankeren van het schaken in de samenleving start bij de
jeugd.
Hoofdstuk 4: Breedteschaak versterken van georganiseerde verenigingsstructuur en de
online schaakmogelijkheden
Hoofdstuk 5: Communicatie en algemene dienstverlening verbinden met schaker en
schaakliefhebber, door de behoeftes in kaart te brengen.
Het speerpunt vernieuwen volgt uit te houden nulmeting in 2018 en staat ten dienste van de
andere speerpunten.

Onderstaande grafiek geeft de netto-uitgaven (baten minus lasten) per activiteit weer, waarbij
tevens de toegerekende personeelslasten meegenomen zijn.

Overzicht netto-uitgaven

Schoolschaak
Breedteschaak

2%

8%
7%

18%

Communicatie en algemene
dienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating

13%

21%

Topschaak
Talentontwikkeling

11%
16%

Evenementen

4%

PR-activiteiten

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de totale uitgaven voor de genoemde speerpunten 47% bedraagt,
waarbij hoofdstuk 6 (kadervorming) is meegenomen. Hier ligt voor de komende jaren de uitdaging
om, mede met de input van de nulmeting, de uitgaven in overeenstemming te brengen met de visie.
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Dit kan door het overhevelen van geld van andere activiteiten naar de speerpunten en/of door het
vergroten van de baten middels bijvoorbeeld sponsoring.
De begroting van 2018 geeft een verlies van EUR 23.700 weer. Dit tekort is niet structureel, maar
gevolg van beleidskeuzes die voor het jaar 2018 gemaakt zijn, zoals;
•
•
•
•
•

Inzetten extra capaciteit op het ontwikkelen van het schoolschaak en de
schoolschaakopleiding. (kosten EUR 38.000)
Versterken vitaliteit van de verenigingen (kosten EUR 10.000)
Organiseren jaarlijkse themadag (kosten EUR 5.000)
Oprichting online jeugdschaakclub (kosten EUR 6.000)
Vergroten zichtbaarheid KNSB via social media/nieuwsbrieven (kosten EUR 5.000)

Indien we in 2019 terugkeren naar een beleidsarme begroting zal het resultaat over 2019 naar
verwachting uitkomen op EUR 6.000 positief, waarbij rekening is gehouden met stijgende lasten als
gevolg van inflatie en een gelijkblijvende inkomstenstroom.
De volgende punten lichten we nog uit:
•
•

Hogere algemene subsidie 2018 van NOC-NSF. (EUR 6.000 extra)
Afgesloten sponsorcontract met Deloitte voor het NK voor 3 jaar. (EUR 50.000 per jaar)
Bijkomend voordeel is dat door de sponsoring het BTW-nadeel op de bijdrage die vanuit de
KNSB gedaan wordt vervalt. (EUR 6.000 voordeel)

Al met al een ambitieus jaarplan 2018 en dito begroting 2018. Zoals ook uit de balans (hoofdstuk 12)
blijkt is het wel een verantwoorde begroting. De continuïteit komt immers niet onder druk te staan.

Namens het bestuur,
Aart Baas
Penningmeester
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De begroting in een oogopslag
Overzicht baten
Contributie
Subsidie
Eigen bijdragen activiteiten
Overige baten
Sponsoring
Totaal

B2018
607.000
296.000
230.500
6.500
50.000
1.190.000

P2017
607.000
291.200
222.000
17.500
0
1.137.700

B2017
607.000
300.000
238.500
7.500
15.000
1.168.000

R2016
612.404
258.546
254.886
8.634
0
1.134.470

B2018
736.500
385.000
22.200
26.000
37.000
13.000
2.000
1.221.700

P2017
633.600
356.500
21.000
24.000
34.000
11.300
1.000
1.081.400

B2017
653.000
355.000
20.000
28.000
37.000
13.000
27.000
1.133.000

R2016
580.704
350.042
19.137
18.951
37.522
8.765
1.594
1.016.716

B2018
1.190.000
1.221.700
- 31.700

P2017
1.137.700
1.081.400
56.300

B2017
1.168.000
1.133.000
35.000

R2016
1.134.470
1.016.716
117.754

0

200

1.000

-31.700

56.500

36.000

293
292
118.339

-4.000

-3.000

0

-935

-4.000

-7.000

0

0

-23.700
-31.700

66.500
56.500

36.000
36.000

119.274
118.339

Overzicht lasten
Bedrijfsvoering
Activiteiten
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Organisatielasten bureau
Overige organisatielasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal

Resultaat
Baten totaal
Lasten totaal (-/-)
Saldo operationele activiteiten
Financiële baten en lasten
Baten en lasten voorgaande jaren
Saldo staat van baten en lasten
Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsfonds
Groen-Stichting
Onttrekking bestemmingsreserve Talent
en Top
Mutatie algemene reserve

Het resultaat voor 2018 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een
verlies van € 23.700. Dit verlies is het gevolg van de keuze om een tijdelijke kracht aan te trekken die
gaat meehelpen om het schoolschaak en de (schoolschaak)trainersopleiding in 2018 een flinke
impuls te geven. Voor 2018 wordt dit verlies gedekt door reservering van een deel van het verwachte
overschot van 2017.
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1 Overzicht baten
Contributies
Clubleden en leden bijzondere
bonden
Individuele leden

Senioren
Jeugd
Bijzondere bonden
Persoonlijk lid
Schoolschaaklid
Ratinglid

Totaal

B2018
477.000
106.000
5.000
9.000
8.000
2.000
607.000

P2017
479.000
106.000
5.000
9.000
6.000
2.000
607.000

B2017
482.000
106.000
5.000
9.000
3.000
2.000
607.000

R2016
483.977
106.636
5.223
9.579
5.039
1.950
612.404

B2018
176.000
80.000
40.000
0
0
0
296.000

P2017
170.000
80.000
40.000
0
0
1.200
291.200

B2017
170.000
87.000
43.000
0
0
0
300.000

R2016
139.622
82.114
0
6.425
30.385
0
258.546

B2018
40.000
3.000
13.000
15.000
120.500
3.000
26.000
10.000
0
230.500

P2017
33.000
4.600
10.900
8.800
120.900
3.700
29.100
11.000
0
222.000

B2017
30.000
6.000
11.500
18.000
117.000
3.000
34.000
19.000
0
238.500

R2016
46.518
6.482
11.359
10.560
124.490
3.180
34.539
17.758
0
254.886

B2018
6.500
0
0
6.500

P2017
7.000
10.300
200
17.500

B2017
7.500
0
0
7.500

R2016
8.634
0
0
8.634

B2018

P2017

B2017
15.000
0
15.000

R2016

Subsidies NOC*NSF
Subsidie algemeen
Subsidie topschaak

Topschaak
Talentontwikkeling

Subsidie Leo v.d. Kar
Subsidie sportparticipatie
Subsidie afbouwregeling kader
Totaal

Eigen bijdragen activiteiten
Schoolschaak
Breedteschaak
Communicatie en algemene dienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating
Topschaak
Talentontwikkeling
Evenementen
PR-activiteiten
Totaal

Overige baten
Overige opbrengsten
Terugstorting aandeel FND
Donaties
Totaal

Sponsoring
Sponsoring algemeen
Sponsoring NK Schaken
Totaal

0
50.000
50.000
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0
0
0

0
0
0

2 Overzicht lasten
Toelichting
Ten opzichte van de begroting 2017 gaan de personeelslasten substantieel omhoog (+€ 30.000).
Hiermee wordt ruimte gemaakt voor het aantrekken van een tijdelijke kracht, die actief zal zijn op
het snijvlak van schoolschaak en trainersopleidingen. Neveneffect is dat daardoor ook meer
capaciteit vrijkomt voor de versterking van het clubschaak. Schoolschaak, met daarbij het opleiden
van voldoende goede, enthousiaste trainers, en ondersteuning van de verenigingsstructuur zijn
belangrijke prioriteiten in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021.
Door de tijdelijke uitbreiding van de formatie sluit de begroting met een negatief saldo. Dit zal
grotendeels worden gedekt door de post onvoorzien van € 25.000 op overige kosten in de begroting
2017, over te hevelen naar 2018. Deze post was opgenomen als manoeuvreerruimte en is in 2017
niet gebruikt.
1. Lasten activiteiten
Schoolschaak
Breedteschaak
Communicatie en algemene
dienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating
Topschaak
Talentontwikkeling
Evenementen
PR-activiteiten
Totaal

B2018
54.000
33.000
140.500

P2017
51.000
19.800
138.300

B2017
35.000
24.000
127.000

R2016
50.793
24.176
120.358

51.000
121.000
110.000
94.000
123.000
10.000
736.500

31.200
117.400
102.700
99.300
67.900
6.000
633.600

46.000
123.000
110.000
98.000
85.000
5.000
653.000

23.366
127.554
98.717
58.984
76.756
0
580.704

B2018
285.000
24.000
44.000
1.000
4.000
10.000
5.000
7.000
4.000
1.000
0
385.000

P2017
265.000
23.000
42.000
1.000
2.500
7.000
0
0
0
16.000
0
356.500

B2017
265.000
23.000
42.000
1.000
2.000
7.000
0
0
0
15.000
0
355.000

R2016
251.430
21.561
44.401
850
0
0
0
0
0
23.358
8.442
350.042

2. Personeelslasten
Salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten
Standaardvergoedingen
Dienstreizen
Reiskosten woon-werkverkeer
Opleidingen medewerkers
Arbo en aanvullende verzekeringen
Kosten salarisadministratie
Overige personeelslasten
Reorganisatievoorziening
Totaal
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3. Huisvestingslasten
Gas, water en elektriciteit
Schoonmaak
Klein onderhoud
Overige huisvestingslasten
Belastingen en vergunningen
Beveiliging pand
Verzekeringen huisvesting
Totaal

B2018
7.000
7.000
1.000

P2017
6.500
6.900
1.000

B2017
7.000
7.000
1.000
4.000

R2016
6.815
6.505
520
4.217

3.500
1.700
2.000
22.200

3.300
1.600
1.700
21.000

1.000
20.000

1.080
19.137

B2018
5.000
3.000
2.000
11.000
5.000
26.000

P2017
5.000
4.000

B2017
4.000
10.000

R2016
3.367
5.947

10.000
5.000
24.000

11.000
3.000
28.000

9.637
0
18.951

B2018
5.000
6.000
2.000
12.000
3.000
9.000
37.000

P2017
5.000
5.000
1.000
12.000
2.000
9.000
34.000

B2017
6.000
6.000
1.000
12.000
2.000
10.000
37.000

R2016
7.047
4.700
459
12.341
4.446
8.529
37.522

B2018
1.000
12.000
0
0
13.000

P2017
1.700
9.600
0
0
11.300

B2017
2.000
11.000
0
0
13.000

R2016
5.718
1.663
928
456
8.765

B2018
1.000
0
1.000
2.000

P2017
1.000
0
0
1.000

B2017
1.000
0
26.000
27.000

R2016
928
0
666
1.594

4. Organisatielasten bureau
Kantoorautomatisering
Bureaukosten
Telefoonkosten
Druk- en portokosten
Inhuur t.b.v. organisatie
Totaal

5. Overige organisatielasten
Bestuur
Bondsraad
Commissies
Accountant
Juridisch advies
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS
Totaal

6. Afschrijvingen
IT-hardware
IT-software
Inventaris
Schaakmateriaal
Totaal

7. Overige lasten
Bankkosten
Voorziening dubieuze debiteuren
Overig
Totaal
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3 Schoolschaak
Speerpunt 1 MJBP: Verankeren - We zetten in op jeugdschaak (ook online)
Wat willen we bereiken?
Schoolschaak is een belangrijk speerpunt voor de KNSB in het MJBP 2018-2021. Ambitie is dat alle
kinderen in Nederland de kans krijgen om kennis te maken met schaken.
Doel voor 2018 is dat 10.000 kinderen leren schaken via school (Schatting 2017: 7.500 kinderen).
Nog belangrijker dan kinderen leren schaken is kinderen langdurig enthousiast voor het schaken te
houden. We vinden daarom dat zoveel mogelijk kinderen aan een georganiseerde vorm van schaken
meedoen. In oplopende organisatiegraad zijn dat:
1. Doet elk jaar mee aan lokale toernooien (Doel 2018: 11.500 unieke scholieren; schatting 2017:
10.000 kinderen)
Doel 2018 NK BO Algemeen (teams): 10.000 kinderen (Schatting 2017: 9.250 kinderen)
Doel 2018 NK BO Middenbouw: 1.000 kinderen (Schatting 2017: 750 kinderen)
Nieuw toernooi voor 10-jarigen: Test op 5 locaties (500 kinderen)
2. Speelt op school-, buurtschaakclub of online schoolschaakclub;
Schatting 2017: 2.000 scholieren. Doel 2018: Beter in kaart brengen.
3. Speelt bij schaakclub aangesloten bij KNSB.
Aantal leden op 1 november 2017: 3.291. In het MJBP is ervoor gekozen geen ledendoelstelling
meer te formuleren.
Schoolschaaktrainersopleiding: Doel is om deze opleiding voor de zomervakantie van 2018
ontwikkeld en getest te hebben. Streven is om in september 2018 op 3 locaties te starten met deze
nieuwe opleiding.

Wat gaan we daarvoor doen?
a. We inventariseren waar in Nederland op scholen wordt geschaakt en waar schoolschaaktrainers
actief zijn. We maken dit zichtbaar op een interactieve kaart.
b. Er dienen veel meer goede, enthousiaste trainers te komen die gaan lesgeven aan kinderen 6-9
jaar. De opleiding tot trainer 1 zal hiervoor in de eerste helft van 2018 worden aangepast en
verdiept, of als basis dienen voor een schoolschaaktrainersopleiding (zie kadervorming). In het
najaar wordt gestreefd naar minimaal 3 locaties waar de vernieuwde opleiding zal worden
uitgerold, waar mogelijk met een koppeling aan een grootschalig lokaal schoolschaakproject.
c. De KNSB biedt lokale schoolschaakinitiatieven ondersteuning, met name door kennis en
ervaringen vanuit andere plaatsen te verzamelen en te delen.
d. De bestaande schoolschaaktoernooien worden uitgebreid. In 2018 is het streven minimaal 1.000
kinderen aan de voorronden van de toernooien voor de groepen 3, 4 en 5 te laten deelnemen
(BO middenbouw, 6-9 jaar). Voor de toernooien in categorie BO algemeen (viertallencompetitie),
zal een online ondersteuningspakket worden samengesteld. Ook zal een nieuw toernooi speciaal
voor 10-jarigen worden ontwikkeld en uitgetest op 5 locaties.
e. Oprichting van een online schaakclub voor basisscholieren op Chesskid. Nieuwe scholierenleden
ontvangen voortaan een account voor één jaar voor Chesskid. Het extra aanbod voor jeugdleden
t/m 12 jaar voor zowel eerste als tweedejaars wordt in 2018 omgezet naar Chesskid. Als
stimulans zullen actieve jeugdclubs een voordelig aanbod krijgen om voor hun bestaande
jeugdleden tevens toegang tot Chesskid te krijgen.
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Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal

B2018
40.000
54.000
-14.000

P2017
33.000
51.000
-18.000

B2017
30.000
35.000
-5.000

R2016
46.518
50.793
-4.275

Ten laste van Bestemmingsfonds
Groen-Stichting
Totaal

4.000

3.000

0

935

-10.000

-15.000

-5.000

-3.340

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

49.282
- 59.282

B2018
36.000
4.000
40.000

P2017
30.000
3.000
33.000

B2017
26.400
3.600
30.000

R2016
41.866
4.652
46.518

B2018
45.000
5.000
0
4.000

P2017
42.000
5.000
1.000
3.000

B2017
26.400
3.600
5.000
0

R2016
41.866
4.652
4.275
0

54.000

51.000

35.000

50.793

Baten
Bijdragen kosten trainers
Bijdragen kosten materialen
Totaal

Lasten
Kosten trainers
Kosten materialen
Chessity
Ondersteuning nieuwe
schoolschaakinitiatieven
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

49.282
99.282
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4 Breedteschaak
Speerpunt 2: Versterken - We versterken en ondersteunen onze schaakverenigingen
Wat willen we bereiken?
1. Zoveel mogelijk bloeiende schaakclubs (vitale). Doel is om het aantal vitale clubs minimaal gelijk
te houden. De cijfers uit het onderzoek ‘Vitale schaakvereniging’ uit 2015 dienen hierbij als basis.
Van de verenigingen is: vitaal 15% (68 van de 454 clubs), met enige ondersteuning vitaal 57%
(261 clubs), niet (erg) vitaal 27% (125 clubs).
2. Meer mogelijkheden voor kinderen om in georganiseerd (clubverband) te kunnen schaken. Doel
voor 2018 is vijf nieuwe jeugdclubs en/of jeugdafdelingen. Afgelopen jaren waren dat er
gemiddeld twee tot drie per jaar. Het huidige aantal jeugdclubs en clubs met een jeugdafdeling is
229.
3. Meer huisschakers aan ons binden. Doel voor 2018 is om een goed onderbouwde schatting te
krijgen van het aantal huisschakers en de locaties (achter het bord of op internet) waar zij actief
zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. In 2018 zal het vervolg onderzoek plaatsvinden van de vitale schaakvereniging om te meten of er
verschuivingen zijn ten opzichte van 2015.
We gaan activiteiten stimuleren om clubs te laten bloeien. De KNSB wordt kennismakelaar: Waar
doen clubs het goed en waarom, wat valt er te leren van slechte ervaringen?
b. We gaan zorgen dat initiatiefnemers geholpen worden om nieuwe jeugdclubs en/of
jeugdafdelingen op te richten.
c. We gaan het aantal en soorten huisschakers in beeld krijgen en hen een passend aanbod doen.
(lokale competitie, toernooi of online toernooi).
We ondersteunen nieuwe initiatieven gericht op huisschakers, ouderen en oud-schakers. De
KNSB geeft advies en verspreidt informatie over ervaringen met deze initiatieven. Bedoeling is
dat er een inspiratiebron voor andere initiatiefnemers ontstaat.
Doel is in eerste instantie meer schakers op elk niveau.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2018
3.000
33.000
-30.000

P2017
4.600
19.800
-15.200

B2017
6.000
24.000
-18.000

R2016
36.867
24.176
12.691

21.696
- 51.696

Baten
Eigen bijdragen volwassenencursus
internet
Bijdragen examens en diploma’s
Subtotaal eigen bijdragen

B2018
0

P2017
1.000

B2017
2.000

R2016
2.455

3.000
3.000

3.600
4.600

4.000
6.000

4.027
6.482

Subsidie NOC*NSF sportparticipatie
Totaal

0
3.000

0
4.600

0
6.000

30.385
36.867
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Lasten
Ledenwerving en ledenbehoud clubs
Volwassenencursus internet
Cursus voor volwassenen
Levering examens en diploma’s
Overige lasten breedteschaak
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2018
30.000
0
0
2.000
1.000
33.000

P2017
14.000
2.000
0
3.000
800
19.800

21.696
54.696
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B2017
20.000
2.000
0
2.000
0
24.000

R2016
17.928
3.526
0
1.363
859
24.176

5 Communicatie en algemene dienstverlening
Speerpunt 3: Verbinden - We willen schaakliefhebbers en hun behoeften leren kennen en hen binden
Wat willen we bereiken?
We willen samen met alle schaakliefhebbers bouwen aan een zo groot mogelijke schaakcommunity
in Nederland. We willen weten wat hun behoeften te zijn, waar ze ondersteuning nodig hebben bij
hun schaakactiviteiten en hen helpen door kennis te delen en beschikbaar te stellen.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. We gaan een onderzoek uitvoeren om de mate van tevredenheid, de wensen en de behoeften
van onze leden in kaart te brengen. Dit wordt een nulmeting. Dit onderzoek zal in 2021 herhaald
worden.
b. In 2017 zijn de nieuwe websites opgeleverd. In 2018 zullen we de websites doorontwikkelen.
Daarbij richten we ons op verbetering van de gebruiksvriendelijkheid (o.a. het eenvoudiger
maken van het vinden van de informatie). Ook de ratingserver, uitslagenserver en kalenderserver
zullen verder worden ontwikkeld (Zie ook Competitie en Rating).
c. Een aantal jaar geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van de Online Ledenadministratie
(OLA). Eerder, in 2016, is aangegeven dat het einddoel van OLA een MijnKNSB voor leden is. In
2018 gaan we evalueren of dit nog steeds het goede einddoel is. Als dat het geval is, dan zullen
we een voorstel voor de volgende stappen formuleren.
d. We gaan structureel elk jaar een grote themadag organiseren. De themadag is gekoppeld aan de
bondsraad en staat open voor iedereen die organisatorisch met schaken bezig is (dus ook
bestuurders, scheidsrechters, trainers). Doel is om kennis te delen, ook van buiten de
schaakwereld, en om het enthousiasme voor het organiseren van schaakactiviteiten te
vergroten.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal

B2018
13.000
140.500
-127.500

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

34.726
- 162.226

P2017
10.900
138.300
-127.400

B2017
11.500
127.000
-115.500

R2016
11.359
120.358
-108.999

P2017
7.300
1.000
0
100
2.500
10.900

B2017
8.000
0
0
1.000
2.500
11.500

R2016
7.415
0
0
1.454
2.490
11.359

Baten
Advertenties Schaakmagazine
Abonnementen Schaakmagazine
Losse verkoop Schaakmagazine
Advertenties website
Doorberekening materiaalverzekering
Totaal

B2018
8.000
1.000
0
1.000
3.000
13.000
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Lasten

Schaakmagazine

Website
Uitslagenserver en
kalenderwebsite
OLA
Collectieve verzekeringen
Social media, nieuwsbrieven
Themadagen
Subtotaal
Toegerekende
personeelslasten
Totaal

Drukkosten
Verzendkosten
Schrijvers en
fotografen
Hosting
Onderhoud en
ontwikkeling

Hosting
Onderhoud
Materiaal
Aansprakelijkheid

B2018
29.000
29.000
27.000

P2017
29.000
29.000
27.000

B2017
28.000
28.000
24.000

R2016
28.495
28.998
26.642

5.000
5.000

5.000
10.000

3.000
10.000

9.674

2.000

2.600

2.000

6.000
18.000
3.500
6.000
5.000
5.000
140.500

6.000
19.000
3.200
5.500
0
2.000
138.300

5.000
18.000
3.000
6.000
0
0
127.000

34.726
175.226
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18.009
3.136
5.404
0
0
120.358

6 Kadervorming
Ondersteunend bij Verankeren - speerpunt 1 (Inzet op jeugdschaak) en bij Versterken - speerpunt 2
(Versterken verenigingen)
Wat willen we bereiken?
Voor een bloeiende schaakgemeenschap is een grote groep van goede, actieve scheidsrechters,
schaaktrainers, bestuurders en organisatoren essentieel. Belangrijk is dat trainers en scheidsrechters
langer actief blijven.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. Er dienen veel meer goede, enthousiaste trainers te komen die gaan lesgeven aan kinderen 6-9
jaar. De opleiding tot trainer 1 zal hiervoor worden aangepast en verdiept, of als basis dienen
voor een nieuwe schoolschaaktrainersopleiding.
b. Waar mogelijk zullen trainersopleidingen direct worden gekoppeld aan schaakactiviteiten op een
school of op een jeugdclub. Doel is dat trainers in opleiding meteen aan de slag gaan onder
begeleiding van een ervaren trainer.
c. We ontwikkelen workshops voor het organiseren van jeugdschaakwedstrijden.
d. We ontwikkelen kleinschalige bijscholingen voor scheidsrechters en schaaktrainers.
e. De huidige formatie is ontoereikend om alle ambities voor het schoolschaak vorm te geven.
Daarom zal een extra tijdelijke kracht worden gezocht die werkzaam zal zijn op het snijvlak van
schoolschaak en trainersopleidingen.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2018
15.000
51.000
-36.000

P2017
10.000
31.200
-21.200

B2017
18.000
46.000
-28.000

R2016
10.560
23.366
-12.806

B2018
12.000
3.000

P2017
6.800
2.000

B2017
15.000
3.000

R2016
8.870
1.690

15.000

8.800

18.000

10.560

0
15.000

1.200
10.000

0
18.000

0
10.560

48.353
- 84.353

Baten
Eigen bijdragen trainersopleidingen
Eigen bijdragen
scheidsrechtersopleidingen
Subtotaal eigen bijdragen
Subsidie NOC*NSF afbouwregeling
Totaal
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Lasten
Trainersopleidingen
Scheidsrechtersopleidingen
Ontwikkeling en verbetering
opleidingen
Overige kosten kadervorming
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2018
30.000
10.000
10.000

P2017
25.000
5.000
1.000

B2017
30.000
12.000
3.000

R2016
15.821
2.959
3.987

1.000
51.000

200
31.200

1.000
46.000

599
23.366

48.353
99.353
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7 Competitie en rating
Wat willen we bereiken?
De KNSB zorgt ervoor dat de competitie goed georganiseerd blijft en dat het ratingsysteem
betrouwbaar en actueel is.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. Een belangrijke ontwikkeling betreft de voorbereiding en de start van de pilot uitbreiding KNSBcompetitie door een landelijke werkgroep van mensen uit regionale bonden en de KNSB. Verder
wordt de evaluatie van de pilot voorbereid (uitvoering najaar 2018).
Parallel traject: regionale bonden worden desgewenst door de werkgroep geholpen met een
nieuwe opzet van de regionale competitie.
b. We werken verder aan de competitiewebsite (Netstand). De bedoeling is dat de site
gebruiksvriendelijker wordt.
c. We werken verder aan de kalenderwebsite. De bedoeling is dat het rapporteren voor de rating in
2018 volledig via de kalenderwebsite gaat. Indien dit is geslaagd, is de volgende stap een uitbouw
naar een maandelijks nieuwe rating.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2018
120.500
121.000
-500

P2017
120.900
117.400
3.500

B2017
117.000
123.000
-6.000

R2016
124.490
127.554
-3.064

B2018
90.000
12.000

P2017
91.600
10.500

B2017
85.000
12.000

R2016
92.555
11.600

9.000

11.000

12.000

11.975

8.000
1.500

7.600
0

8.000
0

7.880
0

0
120.500

200
120.900

0
117.000

480
124.490

28.256
- 28.756

Baten
Reiskosten KNSB-competitie
Bijdragen wedstrijdleiding KNSBcompetitie
Bijdragen kosten bondsbureau KNSBcompetitie
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie
Doorberekening ratingverwerking en
titels
Boetes en heffingen
Totaal
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Lasten
Reiskosten KNSB-competitie
Wedstrijdleiding KNSB-competitie
Overige kosten KNSB-competitie en
bekercompetitie
KNSB-jeugdclubcompetitie
Ratingverwerking en titels
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2018
90.000
18.000
2.000

P2017
91.600
17.000
700

B2017
85.000
19.000
3.000

R2016
92.555
17.478
1.046

8.000
3.000
121.000

7.600
500
117.400

8.000
8.000
123.000

9.121
7.354
127.554

28.256
149.256
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8 Topschaak
Wat willen we bereiken?
1. Nederlandse schaker in top 10 van de wereld.
2. Verbreden van de Nederlandse top.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. We zetten het programma van Anish Giri voort en versterken het inhoudelijk verder. Het
programma wordt mede gefinancierd door topsportsubsidie via NOC*NSF.
b. We leiden de toptalenten op (zie talentontwikkeling).
c. We nemen deel aan de Olympiade met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-8 te
eindigen.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

B2018
83.000
110.000
-27.000

P2017
83.700
102.700
-19.000

B2017
90.000
110.000
-20.000

R2016
85.294
98.717
-13.421

B2018
3.000

P2017
3.700

B2017
3.000

R2016
3.180

3.000

3.700

3.000

3.180

80.000
83.000

80.000
83.700

87.000
90.000

82.114
85.294

B2018
58.000
32.000
16.000
3.000
1.000
110.000

P2017
58.000
24.000
17.000
3.700
0
102.700

B2017
58.000
32.000
16.000
3.000
1.000
110.000

R2016
54.823
29.133
11.471
3.180
110
98.717

22.107
- 49.107

Baten
Eigen bijdragen uitzendingen
individueel
Subtotaal eigen bijdragen
Subsidie NOC*NSF Topschaak
Totaal

Lasten
Trainingen
Nationaal team heren
Nationaal team dames
Uitzendingen individueel
Overig topschaak
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

22.107
132.107
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9 Talentontwikkeling
Wat willen we bereiken?
Doel is het opleiden van spelers met focus op grootste talenten. Doel op termijn is om Nederland
structureel in de top 10 van het landenklassement te krijgen.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. We zetten het individuele en het groepstrainingsprogramma (Papendal) voor de grootste
talenten voort en versterken dit programma. Het programma wordt mede gefinancierd door
subsidie via NOC*NSF.
b. We gaan het uitzendbeleid KNSB opnieuw tegen het licht houden.
c. We realiseren uitzendingen naar Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen.
d. We bieden hulp aan talenten om zelf financiering te vinden.
e. We gaan de bestaande informatie over talentontwikkeling in brede zin gemakkelijk beschikbaar
maken voor belanghebbenden.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten
Lasten (-/-)
Subtotaal

B2018
66.000
94.000
-28.000

P2017
69.100
99.300
-30.200

B2017
77.000
98.000
-21.000

R2016
40.964
58.984
-18.020

Ten laste van bestemmingsreserve
talent en top
Totaal

4.000

7.000

0

0

-24.000

-23.200

-21.000

-18.020

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

33.161
- 57.161

B2018
10.000

P2017
9.500

B2017
10.000

R2016
7.749

0

0

0

4.000

4.000
12.000
0
26.000

3.000
16.600
0
29.100

6.000
18.000
0
34.000

6.172
16.268
350
34.539

40.000

40.000

43.000

6.425

66.000

69.100

77.000

40.964

Baten
Eigen bijdragen trainingen
talentstatushouders
Eigen bijdragen andere
jeugdtrainingen
Eigen bijdragen WJK’s
Eigen bijdragen EJK
Eigen bijdragen uitzendingen overig
Subtotaal eigen bijdragen
Subsidie NOC*NSF
Talentontwikkeling
Totaal
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Lasten
Trainingen toptalenten Papendal
Trainingen talentstatushouders
Jeugdtraining (landelijk +
stertraining)
Stage Leo v.d. Kar
Uitzendingen WJK’s
Uitzendingen EJK
Uitzendingen overig
Ontwikkeling ondersteuning voor
talenten
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2018
40.000
20.000
0

P2017
40.000
19.000
0

B2017
43.000
17.000
0

0
8.000
20.000
2.000
4.000

0
14.000
26.300
0
0

0
11.000
25.000
2.000
0

6.425
11.162
22.083
193
0

94.000

99.300

98.000

58.984

33.161
127.161
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R2016
0
13.282
5.839

10 Evenementen
Wat willen we bereiken?
De KNSB is verantwoordelijk voor goed georganiseerde evenementen onder auspiciën KNSB.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. Evenementen volwassenen
- Voor het NK algemeen en dames heeft Deloitte de intentie om voor de periode 2018-2020
als hoofdsponsor op te treden. Een contract tussen Deloitte en de KNSB is in voorbereiding.
Het toernooi zal weer in Amsterdam gehouden worden.
- ONK Dieren: Komend jaar is het 50e toernooi, een jubileumeditie die speciaal wordt. De KNSB
draagt bij aan de toernooiorganisatie.
- Internettoernooien: De KNSB stapt over naar Chess.com. Dit platform is toegankelijk voor
alle operating systemen. Toernooien gemakkelijker te organiseren. In 2018 organiseren we
net als in voorgaande jaren een NK internet.
b. Evenementen jeugd
- De NJK’s individueel zijn komend jaar in Assen, Rijswijk, Waalwijk en Meppel. De toernooien
worden door lokale organisaties georganiseerd in samenwerking met de KNSB. Het is het
eerste NK Jeugd ABC sinds de nieuwe kwalificatieopzet.
- Het ONJK is weer in Borne.
- De NJK’s snelschaak en rapid individueel krijgen nieuwe organisaties. De NBSB organiseert
het Huttontoernooi.
- De NK’s voor schoolteams zijn in Wijk aan Zee (NK VO), Nijmegen (BO algemeen) en Utrecht
(BO middenbouw).
- Internet jeugdtoernooien: De KNSB stapt over naar Chess.com (middelbare scholieren) en
Chesskid.com (basisscholieren). Er zijn toernooien voor verschillende categorieën voor
kinderen in basisschoolleeftijd. In het najaar is er tevens deelname aan het EK Internetschaak
voor viertallen voor zowel basis- als middelbare scholieren.
Wat gaat dat kosten?
Resultaat
Baten evenementen volwassenen
Baten evenementen jeugd
Baten evenementen algemeen
Sponsoring evenementen volwassenen
Lasten evenementen volwassenen (-/-)
Lasten evenementen jeugd (-/-)
Lasten evenementen algemeen (-/-)
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
evenementen volwassenen (-/-)
Toegerekende personeelslasten
evenementen jeugd (-/-)
Totaal

B2018
5.000
2.000
3.000
50.000
93.500
27.000
2.500
-63.000

P2017
6.000
2.000
3.000
0
50.300
16.000
1.600
-56.900

17.768
7.232
- 88.000
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B2017
14.000
2.000
3.000
0
60.000
23.000
2.000
-64.000

R2016
12.458
2.008
3.292
0
57.817
17.086
1.853
-58.998

Baten evenementen volwassenen
Opbrengst verkopen internetaccounts
Subtotaal
Sponsoring NK Schaken
Totaal

B2018
5.000
5.000

P2017
6.000
6.000

B2017
14.000
14.000

R2016
12.458
12.458

50.000
55.000

0
6.000

0
14.000

0
12.458

B2018
78.000
4.000
1.000
4.000
6.500
93.500

P2017
34.300
4.000
1.000
4.000
7.000
50.300

B2017
34.000
3.000
3.000
4.000
16.000
60.000

R2016
35.304
2.795
651
3.262
15.805
57.817

B2018
2.000
2.000

P2017
2.000
2.000

B2017
2.000
2.000

R2016
2.008
2.008

B2018
10.000
1.000
6.000
10.000
27.000

P2017
10.000
0
4.000
2.000
16.000

B2017
7.000
1.000
11.000
4.000
23.000

R2016
7.803
113
6.239
2.931
17.086

B2018
2.500
500
3.000

P2017
2.500
500
3.000

B2017
2.250
750
3.000

R2016
2.422
870
3.292

B2018

P2017

B2017
1.000
0
1.000
2.000

R2016
903
0
950
1.853

Lasten evenementen volwassenen
NK Algemeen en dames
ONK Dieren
Overige evenementen
Kosten internetschaak
Kostprijs verkoop internetaccounts
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

17.768
111.268

Baten evenementen jeugd
Eigen bijdragen NJK’s schoolschaak
Totaal

Lasten evenementen jeugd
NJK’s individueel
ONJK Borne
NJK’s schoolschaak
Kosten internetschaak jeugd
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

7.232
34.232

Baten evenementen algemeen
Inkomsten verhuur materialen
Inkomsten Swiss Master
Totaal

Lasten evenementen algemeen
Kosten verhuur materialen
Kosten Swiss Master
Rob Bruniafonds
Totaal

500
1.000
1.000
2.500

500
0
1.100
1.600
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11 PR-activiteiten
Wat willen we bereiken?
1. Schaken heeft een positief en duidelijk imago onder stakeholders buiten de schaakwereld.
2. Stakeholders willen zich verbinden met schaken en/of schaakwereld.
Wat gaan we daarvoor doen?
a. De KNSB doet ook in 2018 mee met Chess Connects Us (Judit Polgar) en zal clubs stimuleren om
met een leuke activiteit schaken positief in het nieuws te brengen.
b. We ontwikkelen een concept voor een PR-activiteit voor basisschoolkinderen, in te zetten bij
andere schaakactiviteiten (bijv. Tata on Tour, NK, NJK) of als losse activiteit. Het concept is aan te
passen op de lokale behoefte. Doel is deze activiteit jaarlijks op vier plekken uit te voeren.
Wat gaat dat kosten?
Lasten
PR activiteiten
Relatiebeheer
Sponsorbeleid
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2018
5.000
2.000
3.000
10.000

P2017
6.000
0
0
6.000

7.953
17.953
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B2017
5.000
0
0
5.000

R2016
0
0
0
0

12 Balans

ACTIVA

Begroting

Prognose

Jaarrekening

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

91.509

76.383

68.007

229.645

230.629

231.630

321.154

307.012

299.637

5.000

5.000

9.849

30.000

30.000

28.098

133.731

179.573

156.838

168.731

214.573

194.785

489.885

521.585

494.422

Begroting

Prognose

Jaarrekening

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

210.820

234.520

168.020

32.000

36.000

43.000

242.820

270.520

211.020

52.065

56.065

59.065

52.065

56.065

59.065

75.000

75.000

75.000

Vaste activa
Immateriële Vaste Activa
Materiële Vaste Activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Vastgelegd eigen vermogen
Bestemmingsfonds

Voorzieningen > 1 jaar
Voorzieningen < 1 jaar

-

-

24.347

Schulden op korte termijn

120.000

120.000

124.990

TOTAAL PASSIVA

489.885

521.585

494.422

Begroting

Prognose

Jaarrekening

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

48.731

94.573

45.448

Current ratio (>1)

1,41

1,79

1,30

Quick ratio (>1)

1,36

1,75

1,24

Solvabiliteitsratio (>0,3)

0,60

0,63

0,55

KENGETALLEN

Netto werkkapitaal
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
Betreft
Cc
Status
Dd
Nr

Agendapunt 5

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Begroting/jaarplan 2018
Ter besluitvorming
8 november 2017
17/AZab/1102/DT

Gevraagd besluit:
Het voorstel aan de Bondsraad is om in te stemmen met de begroting/jaarplan 2018.
Instemming betekent dat u akkoord gaat met een begroting die sluit met een verlies van € 23.700. Dit
verlies wordt gedekt door reservering van een deel van het verwachte overschot over 2017.
De belangrijkste keuze voor 2018 betreft:
1. + € 32.000 voor het aantrekken van extra capaciteit op het snijvlak van schoolschaak en
(schoolschaak)trainersopleidingen. In de begroting 2017 was onder overige lasten € 25.000
gereserveerd als ‘manoeuvreerruimte’ voor het bestuur. Die hield verband met de ontwikkeling
van het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 en keuzen die daarvoor gemaakt zouden worden. Dit
bedrag van € 25.000 zal in 2017 niet worden besteed. Daardoor zal het resultaat over 2017 naar
verwachting hoger zijn dan begroot.

Andere belangrijke beleidsmatige wijzigingen zijn:
2. + € 10.000 voor ledenwerving en ledenbehoud clubs (Breedteschaak, hoofdstuk 4)
3. + € 5.000 voor een jaarlijkse themadag, in plaats van 1x per 2 jaar (Communicatie en algemene
ondersteuning, hoofdstuk 5)
4. + € 5.000 voor social media, nieuwsbrieven (Communicatie en algemene ondersteuning,
hoofdstuk 5)
5. Eenmalig + € 6.000 voor het beter geschikt maken van de schaaktrainer 1 opleiding voor
schoolschaak dan wel ontwikkeling van een nieuwe schoolschaaktrainersopleiding
(Kadervorming, hoofdstuk 6)
6. + € 6.000 voor internetschaak jeugd in verband met de oprichting van een online jeugdschaakclub
(Evenementen, hoofdstuk 10)
Tot slot ter informatie: De KNSB en Deloitte bereiden een contract voor waarmee Deloitte zich voor
drie jaar als hoofdsponsor verbindt aan het NK Algemeen en Dames. Het beoogde sponsorbedrag
van Deloitte van € 50.000 komt op de begroting te staan onder baten te staan. De lasten voor het NK
stijgen met hetzelfde bedrag. Dit wijkt af van de voorgaande jaren, want de KNSB was toen geen
contractpartner.

Korte vooruitblik naar 2019
Op verzoek van de Financiële Adviescommissie (FAC) is een korte vooruitblik naar 2019 gemaakt.
Hierbij is er van uitgegaan dat eenmalige lasten voor 2018 (tijdelijke kracht, ontwikkeling opleidingen)
niet worden gecontinueerd. De overige zaken zijn gelijk gehouden, met uitzondering van de
salarisontwikkeling. De indicatie is dat de begroting dan een licht positief resultaat heeft, nl. + € 6.000.

Toelichting
Algemeen/structuur
We hebben ervoor gekozen om de begroting en het jaarplan te integreren tot één gezamenlijk stuk.
Op die manier wordt een directe relatie gelegd tussen de beleidsdoelen, de activiteiten die worden
uitgevoerd om deze doelen te bereiken en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De begroting/jaarplan
is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan per jaar. Het is de bedoeling dat de jaarrekening en

jaarverslag op dezelfde wijze geïntegreerd worden, zodat een herkenbare rapportagestructuur
ontstaat.
Belangrijke notie is dat heel veel activiteiten van de KNSB gewoon doorgaan. We organiseren de
competitie (volwassenen en jeugd), brengen ratinglijsten uit, zorgen dat allerlei evenementen (zoals
het NK en de jeugd NK’s) worden georganiseerd, voeren jaarlijks programma’s voor topschaak en
talentontwikkeling uit, verzorgen landelijke communicatie (Schaakmagazine, websites) en bieden
dienstverlening zoals de OLA. Deze zaken blijven bestaan en dat is ook terug te zien in de financiële
overzichten van alle hoofdstukken. Bij de werkzaamheden (‘Wat gaan we daarvoor doen’) leggen we
echter de nadruk op nieuwe zaken.

Toelichting per beleidsmatige wijziging
Ad 1
Tijdelijke kracht schoolschaak/opleidingen
We merken dat er op heel veel scholen door het hele land belangstelling is om schaakles aan hun
leerlingen aan te bieden. Meestal via het naschoolse aanbod, maar met enige regelmaat ook tijdens
schooltijd. Het stimuleren en uitbouwen van schoolschaak is een belangrijk speerpunt van de KNSB.
Om onze ambities op dit vlak waar te maken, moet wel het nodige gebeuren. De beschikbare
menskracht op het bondsbureau is daarvoor ontoereikend, Daarom willen we een tijdelijke kracht
aantrekken die, in overleg met de andere medewerkers, een aantal nieuwe initiatieven op het snijvlak
van schoolschaak en trainersopleidingen gaat opzetten. Het gaat om de volgende activiteiten:
Ontwikkeling van een nieuwe schoolschaaktrainersopleiding, dan wel het geschikt maken van de
huidige trainer 1 opleiding voor schoolschaak. Er komt veel meer aandacht voor didactische en
organisatorische (in de les) vaardigheden. Verder is de bedoeling dat trainers direct
praktijkervaring gaan opdoen. En mogelijk komt er voor mensen met een pedagogische
achtergrond een andere opleiding. Dit moeten we allemaal ontwikkelen en organiseren.
Lokaal opererende trainers, organisatoren en clubs helpen met de start van lokale
schoolschaakprojecten. Denk aan: hoe vind je trainers die in staat zijn om door goede en leuke
lessen kinderen langere tijd enthousiast te houden voor het schaken. Daarvoor zijn ook andere
kanalen nodig dan clubschakers, bijvoorbeeld studenten (idealiter van de Pabo of andere
lerarenopleidingen), of mensen op de scholen zelf (onderwijzers/onderwijzeressen, ouders). Een
ander element: Hoe leg je contact met scholen, maak je goede afspraken etc. Dit dient goed te
worden gedocumenteerd, zodat de aanpak ook op andere plaatsen en zelfstandig kan worden
gebruikt.
In kaart brengen waar in Nederland op scholen wordt geschaakt en waar schoolschaaktrainers
actief zijn. Er wordt een interactieve kaart ontwikkeld om dit zichtbaar te maken.
De ruimte voor een tijdelijke kracht is er voor 1 jaar.

Ad 2
Ledenwerving en ledenbehoud
We willen clubs die zich willen vernieuwen of versterken om een aantrekkelijk aanbod voor hun leden
en geïnteresseerden te hebben, ondersteunen met adviezen. Meestal kunnen deze adviezen door
een vrijwilliger van een andere club worden gegeven (taak van de KNSB hierbij is om good practices
te verspreiden, zodat mensen elkaar kunnen vinden). We bouwen echter ook wat ruimte in voor een
advies door een schaakprofessional.
De verhoging van het budget voor ledenwerving en ledenbehoud is verder bedoeld om een groter deel
van de startkosten voor een nieuwe jeugdclub of jeugdafdeling te dekken. Zeker bij nieuwe clubs zijn
er oprichtingskosten.

Ad 3
Jaarlijkse themadag
De KNSB gaat elk jaar, in plaats van eens in de twee jaar, een themadag organiseren. We vinden het
belangrijk om trainers, wedstrijdleiders, bestuursleden en organisatoren frequenter te ondersteunen,
want we hebben elkaar nodig voor een bloeiende schaakwereld.

Ad 4
Social media, nieuwsbrieven
De KNSB is sinds dit jaar veel actiever op social media. We vinden het belangrijk dat dit voortgezet
wordt, om zo de zichtbaarheid van het schaken in Nederland te vergroten. Daarom komt er een apart
budget om de werkzaamheden hiervoor te bekostigen.

Ad 5
Verbetering trainersopleiding ten behoeve van schoolschaak
We verhogen eenmalig het budget voor de ontwikkeling van opleidingen. Dit bedrag is bedoeld voor
de inhuur van didactische kennis (bijv. van universiteit of hogeschool) voor het verbeteren van onze
opleidingen. De nadruk hierbij zal liggen op de schoolschaaktrainersopleiding.

Ad 6
Oprichting internetschaakclub jeugd
In 2018 gaat de KNSB een online schaakclub voor de jeugd oprichten. Om de start en daarna de club
in goede banen te leiden, is een moderator nodig. Verder zullen regelmatig toernooien op deze online
jeugdschaakclub worden georganiseerd. Daarvoor zullen we prijzen beschikbaar stellen.
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Agendapunt 5

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Financiële Advies Commissie (FAC)
Verslag FAC Bondsraad 9 december 2017
Adviserend bij begroting – jaarplan 2018
Algemeen Bestuur, directeur Bondsbureau
16 november 2017
17/FZfac/1125/JPdV/dt

Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, najaar 2017
Op 9 november 2017 heeft de FAC overleg gehad over de begroting 2018 met de penningmeester van
het bestuur (Aart Baas) en de directeur (Dharma Tjiam) van het bondsbureau. In dit verslag treft u de
bevindingen van de FAC over de inhoud van de begroting, en andere relevante onderwerpen.

1. Communicatie
De FAC heeft ditmaal relatief laat de stukken toegezonden gekregen. De FAC is van mening dat het geen
effect heeft gehad op de kwaliteit van de beoordeling, maar voor volgend jaar zijn hier nieuwe afspraken
over gemaakt.

2. Opzet begroting
De nieuwe, beleidsmatige indeling van de begroting is met grote tevredenheid ontvangen door de FAC.
Naar onze mening is het geheel inzichtelijker geworden, voor zowel mensen met een economische
achtergrond, alsook mensen die hier minder ervaren mee zijn.

3. Ambities in de begroting.
De Begroting voor 2018 straalt een hoop ambities uit. Er wordt eenmalig op een aantal terreinen
geïnvesteerd, met als doel om meer kinderen in aanraking te laten komen met schaken. Dit moet leiden
tot meer jeugdleden/schoolschaakleden, en op termijn meer volwassen leden.
Het is aan de bondsraad om een oordeel te vellen over de wenselijkheid, uitvoerbaarheid en
haalbaarheid van de ambities, maar de FAC zal hieronder haar advies geven ten aanzien van de
financiële implicaties.
De investering is voor het overgrote deel eenmalig, en de gedachte van het bestuur om dit te financieren
met de eenmalige meevaller uit 2017 is daarmee realistisch. Er worden geen grote langetermijnverplichtingen aangegaan, en ook de werkzaamheden van de tijdelijke kracht zijn dusdanig
opgezet dat het niet (per se) nodig is deze te verlengen na het jaar. Er wordt dus naar verwachting
eenmalig ingeteerd op de reserves (2018), waarna het saldo in beginsel weer neutraal/licht positief wordt
geschat (2019). De financiële weerbaarheden van de KNSB (solvabiliteit en liquiditeit) zijn van voldoende
niveau om de eenmalige terugloop veilig te kunnen incasseren.

4. Ontbreken meerjarenbegroting (MJB)
Er is geen MJB opgesteld door het bestuur, omdat de effecten van de investeringen niet goed in te
schatten zijn. Er zal met grote waarschijnlijkheid een effect optreden n.a.v. de investeringen, maar hoe
groot is niet te overzien. Om die reden is afgesproken dat er ditmaal geen MJB bijgevoegd wordt bij de
stukken, in tegenstelling tot het gebruik om iedere 4 jaar een MJB te presenteren. Dit zal nu volgend jaar
gebeuren (eind 2018), waarbij een MJB voor 3 jaar wordt opgesteld (2019-2021). Dit zal een realistischer
beeld geven van de financiële situatie, omdat een groot deel van de effecten van de investeringen dan al
zichtbaar zouden moeten zijn.
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5. Conclusie
De FAC adviseert de bondsraad de begroting 2018 goed te keuren.
Tilburg, 10 november 2017
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
A. v.d. Heide
K. Koper
H. Oosterhout
J.A. Poland
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(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Statutenwijziging toevoeging reglement matchfixing
Ter besluitvorming
16 november 2017
17/AZab/1106/DT

Gevraagde besluiten:
1. Instemming met het Tuchtreglement Matchfixing van het ISR
2. Instemming met de Statutenwijziging met toevoeging van het reglement voor matchfixing en
toevoeging van een orgaan ‘aanklager’.

Toelichting
De Bondsraad heeft in juni 2014 besloten dat de KNSB zich aansluit bij het Instituut voor
Sportrechtspraak (ISR) voor zaken over doping of seksuele intimidatie. Daarvoor zijn de statuten
gewijzigd.
In 2015 heeft NOC*NSF besloten dat alle aangesloten topsportbonden (dat zijn bonden met een
topsportprogramma) verplicht worden een reglement voor matchfixing in hun statuten op te nemen. Dit
is een vereiste om in aanmerking te komen voor subsidie voor topsportprogramma’s. Dit reglement
dient vóór 1 januari 2018 in de statuten te zijn opgenomen. De KNSB behoort tot de topsportbonden.
De eenvoudigste oplossing voor de KNSB is om te volstaan met een verwijzing naar het
Tuchtreglement matchfixing van het ISR. Dit vereist een beperkte statutenwijziging. Namelijk door
overal waar eerst alleen verwezen werd naar het ISR voor doping of seksuele intimidatie, daaraan
matchfixing toe te voegen.
Een tweede wijziging betreft de instelling van een orgaan ‘aanklager’ in het Tuchtrecht. Het idee
hierachter is dat het tuchtrecht voor sportorganisaties dezelfde vorm krijgt als het gewone recht,
waarin we ook een aanklager kennen. Het orgaan ‘aanklager’ is vooralsnog alleen in het Tuchtrecht
Matchfixing opgenomen, maar zal op termijn ook worden toegevoegd aan het Tuchtrecht voor doping
en het Tuchtrecht voor seksuele intimidatie. Door deze wijziging nu meteen door te voeren, is een
volgende statutenwijziging op dit vlak niet nodig.
De wijzigingen zijn bekeken door het ISR en akkoord bevonden.
In de bijgevoegde Ontwerp Akte Statutenwijziging zijn de gewijzigde artikelen vooraan opgenomen.
Voor de volledigheid zijn daarachter de statuten (ontwerp) opgenomen zoals ze er na de wijziging uit
komen te zien.
Ook bijgevoegd is het Tuchtreglement Matchfixing dat het ISR op 13 juni 2016 heeft vastgesteld.
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Wijts & Ten Brink
Notarissen

CONCEPT

Spruitenbosstraat 19
2012 LJ Haarlem
023-5316820
023-5310130
mail@wtbn.nl

Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst
gelieve u tijdig voor het passeren der akte
contact op te nemen.

www.wijtstenbrinknotarissen.nl

Versiedatum:
13 november 2017

STATUTENWIJZIGING
Dossiernummer: 7588
Heden, **, ________________________________________________________________________________________________________
verschenen voor mij, **mr. drs. Tom Harmen ten Brink, notaris gevestigd te Haarlem, _________
1. *,______________________________________________________________________________________________________________
2. * ______________________________________________________________________________________________________________
ten deze handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de vereniging: _________________
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (KNSB), statutair gevestigd te Haarlem, _
kantoorhoudende Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem, ______________________________________________
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ___________
40530765, _______________________________________________________________________________________________________
en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen. _______________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: ____________________________________________________
blijkens akte op drieëntwintig mei achttienhonderd drieënzeventig is opgericht de ________
vereniging: Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB); ______________________________________
de statuten van de vereniging zijn nadien enige malen gewijzigd vastgesteld, laatstelijk _
bij akte op negen maart tweeduizend vijftien verleden voor mr. drs. Tom Harmen ten ____
Brink, notaris gevestigd te Haarlem; __________________________________________________________________
de vereniging is geregistreerd in het handelsregister als voormeld; ____________________________
in een algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op ** te **Utrecht is op
wettige wijze besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de vereniging; _______
van dit besluit blijkt uit notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan deze __
akte zal worden gehecht; _______________________________________________________________________________
de volgende artikelen van de statuten van de vereniging worden bij deze ___________________
overeenkomstig voormeld besluit gedeeltelijk gewijzigd vastgesteld als volgt: ______________
a. artikel 2.2: _____________________________________________________________________________________________
2.2 Organen van de KNSB zijn: de algemene vergadering, het bondsbestuur, de ______
aanklager, het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep __
van de KNSB, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting __
Instituut Sportrechtspraak voor zover zij zijn belast met het berechten van __________
overtredingen van het Dopingreglement, van het tuchtreglement Seksuele _________
Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak alsmede het Tuchtreglement _________
Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak (hierna: Instituut Sportrechtspraak).
Alsmede personen en commissies, die krachtens de statuten en reglementen van
de KNSB zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij ____________
beslissingsbevoegdheid is toegekend.________________________________________________________
b. artikel 9.1 onder b: ______________________________________________________________________________________
b. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te ____
leven, voor zover deze betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie en/of ___
matchfixing;_________________________________________________________________________________________
c. artikel 9.2 onder b en c: ____________________________________________________________________________
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b.

d.

e.

f.

g.

de regionale bond casu quo bijzondere bond door zijn toetreding als vereniging bij
de KNSB namens zijn eigen leden de verplichtingen aanvaardt en die aan zijn ____
eigen leden oplegt de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en diens _
organen na te leven waaronder ook de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
c. personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een schaakvereniging, en ____
daardoor lid worden of zijn geworden van de KNSB als zodanig mede _______________
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en _____
haar organen, waaronder begrepen de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
artikel 10.9: _______________________________________________________________________________________________
10.9
Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van _________
toepassing verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. ______
De aanklager van het Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het
ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut __________
Sportrechtspraak. ________________________________________________________________________
Het bestuur is bevoegd met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een ____
voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke ________
overeenkomst het uitoefenen van de (tucht) rechtspraak in de bond wordt _
opgedragen aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak. ________________________
artikel 15.3: ___________________________________________________________________________________________
15.3
Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op: __________________________________________________
overtredingen seksuele intimidatie betreffende, _________________________________
overtredingen van dopingbepalingen en __________________________________________
overtredingen betreffende matchfixing.____________________________________________
In die gevallen doet het bondsbestuur aangifte bij het Instituut ___________________
Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld door de _____________
tuchtcommissie casu quo de beroepscommissie van het Instituut _______________
Sportrechtspraak. Op de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak
zijn de artikelen 16 en 17 van toepassing. _____________________________________________
artikel 15.5: _______________________________________________________________________________________________
15.5
a. De benoeming, werkwijze en bevoegdheid van de in lid 2 genoemde _____
tuchtcolleges worden geregeld en omschreven in het door de algemene _
vergadering vast te stellen reglement Tuchtreglement. ________________________
b. Het Dopingreglement, het tuchtreglement Seksuele Intimidatie alsmede _
het Tuchtreglement Matchfixing regelt de wijze van het benoemen van de
aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, ___
bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, ________
besluiten die de aanklager kan nemen en voorstellen die de aanklager __
aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en ________________
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. __________________________________
artikel 16.3 en artikel 16.4 (deze zijn samengevoegd in 16.3 maar inhoudelijk niet ______
gewijzigd), terwijl een nieuw 16.4 is toegevoegd: ________________________________________________
16.3
a. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de _____________
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut _______
Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement _______________
dopingzaken en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak
met inbegrip van de daarvan deel uitmakende Bijlagen, waaronder - ______
maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage ________________
Whereabouts, alsmede de eventueel door de internationale ________________
sportfederatie(s), waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is ___________
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h.

i.

j.

k.

aangesloten, op de KNSB van toepassing verklaarde sport specifieke ____
dopingbepalingen. ____________________________________________________________________
b. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is __
worden overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met
inachtneming van het Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement
Dopingzaken of in het Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt ______
verwezen naar de toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement is
in die gevallen het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut _____________
Sportrechtspraak van toepassing. __________________________________________________
16.4
Overtredingen matchfixing betreffende worden berecht door de _________________
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut _____________
Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement Matchfixing van
het Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________
artikel 16.7: _______________________________________________________________________________________________
16.7
In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 2
en 3 genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van __
de KNSB, welke reglementen door het bestuur van het Instituut _________________
Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het _
Instituut Sportrechtspraak regelen de bevoegdheden en werkwijze van de ____
tuchtcommissie en van de commissie van beroep, alsmede de overtreding, __
de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van
het in overtreding zijnde lid. _______________________________________________________________
artikel 16.10: _____________________________________________________________________________________________
16.10 Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het ______________
bondsbestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het ___________
Dopingreglement een ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond
van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ___________
ordemaatregel te nemen. _________________________________________________________________
Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement Matchfixing van het ___
Instituut Sportrechtspraak eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. __
Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke ____
straf. ____________________________________________________________________________________________
artikel 17.1 en 17.2 aanpassen:______________________________________________________________________
17.1
Voor de duur van de in artikel 16 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de _________
aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut _____
Sportrechtspraak een orgaan van de KNSB. De tuchtcommissie en de ________
commissie van beroep spreken recht in naam van de KNSB en hun ____________
uitspraken gelden als uitspraken van de KNSB. ______________________________________
De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing __
verklaarde reglement(en). De maatregel geldt als maatregel van de bond. _____
17.2
De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van _____
beroep worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het ______
juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken
wordt over de tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder
tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters _________
alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut _____________
Sportrechtspraak.____________________________________________________________________________
artikel 17.3 en 17.4 samenvoegen en een nieuw artikel 17.4 toevoegen: ___________________
17.3
a. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer _
die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie _
betreffende. ____________________________________________________________________________
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De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een __________
dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het ________
Dopingreglement is belast.___________________________________________________________
17.4
Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, de tuchtcommissie of
de commissie van beroep wordt benoemd. ____________________________________________
l. in artikel 17 is een nieuw 17.5 ingevoegd, terwijl de daaropvolgende onderdelen ________
vernummeren, doch inhoudelijk niet wijzigen, behoudens artikel 17.9 en 17.10: __________
17.5
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een _______________
matchfixingkamer die met het behandelen van een overtreding van het ________
Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak is belast. _______
17.6
Wanneer in een door de KNSB aanhangig te maken zaak sport specifieke ___
regelgeving, niet zijnde tucht-procedureregels, van toepassing is van een _____
internationale federatie, waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is ________
aangesloten, doet de KNSB hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het ____________
aanhangig maken van een zaak en legt de KNSB de juiste versie van de _____
desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en geeft het _
bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van _____________
toepassing is/zijn.____________________________________________________________________________
17.7
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is ____
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor
de KNSB zelf. De in artikel 35 lid 4 genoemde ordemaatregel van het __________
bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel. _________________________
17.8
Wanneer de reglementering van de internationale federatie FIDE, waarvan de
KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, daarin voorziet, kunnen leden
van de KNSB die door de commissie van beroep van het Instituut ______________
Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij het ___
Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne, Zwitserland. Op deze ______
laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten ___
van de CAS. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn op de ___
procedure bij de CAS niet van toepassing. ____________________________________________
17.9
Wanneer een beslissing van de aanklager, de tuchtcommissie en de ___________
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat
een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door ___
derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin ____
aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw
houden van een wedstrijd en/of evenement. __________________________________________
17.10 De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNSB krachtens een ______________
overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten __________
behoeve, alsmede voor rekening en risico van de KNSB. De KNSB vrijwaart _
het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn _________
tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn __________
ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn ____
juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door
of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en __________
mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut __________
Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van ___________
rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in de bond. _____________________
m. toevoegen artikel 17.11: ___________________________________________________________________________
17.11 Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor
de KNSB zelf. Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn ___________
gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager
opgelegde sanctie(s). _______________________________________________________________________
n. artikel 20.3 en 20.4: _________________________________________________________________________________
b.
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De algemene vergadering kan voorts voor de verdere werkzaamheden van __
de KNSB nadere regels vaststellen. Ten minste voor elk van de volgende ____
onderwerpen wordt een afzonderlijke regeling vastgesteld: ________________________
a. een Huishoudelijk Reglement met daarin nadere voorschriften en een ___
reglement van orde voor de algemene vergadering; ___________________________
b. een nadere regeling van de taak en werkwijze van het bestuur; _____________
c. een tuchtreglement; ___________________________________________________________________
d. een dopingreglement;_________________________________________________________________
e. een regeling tegen seksuele intimidatie; __________________________________________
f. een regeling tegen discriminatie/racisme; ________________________________________
g. een regeling tegen matchfixing;_____________________________________________________
h. een klachtenregeling; _________________________________________________________________
i. een regeling contributieheffing. _____________________________________________________
20.4
In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel kunnen de door het _______
Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van _____
toepassing verklaarde reglementen alleen worden gewijzigd door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak. Wijzigingen op de reglementen doping, ___
seksuele intimidatie en/of matchfixing betreffende zijn dus zonder _______________
tussenkomst van de algemene vergadering of het bondsbestuur van ___________
toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.8 doet de KNSB van elk
door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing verklaard of nadien ________
gewijzigd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. _______________
VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN_______________________________________________________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren vervolgens dat ingevolge vorenstaande _
statutenwijziging de volledige tekst van de statuten thans luidt als volgt: ___________________________
STATUTEN ______________________________________________________________________________________________________
Naam en zetel ______________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 _______________________________________________________________________________________________________________
1.1
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Schaakbond (hierna: _______
"KNSB"). __________________________________________________________________________________________________
1.2
Zij is gevestigd in de gemeente Haarlem. De vereniging is opgericht drieëntwintig mei _
achttienhonderd drieënzeventig te 's-Gravenhage. ______________________________________________
1.3
De KNSB is aangesloten bij de internationale schaakfederatie: "Federation ______________
Internationale des Echecs" (hierna: "FIDE"). ______________________________________________________
Inrichting ____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 _______________________________________________________________________________________________________________
2.1
De KNSB bezit volledige rechtsbevoegdheid. ____________________________________________________
2.2
Organen van de KNSB zijn: de algemene vergadering, het bondsbestuur, de ____________
aanklager, het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep van __
de KNSB, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut __
Sportrechtspraak voor zover zij zijn belast met het berechten van overtredingen van ___
het Dopingreglement, van het tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het Instituut ____
Sportrechtspraak alsmede het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut _____________
Sportrechtspraak (hierna: Instituut Sportrechtspraak). Alsmede personen en _____________
commissies, die krachtens de statuten en reglementen van de KNSB zijn belast met __
een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Doel en middelen _________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 _______________________________________________________________________________________________________________
3.1
De KNSB stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Nederland te _________
stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. _________________________________________________
3.2
De KNSB tracht dit doel te bereiken door: _________________________________________________________
a. het in één verband brengen van allen, die in Nederland de schaaksport beoefenen
of deze sport op enigerlei wijze dienen; ______________________________________________________
b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; __________________
20.3
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c.

het naar vermogen samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland, voor
zover deze samenwerking voor het gestelde doel bevorderlijk kan zijn; _______________
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden; _
e. het instellen van kampioenschappen;_________________________________________________________
f. het uitgeven van één of meer schaaktijdschriften en andere publicaties; _____________
g. het maken van propaganda voor de schaaksport; _________________________________________
h. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen; _____________________________
i. het organiseren of doen organiseren van cursussen en opleidingen; __________________
j. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen._________________________
Verenigingsjaar ___________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 _______________________________________________________________________________________________________________
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. _________________________
Leden_________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 5 _______________________________________________________________________________________________________________
5.1
Leden van de KNSB zijn:______________________________________________________________________________
a. leden van een bij een regionale bond aangesloten schaakvereniging; ________________
b. leden van een bijzondere bond (leden die niet het Nederlanderschap casu quo het
Nederlands ingezetenschap bezitten, kunnen door de betrokken bond buiten ______
beschouwing worden gelaten); _________________________________________________________________
c. individuele leden, zijnde anderen dan de hiervoor genoemden._________________________
5.2
Regionale bonden zijn, bij de KNSB aangesloten, in Nederland gevestigde ______________
verenigingen, waarbij schaakverenigingen binnen nader omschreven geografische ____
grenzen zijn aangesloten. Onder schaakverenigingen worden mede verstaan de _______
schaakafdelingen van verenigingen met meervoudige doelstellingen. ______________________
5.3.
Bijzondere bonden zijn, bij de KNSB aangesloten, in Nederland gevestigde ______________
verenigingen die zich bewegen op een bijzonder gebied van schaken, dan wel het _____
schaken door bepaalde groepen van de bevolking bevorderen. ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Artikel 6
Personen die zich jegens de KNSB uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de
algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd._______________________________
De verkrijging van het lidmaatschap en de erkenning als regionale of bijzondere bond ____
Artikel 7 _______________________________________________________________________________________________________________
7.1
Het lidmaatschap wordt verkregen voor leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub a en b
door aanmelding bij en toelating tot bedoelde schaakvereniging casu quo bijzondere __
bond. ______________________________________________________________________________________________________
7.2
Voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c wordt het lidmaatschap verkregen __
door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep ___
open bij de algemene vergadering. _________________________________________________________________
7.3
Als aangesloten bij de KNSB wordt beschouwd een door de algemene vergadering als
zodanig erkende regionale of bijzondere bond. Het Huishoudelijk Reglement stelt ______
nadere regelen inzake deze erkenning. ____________________________________________________________
De beëindiging van het lidmaatschap en de aansluiting als regionale of bijzondere bond _
Artikel 8 _______________________________________________________________________________________________________________
8.1
Het lidmaatschap eindigt voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub a en b door:
a. overlijden; ___________________________________________________________________________________________
b. opzegging door of namens het lid bij de schaakvereniging casu quo bijzondere ___
bond; _________________________________________________________________________________________________
c. opzegging namens de schaakvereniging casu quo bijzondere bond; __________________
d. ontzetting. ___________________________________________________________________________________________
8.2
Voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c eindigt het lidmaatschap door: _______
a. overlijden; ___________________________________________________________________________________________
b. opzegging door of namens het lid;_____________________________________________________________
c. opzegging namens de KNSB; __________________________________________________________________
d. ontzetting. ___________________________________________________________________________________________
8.3
De aansluiting van regionale of bijzondere bonden eindigt door opzegging van de __
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zijde van de betrokken bond, door ontbinding van de betrokken bond of door ________
vervallenverklaring van de erkenning door de algemene vergadering. Het _____________
Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels met betrekking tot deze ___________________
vervallenverklaring. _________________________________________________________________________________
8.4
Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is ______
artikel 7 lid 2 van overeenkomstige toepassing. _________________________________________________
8.5
Ontzetting (royement) geschiedt door het tuchtcollege in eerste aanleg en het ___________
tuchtcollege in hoger beroep, voorzover de (tucht) rechtspraak niet krachtens ___________
overeenkomst aan het Instituut Sportrechtspraak is opgedragen. ____________________________
8.6
Ontzetting (royement) geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van beroep
van het Instituut Sportrechtspraak, voor zover de (tucht)rechtspraak krachtens __________
overeenkomst aan dit Instituut is opgedragen.____________________________________________________
Verplichtingen _____________________________________________________________________________________________________
Artikel 9 _______________________________________________________________________________________________________________
9.1
Leden van de KNSB zijn verplicht: _________________________________________________________________
a. de statuten en reglementen van de KNSB, de besluiten van één van haar organen
na te leven en zich te conformeren aan het beleid van de KNSB; ______________________
b. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te ____
leven, voor zover deze betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie en/of ___
matchfixing;_________________________________________________________________________________________
c. de belangen van de KNSB en van de schaaksport in het algemeen niet te __________
schaden; ____________________________________________________________________________________________
d. alle overige verplichtingen, welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de KNSB,
te aanvaarden en na te komen. _______________________________________________________________
9.2
De regionale bonden casu quo bijzondere bonden zijn verplicht in hun statuten een ____
bepaling op te nemen en daarin te houden, krachtens welke: _________________________________
a. de regionale bond casu quo bijzondere bond bevoegd is namens haar eigen leden
verplichtingen aan te gaan waaronder verplichtingen die strekken tot de naleving _
door haar leden van door de regionale bond casu quo bijzondere bond en diens __
organen bevoegdelijk gestelde regels en genomen besluiten; en ______________________
b. de regionale bond casu quo bijzondere bond door zijn toetreding als vereniging bij
de KNSB namens zijn eigen leden de verplichtingen aanvaardt en die aan zijn ____
eigen leden oplegt de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en diens _
organen na te leven waaronder ook de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
c. personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een schaakvereniging, en ____
daardoor lid worden of zijn geworden van de KNSB als zodanig mede _______________
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en _____
haar organen, waaronder begrepen de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
9.3
De regionale bonden casu quo bijzondere bonden zijn verplicht op een in het ___________
Huishoudelijk Reglement nader te bepalen wijze opgave te doen van de bij de __________
aangesloten vereniging geregistreerde leden. ___________________________________________________
9.4
De statuten en reglementen van de regionale bonden, bijzondere bonden en diens ____
verenigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten en geldende reglementen van de
KNSB. ____________________________________________________________________________________________________
9.5
Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde ____
verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na ________
voorafgaande toestemming door de algemene vergadering. __________________________________
9.6
Door de KNSB kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan
dan nadat het bondsbestuur daartoe door de algemene vergadering _______________________
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard, behoudens hetgeen bepaald is in deze _____
statuten.___________________________________________________________________________________________________
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Het bestuur _________________________________________________________________________________________________________
Artikel 10 _____________________________________________________________________________________________________________
10.1
De KNSB wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene ______
vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf leden. _______________________________________
10.2
Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de KNSB. Een bestuurslid kan niet
tevens afgevaardigde naar de bondsraad zijn, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, noch in
dienstverband tot de KNSB staan. Leden van het bestuur mogen niet lid zijn van enig _
toezichthoudend orgaan, tuchtrechtsprekend orgaan waaronder de vereniging valt, ____
noch van een financiële commissie van de vereniging. ________________________________________
10.3
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De __________
voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling hun _
taken, waarbij in ieder geval een penningmeester en een secretaris worden gekozen. _
Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van drie jaren en zijn maximaal tweemaal
herkiesbaar. Het bestuur kan met instemming van alle bestuursleden een rooster van _
aftreden vaststellen waardoor de termijn waarvoor een of meer bestuursleden zijn _____
verkozen wordt verkort. ________________________________________________________________________________
10.4
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ____________________________________________________________
a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel; __________________________
b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden; ________________________
c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.___________________________
10.5
De KNSB wordt, behalve door het bestuur, zowel in als buiten rechte ______________________
vertegenwoordigd door de voorzitter, tezamen met de secretaris of de ____________________
penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de KNSB vertegenwoordigd _
door de vicevoorzitter - indien deze is gekozen – tezamen met de secretaris of de ______
penningmeester, dan wel door deze beide laatsten gezamenlijk._____________________________
10.6
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, aan hetwelk het, ______
onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen. __________________________
10.7
Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het ___
Burgerlijk Wetboek. _____________________________________________________________________________________
10.8
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur. _____________________________________________________________________
10.9
Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak ___________
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing _____
verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. _______________________________
De aanklager van het Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk
secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. ___________
Het bestuur is bevoegd met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een voor de _____
leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het ______
uitoefenen van de (tucht) rechtspraak in de bond wordt opgedragen aan de Stichting
Instituut Sportrechtspraak. ________________________________________________________________________
Bureau en commissies ________________________________________________________________________________________
Artikel 11 _____________________________________________________________________________________________________________
11.1
Voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, genoemd in artikel 3 _
van de statuten, alsmede van de werkzaamheden, die haar door het bestuur of de _____
algemene vergadering worden opgedragen, kan de KNSB een bureau instellen of _____
mede instellen. __________________________________________________________________________________________
11.2
De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die de _______
algemene vergadering of het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. ___
Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.______________
Bondsraad __________________________________________________________________________________________________________
Artikel 12 _____________________________________________________________________________________________________________
12.1
De bondsraad bestaat uit afgevaardigden, die door en uit de leden worden gekozen, __
en wel:_____________________________________________________________________________________________________
a. twee afgevaardigden van elke regionale bond; _____________________________________________
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b. één afgevaardigde van elke bijzondere bond;_______________________________________________
c. één afgevaardigde namens de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c. ___________
12.2
De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub a, geschiedt door de _______
vertegenwoordigers van de bij de regionale bonden aangesloten verenigingen, welke _
vertegenwoordigers door de leden van die verenigingen worden aangewezen.___________
12.3
De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub b, geschiedt door de _______
algemene vergadering van de bijzondere bonden. ______________________________________________
12.4
De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub c, geschiedt door deze _____
leden op voordracht van het bestuur. _______________________________________________________________
12.5
Voor de afgevaardigden kunnen op dezelfde wijze plaatsvervangers worden verkozen,
die bij ontstentenis van de afgevaardigden in hun rechten treden. ___________________________
12.6
De afgevaardigden worden aangewezen voor een periode van vier jaar en zijn _________
terstond herbenoembaar. _____________________________________________________________________________
12.7
Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de afgevaardigde nog _
had te vervullen._________________________________________________________________________________________
De algemene vergadering _____________________________________________________________________________________
Artikel 13 _____________________________________________________________________________________________________________
13.1
De algemene vergadering bestaat uit de leden van de bondsraad. __________________________
13.2
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls ___
het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste twee maal per jaar, waaronder de ___
jaarvergadering bedoeld in artikel 48 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ____________
13.3
Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste drie
leden van de bondsraad of van tenminste een zodanig aantal regionale bonden, _______
bijzondere bonden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering op een termijn niet langer dan
vier weken. _______________________________________________________________________________________________
13.4
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt ten minste drie weken tevoren __
schriftelijk of elektronisch aan de leden van de bondsraad, hun plaatsvervangers, de __
bestuursleden, de ereleden en de leden van verdienste, die allen toegang tot de _______
algemene vergadering hebben, in dier voege dat het Huishoudelijk Reglement kan ____
bepalen dat ereleden en leden van verdienste in uitdrukkelijk in dat Reglement _________
genoemde gevallen geen toegang tot de algemene vergadering hebben.__________________
13.5
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of ____
diens plaatsvervanger. _________________________________________________________________________________
13.6
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of onder diens ____
verantwoordelijkheid notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden _____
vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. _______________
13.7
De jaarvergadering wordt vóór één juli gehouden. Op de jaarvergadering brengt het ___
bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de KNSB en het gevoerde ______
beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting _
ter goedkeuring aan de vergadering voor, vergezeld van een verklaring van een ________
accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ______
13.8
Aan de algemene vergadering komen in de KNSB toe alle bevoegdheden die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ________________________________________
Het stemmen _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 14 _____________________________________________________________________________________________________________
14.1
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de bondsraad en ____
ingeval van ontstentenis hun plaatsvervangers. Leden van het bestuur, ereleden en
leden van verdienste hebben een adviserende stem. _______________________________________
14.2
Het aantal stemmen, dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan _________
uitbrengen, wordt bepaald door het aantal leden, dat door hem wordt ______________________
vertegenwoordigd, bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de vergadering wordt _
gehouden. Een afgevaardigde heeft: ______________________________________________________________
één stem, indien dit aantal leden éénhonderd of minder bedraagt; ____________________
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twee stemmen indien dit aantal leden ten minste éénhonderd één doch minder ___
dan driehonderd één bedraagt; ________________________________________________________________
drie stemmen indien dit ten minste driehonderd één doch minder dan zeshonderd
één bedraagt; ______________________________________________________________________________________
vier stemmen indien dit ten minste zeshonderd één doch minder dan éénduizend
één bedraagt; _____________________________________________________________________________________
vijf stemmen indien dit ten minste éénduizend één doch minder dan éénduizend __
vijfhonderd één bedraagt; _______________________________________________________________________
zes stemmen indien dit ten minste éénduizend vijfhonderd één doch minder dan _
tweeduizend éénhonderd één bedraagt; ____________________________________________________
zeven stemmen indien dit ten minste tweeduizend éénhonderd één bedraagt doch
minder dan tweeduizend achthonderd één bedraagt; _____________________________________
acht stemmen indien dit ten minste tweeduizend achthonderd één bedraagt. _______
14.3
Indien een van de onder artikel 12 lid 1a, b of c genoemde regionale of bijzondere _____
bonden door één in de plaats van twee afgevaardigden wordt vertegenwoordigd is ____
deze afgevaardigde bevoegd alle stemmen namens zijn bond uit te brengen. ____________
14.4
De afgevaardigden mogen gedifferentieerd stemmen.__________________________________________
Tucht- en geschillenrechtspraak door de KNSB_________________________________________________________
Artikel 15 _____________________________________________________________________________________________________________
15.1
Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen bij overtredingen, opgesomd in het _______
Huishoudelijk Reglement. _____________________________________________________________________________
15.2
Indien een lid naar het oordeel van het bestuur een ernstige overtreding begaat, kan __
het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar de overtreding door te
geleiden naar het tuchtcollege in eerste aanleg en tuchtcollege in hoger beroep van de
KNSB met inachtneming van het Tuchtreglement van de KNSB, dat wordt vastgesteld
door de algemene vergadering. ______________________________________________________________________
15.3
Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op: ______________________________________________________________
overtredingen seksuele intimidatie betreffende, ____________________________________________
overtredingen van dopingbepalingen en _____________________________________________________
overtredingen betreffende matchfixing. _______________________________________________________
In die gevallen doet het bondsbestuur aangifte bij het Instituut Sportrechtspraak. _______
Alsdan wordt de overtreding behandeld door de tuchtcommissie casu quo de ___________
beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Op de tuchtrechtspraak van het
Instituut Sportrechtspraak zijn de artikelen 16 en 17 van toepassing. _______________________
15.4
De KNSB kent zowel het eigen tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in ____
hoger beroep als ook de tuchtcommissie en door de commissie van beroep van de van
de Stichting Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________
15.5
a. De benoeming, werkwijze en bevoegdheid van de in lid 2 genoemde tuchtcolleges
worden geregeld en omschreven in het door de algemene vergadering vast te ____
stellen reglement Tuchtreglement. ____________________________________________________________
b. Het Dopingreglement, het tuchtreglement Seksuele Intimidatie alsmede het ________
Tuchtreglement Matchfixing regelt de wijze van het benoemen van de aanklagers,
de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en ______
werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan ____
nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang
en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. _______________________
15.6
De uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep
van de KNSB is bindend. De algemene vergadering en het bondsbestuur zijn niet ______
bevoegd een uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in ____
hoger beroep te wijzigen, te vernietigen, of te ontkrachten. Het bondsbestuur kan ______
gratie verlenen indien dit in het betrokken reglement is bepaald. _____________________________
15.7
Wanneer een beslissing van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in ___
hoger beroep tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan _
door een lid noch door een derde enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, __
-
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terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het ___
opnieuw houden van een wedstrijd of evenement. ______________________________________________
Tucht- en geschillenrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak _____________________________
Artikel 16 _____________________________________________________________________________________________________________
16.1
De in dit artikel bedoelde tuchtrechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en, of
seksuele intimidatie en is op de leden van de KNSB van toepassing, indien en voor ___
zover de KNSB met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft ___
gesloten waarin de KNSB de tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het Instituut ______________
Sportrechtspraak heeft opgedragen.________________________________________________________________
16.2
Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de __________________
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak _
met inachtneming van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut ________
Sportrechtspraak. _______________________________________________________________________________________
16.3
a. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de tuchtcommissie en
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met _______________
inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van _
het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende _______
Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage
Whereabouts, alsmede de eventueel door de internationale sportfederatie(s), _____
waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, op de KNSB van _____
toepassing verklaarde sport specifieke dopingbepalingen. ______________________________
b. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden ___
overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het _
Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het ___
Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken of in het ___________
Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt verwezen naar de toepasselijkheid _
van het Algemeen Tuchtreglement is in die gevallen het Algemeen ___________________
Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. ___________________
16.4
Overtredingen matchfixing betreffende worden berecht door de tuchtcommissie en ____
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming __
van het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak. ____________________
16.5
De in lid 2 en 3 bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle
leden van de KNSB van toepassing, omdat de KNSB met het Instituut ____________________
Sportrechtspraak een overeenkomst in de zin van artikel 46 boek 2 van het burgerlijk _
wetboek heeft gesloten waarin de KNSB deze tuchtrechtspraak aan het Instituut _______
Sportrechtspraak heeft opgedragen. het bondsbestuur doet van de overeenkomst die _
het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle __
leden van de KNSB. ____________________________________________________________________________________
16.6
Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de in lid 1 genoemde
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de
algemene vergadering. _______________________________________________________________________________
16.7
In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 2 en 3 _____
genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNSB, ______
welke reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden _________
vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen __
de bevoegdheden en werkwijze van de tuchtcommissie en van de commissie van _____
beroep, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de _______
rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. ____________________________________
16.8
De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de
KNSB in werking op de door het bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak ______
overeengekomen datum, van welke datum het bondsbestuur aan de leden via een ____
publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in ___
werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum.
Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van _________
toepassing zijn reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De KNSB is ____
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niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnde reglement van het Instituut
Sportrechtspraak aan te brengen. __________________________________________________________________
16.9
Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de in
lid 2 en 3 genoemde reglementen op de leden van de KNSB van toepassing volgens _
de laatste, door het bestuur van het instituut sportrechtspraak vastgestelde versie, _____
zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak. ______________________
16.10 Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur _______
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een _____________
ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement _______
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. ____________________
Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut ____
Sportrechtspraak eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. ________________________
Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. _________
16.11 De KNSB en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig _
de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut ______________
Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de KNSB. De verplichting om bedoelde _
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een _________
verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van _
de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _________________
16.12 De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNSB de in dit artikel
te hunnen laste door de KNSB in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun ____________
lidmaatschap van de KNSB wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut __
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is
beslist. ____________________________________________________________________________________________________
16.13 Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn gehouden mede te werken aan _
het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie
van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de
door deze commissies opgelegde straffen.________________________________________________________
Tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak___________
Artikel 17 _____________________________________________________________________________________________________________
17.1
Voor de duur van de in artikel 16 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, _______
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een __
orgaan van de KNSB. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht
in naam van de KNSB en hun uitspraken gelden als uitspraken van de KNSB. ___________
De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde
reglement(en). De maatregel geldt als maatregel van de bond. ______________________________
17.2
De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep _______
worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies
worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de __
commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, _
kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het __
Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________________________
17.3
a. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer die is _____
belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie betreffende. ____
b. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die
met het behandelen van een overtreding van het Dopingreglement is belast. _______
17.4
Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, de tuchtcommissie of de ________
commissie van beroep wordt benoemd. ___________________________________________________________
17.5
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een matchfixingkamer die
met het behandelen van een overtreding van het Tuchtreglement Matchfixing van het _
Instituut Sportrechtspraak is belast. _________________________________________________________________
17.6
Wanneer in een door de KNSB aanhangig te maken zaak sport specifieke regelgeving,
niet zijnde tucht-procedureregels, van toepassing is van een internationale federatie, __
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waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, doet de KNSB hiervan ____
uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt de KNSB de __
juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en
geeft het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van ____________
toepassing is/zijn. _______________________________________________________________________________________
17.7
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend, ____
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor de KNSB zelf. De
in artikel 35 lid 4 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor de __
duur van die maatregel. _______________________________________________________________________________
17.8
Wanneer de reglementering van de internationale federatie FIDE, waarvan de KNSB _
lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, daarin voorziet, kunnen leden van de KNSB _
die door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk ___
zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij het Court of Arbitration for Sports (CAS) te ______
Lausanne, Zwitserland. Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de _____
reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van het Instituut _________________
Sportrechtspraak zijn op de procedure bij de CAS niet van toepassing. ____________________
17.9
Wanneer een beslissing van de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van __
beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of ___
wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht op ________________
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt _
op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of _____________
evenement. ______________________________________________________________________________________________
17.10 De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNSB krachtens een overeenkomst uit te
oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en
risico van de KNSB. De KNSB vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers,
zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn ___________
mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en _
zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of ___
namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met
betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien __________
gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut ___________________
Sportrechtspraak in de KNSB. _______________________________________________________________________
17.11 Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor de KNSB zelf. ___
Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn gehouden mee te werken aan __
het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). _____________________
Besluiten ____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 18 _____________________________________________________________________________________________________________
18.1
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ____
stemmen tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. Bij de bepaling van het ______
aantal uitgebrachte stemmen worden ongeldige en blanco stemmen buiten __________
beschouwing gelaten. De wijze van stemmen wordt bij Huishoudelijk Reglement ______
geregeld.__________________________________________________________________________________________________
Besluiten: _________________________________________________________________________________________________
a. tot wijziging van deze statuten; _________________________________________________________________
b. tot ontbinding van de KNSB; ____________________________________________________________________
c. tot vervallenverklaring van de erkenning conform artikel 8 lid 3, ________________________
kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste ____
twee/derde (2/3e) van het aantal afgevaardigden vertegenwoordigd is en met een _____
meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) van de geldig uitgebrachte stemmen en
mits het voorstel tot het desbetreffend besluit in de oproeping tot die vergadering is ____
opgenomen. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement ___
kunnen slechts genomen worden door de algemene vergadering waarin tenminste ____
twee/derde (2/3e) van het aantal afgevaardigden vertegenwoordigd is. ____________________
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Indien op de vergadering waarvoor een voorstel voor een besluit als bedoeld in artikel
13 lid 2 van de statuten op de agenda is geplaatst, niet tenminste twee/derde (2/3e) ___
van het aantal afgevaardigden aanwezig is, wordt een tweede vergadering ______________
bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste, welke vergadering ________
omtrent dat voorstel beslist ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden doch met _
inachtneming van de voor het desbetreffende besluit voorgeschreven meerderheid. ____
Geldmiddelen ______________________________________________________________________________________________________
Artikel 19 _____________________________________________________________________________________________________________
19.1
De inkomsten van de KNSB bestaan uit: __________________________________________________________
a. contributies; ________________________________________________________________________________________
b. eigen bijdragen; ___________________________________________________________________________________
c. subsidies en sponsoring; ________________________________________________________________________
d. schenkingen, legaten en bijdragen van donateurs _________________________________________
e. andere baten. ______________________________________________________________________________________
19.2
De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de
KNSB voor het volgend verenigingsjaar en de te heffen contributies vast. De leden zijn
gehouden tot het betalen van de contributies. De wijze van inning wordt geregeld in ___
een aparte regeling, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. _______________
Reglementen _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 20 _____________________________________________________________________________________________________________
20.1
Het Huishoudelijk Reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van
deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten, behoudens
het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de statuten. __________________________________________________
20.2
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van ___
artikel 13 lid 2 en lid 3 van de statuten. _____________________________________________________________
20.3
De algemene vergadering kan voorts voor de verdere werkzaamheden van de KNSB _
nadere regels vaststellen. Ten minste voor elk van de volgende onderwerpen wordt ___
een afzonderlijke regeling vastgesteld: _____________________________________________________________
a. een Huishoudelijk Reglement met daarin nadere voorschriften en een reglement _
van orde voor de algemene vergadering; ____________________________________________________
b. een nadere regeling van de taak en werkwijze van het bestuur; ________________________
c. een tuchtreglement; ______________________________________________________________________________
d. een dopingreglement; ____________________________________________________________________________
e. een regeling tegen seksuele intimidatie;______________________________________________________
f. een regeling tegen discriminatie/racisme; ____________________________________________________
g. een regeling tegen matchfixing; ________________________________________________________________
h. een klachtenregeling;_____________________________________________________________________________
i. een regeling contributieheffing. _________________________________________________________________
20.4
In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel kunnen de door het Instituut ________
Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van toepassing ____________
verklaarde reglementen alleen worden gewijzigd door het bestuur van het Instituut _____
Sportrechtspraak. Wijzigingen op de reglementen doping, seksuele intimidatie en/of ___
matchfixing betreffende zijn dus zonder tussenkomst van de algemene vergadering of
het bondsbestuur van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.8 doet de _
KNSB van elk door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing verklaard of nadien _
gewijzigd reglement via een publicatie mededeling aan de leden.____________________________
Regionale en bijzondere bonden _____________________________________________________________________________
Artikel 21 _____________________________________________________________________________________________________________
21.1
De aangesloten regionale en bijzondere bonden zijn binnen hun geografische grenzen,
respectievelijk op hun specifieke terrein, autonoom, in zoverre geen beperkingen zijn _
of worden opgelegd door enig reglement van de KNSB of door, om gewichtige __________
redenen genomen, besluiten van de algemene vergadering.__________________________________
21.2
In de Statuten van regionale bonden is vastgelegd dat voor bestuursfuncties een _______
maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf (12) jaar geldt. ________________________

18.2
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Geschillen tussen de bonden en het bestuur van de KNSB worden aan de algemene _
vergadering ter beslissing voorgelegd. _____________________________________________________________
21.4
Geschillen tussen deze bonden onderling worden beslist door het bestuur van de ______
KNSB, indien een van de betrokken bonden hiertoe de wens te kennen geeft. __________
Algemene bepalingen ___________________________________________________________________________________________
Artikel 22 _____________________________________________________________________________________________________________
In gevallen waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de _______
algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, __
echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene ________
vergadering ter bekrachtiging voor te leggen. ________________________________________________________________
Liquidatie ___________________________________________________________________________________________________________
Artikel 23 _____________________________________________________________________________________________________________
23.1
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij __
anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.___________________________________
23.2
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot
van de KNSB aangegeven. ___________________________________________________________________________
23.3
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van Boek 2 ___
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. ___________________________________________________________
SLOT AKTE _____________________________________________________________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken ____
comparanten/partijen is door mij notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe __
bestemde documenten vastgesteld. ________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. __
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten _______
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het _
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. ____________________________________
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _________
comparanten en vervolgens door mij, notaris. ____________________________________________________________

21.3

TUCHTREGLEMENT MATCHFIXING INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 11 juni 2016 en
treedt in werking op 13 juni 2016, met in achtneming van de overgangsbepaling.

Overgangsbepaling: matchfixingreglement
Toelichting
Voor de invoering van het Reglement Matchfixing, de invoering van de aanklager in de sport en de invoering van
de onderzoekscommissie is een statutenwijziging van de sportorganisatie noodzakelijk. De statutenwijziging dient
overeenkomstig de statutaire regels van de sportorganisatie aan de algemene ledenvergadering of ledenraad
plaats te vinden. Dit betekent dat de statutenwijziging dient te worden voorgelegd en na goedkeuring van de
algemene vergadering of ledenraad dienen de daartoe bevoegde personen of persoon de statutenwijziging bij
notariële akte te laten vastleggen. Na het passeren van de akte is de statutenwijziging een feit. De
statutenwijziging neemt dus een zekere tijd in beslag. Tot die tijd is het reglement Matchfixing niet van
toepassing.

Overgangsbepaling:
Op grond van het bestuursbesluit, d.d. 11 juni 2016 genomen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak,
treedt het Reglement Matchfixing – voor zover in deze overgangsbepalingen voor bepaalde onderdelen of in
bepaalde gevallen niet een vroeger of later tijdstip is aangegeven - in werking op het moment dat:
a. de sportorganisatie met het Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft gesloten in de zin van
artikel 46 van boek 2, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van rechtspraak op het gebied van
matchfixing, wordt opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. en
b. de sportorganisatie de statuten heeft aangepast en heeft laten vastleggen bij notariële akte, zodanig dat
de statuten voldoen aan de eisen die het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak stelt en onder meer
statutair is geregeld dat het voldoen aan het Reglement Matchfixing een verplichting betreft voor de
leden of aangeslotenen van de sportorganisatie en de aanklager een orgaan is van de sportbond, en
c. het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak een of meer aanklagers heeft benoemd.
Tot dit moment treedt dit reglement niet in werking.
Het secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak houdt een lijst met bonden bij die aan voornoemde
statutenwijziging hebben voldaan. Op de website van het Instituut Sportrechtspraak maakt het bestuur de
benoeming van een of meer aanklagers bekend.

1
Tuchtreglement Matchfixing (versie 13 juni 2016)

In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder:
Artikel 0 – Begripsbepalingen
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aangifte: de oorspronkelijke of de nadien gewijzigde aangifte.
Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon (hoe ook bij de sportorganisatie aangeduid) die niet lid is van
een sportorganisatie dan wel lid is zonder stemrecht en die op grond van een tussen de sportorganisatie en
het Instituut Sportrechtspraak gesloten overeenkomst met in achtneming van de toepasselijke reglementen
van het Instituut Sportrechtspraak is onderworpen aan de tuchtrechtspraak en/of zich onderwerpt aan de
geschillenbeslechting van het Instituut Sportrechtspraak, mits (a) die onderworpenheid en de
toepasselijkheid van bedoelde reglementen is vastgelegd in de statuten van een rechtspersoon die lid is van
de sportorganisatie, dan wel (b) in een tussen de sportorganisatie of een lidrechtspersoon van een
sportorganisatie en de sportbeoefenaar en/of functionaris daartoe gesloten overeenkomst. Wordt aan deze
voorwaarden voldaan, dan wordt in dit reglement wanneer gesproken wordt van de ‘leden’ telkens tevens
de ‘aangeslotenen’ van die sportorganisatie bedoeld.
Aanklager: de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.
Betrokkene: een lid en/of een aangeslotene van de sportorganisatie, zijnde een natuurlijk persoon, tegen
wie door een (bonds)bestuur een ordemaatregel is genomen, die in staat van beschuldiging is gesteld door
de aanklager, naar wie een onderzoek door de triagecommissie of onderzoekscommissie is ingesteld, tegen
wie aangifte is gedaan of die beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie of tegen
wie van een uitspraak van de tuchtcommissie beroep is ingesteld.
(Bonds)bestuur: het bestuur van de desbetreffende sportorganisatie, ook al is dit bestuur bij die
sportorganisatie anders genaamd.
(Bonds)vergadering: de algemene vergadering of ledenraad van de desbetreffende sportorganisatie, ook al
is deze vergadering bij die sportorganisatie anders genaamd.
Commissie: de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.
Commissie van beroep: de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen
de kamer matchfixing van die commissie en haar kamervoorzitter.
Competitie: een sportwedstrijd, toernooi, wedstrijd of evenement, record, georganiseerd in
overeenstemming met de regels van een sportorganisatie of haar aangesloten organisaties, of, in
voorkomend geval, in overeenstemming met de regels van een andere bevoegde sportorganisatie.
Instituut Sportrechtspraak: het Instituut Sportrechtspraak van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
Kamer matchfixing: de kamer matchfixing van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep.
Kamervoorzitter: de voorzitter van kamer matchfixing van de tuchtcommissie of van de kamer matchfixing
van de commissie van beroep.
Kansspelaanbieder: een organisatie die gelegenheid geeft om mede te dingen naar prijzen of premies,
indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het
algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.
Lid: een lid van de desbetreffende sportorganisatie en – indien en voor zover met het Instituut
Sportrechtspraak overeengekomen – (a) de afdelingsverenigingen van de sportorganisatie en hun leden of
(b) bij een federatie zijn lidorganisaties en hun leden, dan wel (c) een aangeslotene van een
sportorganisatie, waaronder de ‘betrokkene’.
Onderzoekscommissie: een of meerdere onderzoekers (maximaal 3) van het Instituut Sportrechtspraak.
Overtreding: strafbare gedragingen, handelen of nalaten, zoals geduid in dit Tuchtreglement matchfixing.
Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de betrokkene.
Reglement: Tuchtreglement Matchfixing
Schikkingsvoorstel: het voorstel tot schikking van de aanklager aan betrokkene, nadat de betrokkene in
staat van beschuldiging is gesteld.
Sepot: Besluit van de aanklager om de betrokkene niet verder tuchtrechtelijk te vervolgen.
Sportorganisatie: de organisatie van het lid of aangeslotene die het Instituut Sportrechtspraak krachtens
overeenkomst heeft opgedragen in zijn organisatie tuchtrecht te spreken, ten behoeve van zichzelf en zijn
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22.

23.
24.

25.

26.

A.

leden, alsmede – indien en voor zover met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen – (a) ten
behoeve van zijn lidsportorganisaties en/of (b) ten behoeve van zijn afdelingsverenigingen en/of (c) ten
behoeve van zijn aangeslotenen, hoe ook bij de sportorganisatie aangeduid.
Sportweddenschap: elke inzet gebaseerd op geld of op geld waardeerbaar, in de verwachting van een prijs
van geld, of op geld waardeerbaar, onder voorbehoud van een toekomstige en onzekere gebeurtenis in
verband met een sportwedstrijd.
Tuchtcommissie: de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen de kamer
matchfixing van die commissie en haar kamervoorzitter.
Voordeel of beloning: het ontvangen of in het vooruitzicht stellen of geven van geld of van direct of
indirecte op geld waardeerbare goederen, diensten of waardepapieren. Waaronder doch niet uitsluitend:
steekpenningen, gelden, giften en andere voordelen, waaronder, doch niet uitsluitend, winst en/of
potentiële winsten als gevolg van een weddenschap. Het officiële prijzengeld, of vergoedingen of
betalingen uit hoofde van sponsoring of uit hoofde van andere legitieme overeenkomsten vallen hier niet
onder.
Voorkennis: Informatie met betrekking tot de competitie die een persoon bezit uit hoofde van zijn of haar
positie, met uitzondering van de al gepubliceerde informatie of andere gemeenschappelijke kennis die
gemakkelijk toegankelijk is voor een geïnteresseerd publiek, of is openbaar gemaakt in overeenstemming
met de regels en voorschriften van de desbetreffende sportorganisatie.
Vooronderzoek: het onderzoek dat door de aanklager of door een onderzoekscommissie plaatsvindt na een
aangifte maar voordat de aanklager de betrokkene eventueel in staat van beschuldiging heeft gesteld.

Bepalingen met betrekking tot matchfixing

Artikel 1 – Tuchtreglement matchfixing
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wanneer van matchfixing aangifte wordt gedaan, geschiedt de behandeling van die aangifte met
inachtneming van de bepalingen van dit Tuchtreglement matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak
(met inachtneming van het reglement) dat geldt op de datum van aangifte.
Het Algemeen Tuchtreglement, het Tuchtreglement dopingzaken en het Tuchtreglement seksuele
intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak zijn niet van toepassing op een aangifte met betrekking tot
matchfixing.
Wanneer in de statuten of reglementen van een sportorganisatie wordt verwezen naar de toepasselijkheid
van een of meer bepalingen van een Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak, wordt in mogelijke
gevallen van matchfixing dit Tuchtreglement matchfixing bedoeld.
Wanneer behalve aangifte van matchfixing ook aangifte wordt gedaan van een andere overtreding, wordt
de aangifte van matchfixing behandeld door de kamer matchfixing met inachtneming van dit
Tuchtreglement matchfixing. De aangifte van de andere overtreding wordt met inachtneming van het
Algemeen Tuchtreglement respectievelijk van het Tuchtreglement dopingzaken, respectievelijk het
Tuchtreglement seksuele intimidatie, behandeld door een andere kamer van het Instituut Sportrechtspraak.
De meest recente versie van het Tuchtreglement matchfixing is gepubliceerd op de website van het
Instituut Sportrechtspraak: www.instituutsportrechtspraak.nl.
Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de datum in het
poststempel van een postbezorgdienst op de envelop, of wanneer het stuk wordt overhandigd de datum
van overhandiging die moet blijken uit een verstrekt ontvangstbewijs.
Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede begrepen de al dan
niet elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief kan worden vastgesteld.

Artikel 2 – Manipulatie van wedstrijden (matchfixing)
1.

Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden. Het gaat bij matchfixing om opzettelijke
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2.

regelingen, handelingen of het nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de uitslagen of het verloop
van sportwedstrijden, teneinde het onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijden geheel of
gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor
zichzelf of derden.
De sportorganisatie hanteert ten aanzien van matchfixing de hieronder in artikel 3 lid 1 vermelde
gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de zin van dit reglement en
kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk worden bestraft.

Artikel 3 – Gedragsregels manipulatie van wedstrijden (matchfixing), zich onthouden van bepaalde
weddenschappen
1.

2.

3.

4.

Leden zijn verplicht zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te
handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) of het verloop van de sportwedstrijd(en),
teneinde het onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijd(en) geheel of gedeeltelijk teniet te doen met
het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden.
Leden zijn verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van
enige wedstrijd of competitie waarbij hij betrokken is of waarop hij direct dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben. Dit is in ieder geval wanneer hij:
a.
wedt op een wedstrijd waaraan hij rechtstreeks deelneemt; of
b.
wedt op de sport waaraan hij deelneemt;
c.
wedt op een evenement of multi-sport competitie waaraan hij deelneemt.
Leden zijn daarnaast verplicht zich te onthouden van het wedden op:
a.
Jeugdcompetities;
b.
disciplinaire sancties, zoals sancties opgelegd door een tuchtcommissie;
c.
negatieve spelmomenten zoals; rode-, gele kaarten, officiële waarschuwingen, time-out, enz.;
d.
overschrijving van sporters binnen de eigen sport(discipline);
e.
de selectie van het team, of de sporter binnen de eigen sport(discipline).
Leden zijn verplicht zich voorts te onthouden van het direct dan wel indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen om de in lid 2 en 3 genoemde weddenschappen aan te gaan.

Artikel 4 – Gedragsregels verspreiden van vertrouwelijke informatie (voorkennis of inside information)
1.

Leden zijn verplicht zich te onthouden van het gebruiken of verspreiden van vertrouwelijke informatie zgn.
voorkennis (inside information) voor weddoeleinden, inclusief het verspreiden van vertrouwelijke
informatie aan elk persoon, zonder of met beloning, waar de betrokkene redelijkerwijs van kan weten dat
deze informatie gebruikt kan worden voor sportweddenschappen of voor de manipulatie van wedstrijden
of voor andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of incidenten.
2.
Leden zijn verplicht zich te onthouden van het openbaar maken van vertrouwelijke informatie aan
personen en /of entiteiten, of daar nu wel of geen –financieel– voordeel tegenover staat, waarvan het lid
wist of had moeten weten dat een dergelijke openbaarmaking zou kunnen leiden tot het gebruik van deze
informatie voor weddoeleinden, voor de manipulatie van wedstrijden of voor (andere) vormen van
ongeoorloofde doeleinden.
3.
Het geven en/of ontvangen van een voordeel voor het verstrekken van vertrouwelijke informatie ongeacht
of deze informatie daadwerkelijk wordt verstrekt, is verboden en betreft een overtreding van dit
Reglement.
Artikel 5 – Gedragsregels, meldplicht
1.

Leden zijn verplicht tot het terstond melden – bij de eerste gelegenheid – (van verzoeken die zij hebben
ontvangen tot) het verrichten van handelingen, het nalaten van handelingen, verdachte activiteiten,
incidenten, die mogelijk betrekking hebben op matchfixing of andere in dit reglement verboden
handelingen, activiteiten of incidenten. Zij dienen dergelijke verzoeken, handelingen, activiteiten of
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2.

incidenten, onverwijld te melden bij het bevoegd gezag van de sportorganisatie waaronder zij ressorteren.
Zij dienen volledige openheid van zaken te geven en alle details van het verzoek, incident, feit,
omstandigheid, of zaak onder de aandacht van het bevoegd gezag te brengen. Indien leden hier niet aan
voldoen is sprake van een overtreding van dit reglement.
Het ontmoedigen of beletten van anderen om melding te doen, zoals bedoeld in lid 1 betreft eveneens een
overtreding van dit reglement.

Artikel 6 – Gedragsregels, medewerking
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Totdat het besluit tot het opleggen van een sanctie onherroepelijk is geworden ten aanzien van iedere
betrokkene bij de zaak, verleent de betrokkene en ieder lid voortdurend alle medewerking die in het belang
van het onderzoek of de procedure is vereist. Zo dient ieder lid mee te werken aan een onderzoek
uitgevoerd door de aanklager of onderzoekscommissie in verband met een mogelijke overtreding van dit
reglement.
Het lid dient zonder enige beperking, volledig en zonder onnodige vertraging informatie te verstrekken uit
eigen beweging of op verzoek en toegang te verschaffen tot alle informatie en/of documentatie waarover
hij beschikt of redelijkerwijs de beschikking kan krijgen als onderdeel van het onderzoek. Met inbegrip van
gegevens met betrekking tot de vermeende overtreding (zoals weddenschappen, rekeningnummers,
gespecificeerde telefoonrekeningen, bankafschriften, internet administratie, computers, harde schijven en
andere elektronische apparaten) en / of een uiteenzetting van de relevante feiten en omstandigheden rond
de vermeende overtreding.
Betrokkene staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding.
Het belemmeren of vertragen van een onderzoek dat door de aanklager of onderzoekscommissie wordt
uitgevoerd, op basis van een overtreding van dit Reglement, waaronder doch niet uitsluitend het
achterhouden, vervalsen of vernietigen van informatie of documentatie die voor het onderzoek van belang
kunnen zijn, wordt aangemerkt als een overtreding van dit reglement.
Indien een betrokkene voorafgaand aan de kennisgeving inzake een overtreding van dit reglement, melding
heeft gemaakt van zijn betrokkenheid bij matchfixing bij de bevoegde autoriteit(en) en deze bekentenis op
dat moment betrouwbaar bewijs betreft van bedoelde overtreding, dit ter beoordeling van de aanklager,
kan de op te leggen periode van uitsluiting worden verkort. De betrokkene dient daartoe melding te maken
van een zaak, waarin nog geen vooronderzoek is gestart en daartoe informatie te verschaffen die de
aanklager of onderzoekscommissie in staat stelt gericht onderzoek te doen. Betrokkene dient daarnaast
geen andere personen tot deelname aan een overtreding van dit reglement te hebben aangespoord of
gedwongen, en dient volledige medewerking te verlenen zoals in lid 1 staat verwoord.
De betrokkene onthoudt zich van elke gedraging die het onderzoek of de procedure zou kunnen
belemmeren, verstrekt uit eigen beweging of op verzoek zo spoedig mogelijk alle informatie betreffende de
zaak, waarover hij beschikt of redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, staakt onmiddellijk iedere
betrokkenheid bij de overtreding.

Artikel 7 – Gedragsregels, voorkoming belangenverstrengeling
1.

2.

3.

Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en de risico’s op overtreding van dit reglement te
voorkomen, mag een lid niet tegelijkertijd werkzaam zijn bij, of een functie vervullen voor, een
kansspelaanbieder.
Indien naar het oordeel van het (bonds)bestuur sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of
tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt
het lid aan die voorziening mee, waardoor de (schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen.
Indien naar het oordeel van het (bonds)bestuur sprake is van -meer dan incidentele- bezwaren ten aanzien
van de onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid , dan zorgt het lid terstond voor opheffing van de
onverenigbare of tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld door af te zien van een (neven)functie bij een
kansspelorganisatie.
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Artikel 8 – Overtreding
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

B.

Wanneer een lid het bepaalde in artikel 2 tot en met 8 of een andere bepaling van dit Tuchtreglement
overtreedt, is er sprake van een overtreding van het Tuchtreglement matchfixing.
Een overtreding van het Tuchtreglement matchfixing betreft tevens het niet meewerken aan de
tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte bij een commissie ligt en waartoe hij door die
commissie is opgeroepen, dan wel aan het vooronderzoek dat die commissie laat verrichten voorafgaand
aan de behandeling van de aangifte door de commissie.
Onder een overtreding wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen van in
de statuten of in een reglement opgenomen verplichtingen op het gebied van matchfixing, alsmede het
gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het behulpzaam zijn bij het begaan van
een overtreding.
Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de
betrokkene.
Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de gewoonten of gebruiken bij de
desbetreffende sportorganisatie ten tijde van de overtreding.
Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer de kamer matchfixing op grond van de vastgestelde
feiten en omstandigheden de stellige overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft begaan.
Overtredingen kunnen door de kamer matchfixing ook worden bestraft wanneer dezelfde gedraging ter
beoordeling aan de strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan worden voorgelegd of voorgelegd is
geweest.

Bepalingen met betrekking tot taken, bevoegdheden commissie(s), organen

Artikel 9 – Integriteitscommissie
1.
2.

Een sportorganisatie kan een integriteitscommissie of een andere commissie instellen die signalen van
matchfixing binnen de organisatie onderzoekt.
Een integriteitscommissie kan de zaak doorgeleiden naar de aanklager.

Artikel 10 – Aanklager, taken en bevoegdheden
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De aanklager komt die rechten en bevoegdheden toe, die in dit Tuchtreglement matchfixing zijn vastgelegd
en ziet toe op de naleving van dit Tuchtreglement.
De aanklager is bevoegd bij een vermoeden van een overtreding door betrokkene, zelf onderzoek te
verrichten of een onderzoekscommissie het onderzoek te laten verrichten, artikel 11 en artikel 16.
De aanklager gaat na of andere personen of instanties van de aangifte op de hoogte gebracht dienen te
worden en informeert deze personen of instanties.
De aanklager kan hangende het vooronderzoek een verzoek bij het (bonds)bestuur neerleggen tot het
opleggen van een ordemaatregel.
De aanklager is bevoegd:
a.
de betrokkene in staat van beschuldiging te stellen en een schikkingsvoorstel te doen, artikel 18.
b.
Indien de zaak zich niet voor een schikkingsvoorstel leent, dit naar het oordeel van de aanklager, is de
aanklager bevoegd aangifte van de overtreding bij de tuchtcommissie te doen. Tegen dit besluit van
de aanklager staat geen beroep open.
c.
de zaak gemotiveerd te seponeren, artikel 19.
d.
de zaak over te dragen aan het Openbaar Ministerie.
De aanklager informeert het (bonds)bestuur over een in lid 5 genomen besluit tenzij zwaarwegende
redenen – dit ter beoordeling van de aanklager –, zich hiertegen verzetten.
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7.
8.

De aanklager is bevoegd tot het instellen van beroep bij de commissie van beroep, tegen een uitspraak van
de tuchtcommissie.
De aanklager treedt bij een schriftelijke en, of mondelinge behandeling van een zaak op.

Artikel 11 – Onderzoekscommissie, taken en bevoegdheden
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

De onderzoekscommissie kan op last van, en verantwoordelijkheid van de aanklager een vooronderzoek
instellen naar de feiten en/of omstandigheden naar aanleiding van de aangifte en hoort in verband met het
onderzoek partijen, alsmede personen die over de gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren.
In het geval de aanklager een onderzoekscommissie benoemt, benoemt hij één en maximaal drie
onderzoekers, die het onderzoek verrichten.
De onderzoekscommissie heeft tot taak de aangifte te onderzoeken op waarheidsgehalte, gegrondheid en
verwijtbaarheid.
Tenzij de aanklager voor het onderzoek instructies heeft gegeven, stelt de onderzoekscommissie haar
werkwijze vast. De onderzoekscommissie doet van die werkwijze mededeling aan de aanklager en aan
degenen die zij hoort
De onderzoekscommissie wordt in het onderzoek bijgestaan door een juridisch secretaris die van een
verhoor een schriftelijk verslag maakt. Het verslag wordt door de gehoorde ondertekend. Weigert de
gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan in het verslag melding gemaakt met opgave van
reden(en).
Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoekscommissie voor de aanklager een rapport op. De
aanklager bepaalt of het rapport aan partijen ter hand wordt gesteld.
De onderzoekscommissie betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk zorgvuldigheid ten
aanzien van de bekende feiten en omstandigheden in relatie tot de mededelingen die hierover ten behoeve
van het onderzoek aan derden moeten worden gedaan, waarbij telkens die derden niet meer deelgenoot
worden gemaakt van feiten en omstandigheden dan op dat moment ten behoeve van het onderzoek
noodzakelijk is. De onderzoeker(s) kan/kunnen nadien niet als getuige worden gehoord.
De onderzoekscommissie kan in het kader van het onderzoek degene die aangifte heeft gedaan, de
betrokkene en diens raadsman, getuigen en/of deskundigen mondeling dan wel schriftelijk horen, alsmede
leden van besturen, commissies, andere leden van de sportorganisatie, alsmede andere personen die over
de feiten en omstandigheden kunnen verklaren.

Artikel 12 – Tuchtcommissie, taken en bevoegdheden
1.

2.
3.

De tuchtcommissie kan de volgende zaken in behandeling nemen:
a.
op verzoek van een rechtstreeks belanghebbende, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, een
door de aanklager geseponeerde zaak;
b.
op verzoek van een rechtstreeks belanghebbende, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, een
afgewezen schikkingsvoorstel;
c.
een door de aanklager bij tuchtcommissie aangebrachte zaak;
d.
een verzoek van degene die aangifte heeft gedaan de zaak te behandelen, indien de aanklager meent
dat hij niet bevoegd is de aangifte in behandeling te nemen, of degene die aangifte heeft gedaan niet
ontvankelijk heeft verklaard.
Tegen het besluit van de tuchtcommissie dat geen sprake is van een rechtstreeks belanghebbende, staat
geen verweer of beroep open.
De tuchtcommissie kan ieder lid, orgaan of commissie van de sportorganisatie verplichten door de
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden. Indien niet
wordt meegewerkt betreft dit een overtreding van dit reglement.

7
Tuchtreglement Matchfixing (versie 13 juni 2016)

Artikel 13 – Commissie van beroep, taken en bevoegdheden
1.
2.

De commissie van beroep behandelt het beroep dat tegen een uitspraak van de tuchtcommissie is ingesteld
door hetzij de betrokkene hetzij door de aanklager, tenzij deze mogelijkheid in dit reglement is uitgesloten
De commissie van beroep kan ieder lid, orgaan of commissie van de sportorganisatie verplichten door de
desbetreffende commissie gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden. Zie art 11
lid 3

C.

Ordemaatregel

Artikel 14 – Ordemaatregel (bonds)bestuur
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

D.

Al dan niet op verzoek van de aanklager kan het (bonds)bestuur ter voorkoming van herhaling, om de rust
te herstellen of de veiligheid te waarborgen, een bestuurlijke ordemaatregel nemen door aan de degene
die van een overtreding wordt verdacht met onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de
bewegingsvrijheid op te leggen voor de locatie(s) waar de herhaling of voor onveiligheid moet worden
gevreesd. Het bestuur kan ook een andere ordemaatregel treffen, indien en voor zover de ordemaatregel
nodig is om de orde en, of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De
ordemaatregel dient noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn om de orde en, of veiligheid te waarborgen
dan wel te herstellen.
De ordemaatregel van het bestuur is geen tuchtrechtelijke straf maar een bestuurlijke maatregel om de
orde en de veiligheid van sportbeoefenaren te waarborgen.
De ordemaatregel kan ook door het bestuur worden genomen wanneer nog geen aangifte is gedaan en/of
de aangifte nog niet tot een uitspraak van een commissie heeft geleid.
Het bestuur brengt het secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak op de hoogte van de genomen
ordemaatregel.
Van een door het (bonds)bestuur genomen ordemaatregel staat volgens dit Tuchtreglement Matchfixing
beroep open bij de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie.
De door het (bonds)bestuur genomen ordemaatregel blijft in stand totdat de tuchtcommissie uitspraak
heeft gedaan of totdat de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie heeft beslist in het geval dat van de
ordemaatregel beroep is ingesteld.
Is de aanklager niet bevoegd, de zaak niet ontvankelijk of komt de tuchtcommissie niet tot een uitspraak,
dan is het aan het (bonds)bestuur te beoordelen of de ordemaatregel redelijkerwijs in stand kan blijven.

Het aanhangig maken en bevoegdheid tot behandelen

Artikel 15 – Aanhangig maken van een zaak
1.

2.

3.
4.

Een overtreding wordt aanhangig gemaakt bij de aanklager door een aangifte van het (bonds)bestuur en
ieder lid dat meent dat sprake is van een overtreding van dit reglement. Degene die aangifte doet
formuleert de overtreding. Het lid dat aangifte doet kan, indien de aangifte niet tot een veroordeling leidt
kan het lid geheel of gedeeltelijk in de kosten worden veroordeeld.
De directie, een ander orgaan van de sportorganisatie of de integriteitscommissie die daartoe door de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden bevoegd is verklaard, kan eveneens een klacht ter kennis
brengen van de aanklager, die deze klacht als een aangifte behandelt.
Een anoniem gedane aangifte kan door de aanklager in behandeling worden genomen.
De aangifte bevat een opgave van de naam en zo mogelijk de adresgegevens van degene tegen wie de
aangifte zich richt alsmede een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van feiten en omstandigheden voor
zover mogelijk met de datum (data) waarop of de periode waarbinnen de overtreding heeft
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

plaatsgevonden. Wanneer geen adresgegevens kunnen worden verstrekt, dient degene die aangifte doet
de betrokkene zodanig te identificeren dat voor de aanklager duidelijk is tegen wie de aangifte zich richt.
Een aangifte is verder rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de
overtreding lid was van de sportorganisatie. Wanneer de betrokkene ten tijde van de behandeling van de
aangifte geen lid meer is van de sportorganisatie wordt de aangifte behandeld en geschiedt de behandeling
van de zaak op grond van dit Tuchtreglement, als ware de betrokkene nog immer lid van de betreffende
sportorganisatie, in welk geval aan degene die aangifte doet en degene tegen wie de aangifte zich richt alle
rechten en verplichtingen op grond van dit Tuchtreglement toekomen.
Nadat de aangifte is gedaan, onderzoekt de aanklager of hij bevoegd is de aangifte te behandelen en of de
indiener ontvankelijk is, zie artikel 16.
De omschrijving van de overtreding in de aangifte vormt de grondslag voor de behandeling van een zaak
door de aanklager, de tuchtcommissie en door de commissie van beroep.
Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit schriftelijk en gemotiveerd
geschiedt. De aanklager kan de behandeling van de zaak doorzetten, indien de aanklager van mening is dat
een redelijk vermoeden van schuld bestaat.
Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden bestraft. De
juridisch secretaris doet van een valse aangifte, aangifte bij de tuchtcommissie. De behandeling van die
zaak vindt niet plaats door de kamer matchfixing, maar met inachtneming van het Algemeen
Tuchtreglement door een andere kamer van de tuchtcommissie. Wanneer degene tegen wie aangifte is
gedaan door de valse aangifte in zijn eer, goede naam en/of reputatie is geschaad, levert dit bij de
behandeling van die valse aangifte een strafverzwarende omstandigheid op.
Wanneer de aangifte door een lid wordt gedaan, kan het (bonds)bestuur of de aanklager, de
tuchtcommissie of de commissie van beroep verzoeken degene die aangifte doet geheel of gedeeltelijk in
de kosten van de procedure te veroordelen wanneer de aangifte niet dan wel tot een gedeeltelijke
veroordeling van de betrokkene leidt.

Artikel 16 – Bevoegdheid aangifte te behandelen
1.

2.
3.

4.

5.

Na ontvangst van de aangifte onderzoekt de aanklager of hij bevoegd is de aangifte te behandelen en of de
indienende partij ontvankelijk is. Wanneer de aanklager meent dat hij niet bevoegd is de aangifte in
behandeling te nemen, of dat de indienende partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan degene die aangifte
heeft gedaan hiertegen beroep instellen bij de tuchtcommissie. Van de uitspraak van de tuchtcommissie
staat geen beroep open.
De aanklager is bevoegd maar niet gehouden bij de tuchtzaak betrokken partijen vooraf te horen. Hij kan de
behandeling over de bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van de indienende partij schriftelijk afdoen.
Wanneer de betreffende aanklager oordeelt dat geen sprake is van bevoegdheid tot het doen van aangifte,
of dat de indienende partij kennelijk niet-ontvankelijk is, doet hij gemotiveerd uitspraak en deelt de
ambtelijk secretaris die uitspraak aan de indienende partij en aan de andere bij die zaak betrokken partijen
schriftelijk mee.
Wanneer de aanklager zich onbevoegd of de indienende partij niet-ontvankelijk heeft verklaard, wordt de
aangifte niet door de aanklager in behandeling genomen, tenzij de indienende partij binnen veertien dagen
na verzending van de in lid 3 bedoelde mededeling van de ambtelijk secretaris alsnog de tuchtcommissie
schriftelijk verzoeken zijn aangifte in behandeling te nemen.
Bij een volgens lid 4 ingediend beroep, beoordeelt de tuchtcommissie of de aanklager bevoegd is en/of de
indienende partij ontvankelijk is. De kamer van de commissie is bij die beoordeling niet gebonden aan de
uitspraak van de aanklager en kan de uitspraak zowel bevestigen als vernietigen. De commissie is bevoegd
maar niet gehouden tot een mondelinge behandeling. Wanneer de betreffende kamer van de commissie
oordeelt dat de aanklager niet bevoegd is en/of de indienende partij niet-ontvankelijk is in zijn aangifte
doet de kamer ter zake schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen inhoudelijke behandeling van de
zaak plaats. Wanneer de aanklager wel bevoegd is en de indienende partij wel ontvankelijk wordt de zaak
door een andere aanklager in behandeling genomen.
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6.

In de uitspraak van de kamer van de betreffende commissie wordt tevens bepaald welke partij in de kosten
van de in dit artikel bedoelde behandeling wordt veroordeeld.

E.

Vooronderzoek, schikkingsvoorstel en sepot

Artikel 17 – Vooronderzoek
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De aanklager kan voordat hij de betrokkene al dan niet in staat van beschuldiging stelt, een vooronderzoek
instellen.
Het vooronderzoek kan de aanklager zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een onderzoekscommissie,
artikel 11.
De aanklager maakt via een brief of aanzegging duidelijk dat jegens de betrokkene een vermoeden bestaat
van een overtreding.
Betrokkene heeft het recht zich tegen het in de brief of aanzegging genoemde vermoeden te verweren
binnen een door de aanklager in voornoemde brief of aanzegging gestelde termijn.
In het kader van het vooronderzoek kan ieder lid worden verzocht mondeling of schriftelijk, afhankelijk van
het gestelde in de brief of aanzegging van de aanklager, volledige en juiste informatie te verschaffen,
binnen de door de aanklager aangegeven termijn.
Indien de aanklager een onderzoekscommissie overeenkomstig artikel 10 heeft aangewezen voor de
uitvoering van het vooronderzoek, komt aan deze persoon of komen aan deze personen dezelfde
bevoegdheden, als genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel toe, als aan de aanklager.

Artikel 18 – Schikkingsvoorstel
1.

2.
3.

4.

De aanklager kan, na de betrokkene in staat van beschuldiging te hebben gesteld, de betrokkene een
schikkingsvoorstel doen. De aanklager stelt een redelijke termijn in het schikkingsvoorstel waarbinnen de
betrokkene op het voorstel kan reageren. Deze termijn valt in ieder geval binnen een termijn van drie
weken.
Indien de aanklager binnen de in het vorige lid gestelde termijn geen bericht heeft ontvangen van
betrokkene wordt aangenomen dat de betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen.
Accepteert de betrokkene tijdig het schikkingsvoorstel, dan wordt de sanctie of maatregel opgelegd. Een
dergelijke sanctie of maatregel is bindend en wordt geacht te zijn opgelegd door de tuchtcommissie. Het
betreft op dat moment een onherroepelijke sanctie of maatregel opgelegd door de tuchtcommissie
waartegen beroep kan worden ingesteld bij de beroepscommissie.
Bij het schikkingsvoorstel kan de aanklager rekening houden met de situatie die na het beëindigen van de
straf tussen partijen kan ontstaan. De aanklager kan, wanneer dit ten tijde van de strafoplegging mogelijk is,
aangeven op welke wijze de betrokkene zich tegenover degene die aangifte heeft gedaan na het ondergaan
van de straf moet gedragen of welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar
ontmoeten. Hiervan kan in de schikking mededeling worden gedaan.

Artikel 19 – Sepot
1.

2.
3.

De aanklager kan een zaak gemotiveerd seponeren. Tegen het sepot kan een rechtstreeks belanghebbende,
dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, binnen zeven dagen na kennisname van het sepot, in beroep bij
de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie kan het sepot handhaven, daarmee eindigt de behandeling van de zaak. Tegen de
handhaving van een sepot is geen beroep mogelijk.
De tuchtcommissie kan de sepotbeslissing verwerpen en de zaak teruggeven aan de aanklager die
vervolgens een schikkingsvoorstel zal doen of de zaak direct aanbrengt bij de tuchtcommissie.
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4.

Het (bonds)bestuur, de betrokkene, degene die aangifte heeft gedaan en eventueel andere personen of
instanties, dit naar het oordeel van de aanklager, worden van het sepot op de hoogte gebracht.

F.

Betrokkene

Artikel 20 – De betrokkene
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Via een brief of aanzegging kan de aanklager de betrokkene in kennis stellen van het feit dat jegens de
betrokkene een vermoeden bestaat van een overtreding, een vooronderzoek is of wordt ingesteld, artikel
16.
Al dan niet na vooronderzoek, stelt de aanklager via een brief of aanzegging de betrokkene in staat van
beschuldiging.
De aanklager kan:
a.
aan de betrokkene een schikkingsvoorstel doen, artikel 18.
b.
de zaak seponeren, artikel 19.
c.
aangifte van de overtreding bij de tuchtcommissie doen, artikel 21.
Doet de aanklager aangifte bij de tuchtcommissie, dan zendt de aanklager de aangifte en bijbehorende
documenten zo spoedig mogelijk na ontvangst per aangetekende brief en per gewone post aan de
betrokkene. Tevens wordt een bijsluiter bijgevoegd waarin de tuchtprocedure bij het Instituut
Sportrechtspraak wordt beschreven.
Indien de aanklager de betrokkene in staat van beschuldiging heeft gesteld en de betrokkene het
schikkingsvoorstel heeft verworpen, dan wel het schikkingsvoorstel wordt geacht te zijn verworpen, dan
wel de aanklager heeft besloten de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie, kan de betrokkene
tegen de aangifte verweer voeren. Het verweerschrift moet vier weken na ontvangst van de aangifte aan
betrokkene, door het Instituut Sportrechtspraak zijn ontvangen. Het verweerschrift wordt toegezonden per
aangetekende brief. De betrokkene kan ook binnen die vier weken schriftelijk aan het Instituut
Sportrechtspraak mededelen dat hij verweer wil voeren, mits het verweerschrift zelf, waarin inhoudelijk op
de aangifte wordt ingegaan, uiterlijk vier weken na de verzending van de voornoemde brief door het
Instituut Sportrechtspraak is ontvangen. De aanklager kan na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van
de betrokkene in zeer bijzondere gevallen de termijn verlengen.
Wanneer de betrokkene in het buitenland woonachtig is geldt niet een termijn van vier weken maar van zes
weken.
Wanneer de betrokkene geen verweer voert, kan de aanklager daaraan die conclusies verbinden die zij juist
oordeelt.
De betrokkene is gehouden naar waarheid te verklaren. De aanklager kan te allen tijde van de betrokkene
verlangen dat hij op gestelde vragen zelf antwoordt en voor die beantwoording niet naar een ander,
waaronder zijn raadsman, verwijst.
De betrokkene kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan legt de
raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht over van de betrokkene. Tijdens een
mondelinge behandeling kan de betrokkene een raadsman, die geen advocaat is, mondeling tot zijn
gemachtigde benoemen. Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en verplichtingen als voor de
betrokkene.
Op verzoek van de betrokkene kan de correspondentie in de tuchtzaak aan de raadsman worden
toegezonden. Tenzij de correspondentie aan de raadsman wordt toegezonden, wordt het door de
betrokkene zelf opgegeven woonadres voor juist gehouden of anders het door de betrokkene aan zijn
sportorganisatie opgegeven woonadres.
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G.

Behandeling tuchtcommissie

Artikel 21 – Behandeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Een zaak wordt door de aanklager bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt door indiening van de
aangifte.
De aanklager brengt het (bonds)bestuur op de hoogte van het aanhangig maken van de zaak.
De aangifte van een overtreding wordt, nadat de (eventueel verlengde) termijn van het verweerschrift is
verstreken, tijdens een mondelinge behandeling behandeld.
De kamer matchfixing stelt de datum, uur en plaats van de mondelinge behandeling vast en deelt dit ten
minste tien dagen vóór de dag van de zitting schriftelijk mee aan de aanklager en partijen.
De kamer matchfixing roept ook andere personen op, waarvan de kamer de verschijning gewenst acht. De
oproep geschiedt per gewone post en per aangetekende brief.
De behandeling vindt niet in het openbaar plaats.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep streven er naar de behandeling van een zaak zo spoedig
mogelijk te doen plaatsvinden.
De aanklager dient bij de behandeling van de zaak aanwezig te zijn.

Artikel 22 – Zitting
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

De mondelinge behandeling vindt plaats tijdens een zitting. De kamer matchfixing bepaalt wie tot de zitting
toegang heeft.
Wanneer de betrokkene niet ter zitting is verschenen, gaat de kamer matchfixing na of de betrokkene
behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de kamer
matchfixing om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst is, dan stelt hij de behandeling
tot een nader te bepalen datum uit. De aanklager en partijen worden hiervan door de juridisch secretaris
schriftelijk in kennis gesteld.
Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan de kamer matchfixing besluiten de
zitting uit te stellen, dan wel de zaak voor zover mogelijk te behandelen en voor de niet verschenen getuige
of deskundige op een andere datum voort te zetten.
De kamer matchfixing kan een ieder wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de
zitting ontzeggen.
De kamer matchfixing kan bepalen dat degene die aangifte heeft gedaan afzonderlijk wordt gehoord van
degene tegen wie de aangifte is gericht. Wanneer partijen afzonderlijk van elkaar worden gehoord in
aanwezigheid van de aanklager kunnen ook de raadslieden van partijen bij dat verhoor aanwezig zijn. De
kamervoorzitter doet van een verhoor dat afzonderlijk heeft plaatsgevonden verslag aan de andere partij.
De leden van de kamer matchfixing stellen de aanklager, de betrokkene en andere te horen personen zo
nodig vragen. De aanklager en betrokkene kunnen ieder de kamervoorzitter verzoeken aanvullende vragen
te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de kamervoorzitter
niet ter zake dienend zijn. De kamervoorzitter kan bepalen dat vragen alleen via hem mogen worden
gesteld.
De juridisch secretaris maakt van de mondelinge behandeling een relevante, zakelijke samenvatting die
door de kamervoorzitter en de juridisch secretaris worden ondertekend. Wanneer geen juridisch secretaris
ter zitting aanwezig is, treedt één van de overige leden van de kamer als secretaris op die alsdan in de
rechten en bevoegdheden van de juridisch secretaris treedt.

Artikel 23 – Getuigen en deskundigen
1.

De kamer matchfixing is bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen. De kamer
matchfixing doet hiervan alsmede van hun namen en van hun deskundigheid mededeling aan partijen.
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2.

3.

4.

5.

6.

H.

De aanklager en de betrokkene kunnen zelf voor een zitting ten hoogste vijf getuigen of deskundigen
oproepen en doen hiervan onder opgave van hun namen en adressen uiterlijk zeven dagen voor de zitting
schriftelijk mededeling aan de kamer matchfixing, die hiervan mededeling doet aan de andere partij(en).
Van de deskundige wordt bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid. Met schriftelijke toestemming
van de kamervoorzitter kunnen partijen ieder meer dan vijf getuigen of deskundigen oproepen.
Leden van de sportorganisatie, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te
verschijnen, dan wel een verklaring af te leggen. Ook anderen dan leden kunnen als getuige of deskundige
worden opgeroepen.
Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting of tijdens het vooronderzoek worden
gehoord. Wanneer een getuige of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan de kamer
de te stellen vragen schriftelijk voorleggen en van de getuige of deskundige een schriftelijk antwoord
verlangen.
Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht te antwoorden naar wat de
wetenschap hen leert. De kamervoorzitter kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting van hun
verklaring te ondertekenen.
Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op die met inachtneming van dit reglement kan
worden bestraft. Wanneer het een lid van de sportorganisatie betreft, doet de juridisch secretaris hiervan
aangifte bij de tuchtcommissie. De behandeling van die zaak geschiedt niet door de kamer matchfixing,
maar door een andere kamer van de tuchtcommissie met inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement.

Straffen

Artikel 24 – Op te leggen straffen
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Als straf kunnen worden opgelegd:
a.
een berisping;
b.
het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie voor een duur van
maximaal drie jaren;
c.
het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te oefenen
voor een duur van maximaal drie jaren;
d.
het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een duur van
maximaal tien jaren;
e.
de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren;
f.
het royement (ontzetting) als lid van de sportorganisatie.
Een berisping, een schorsing en een royement kunnen niet tezamen met een andere straf worden
opgelegd.
Met uitsluiting van de berisping en een royement kunnen de in lid 1 genoemde straffen geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een straf wordt aan een
termijn van ten hoogste twee jaren gebonden.
Bij het opleggen van een straf kan de kamer matchfixing rekening houden met de situatie die na het
beëindigen van de straf tussen partijen kan ontstaan. De kamer kan, wanneer dit ten tijde van de
strafoplegging mogelijk is, aangeven op welke wijze de betrokkene zich tegenover degene die aangifte
heeft gedaan na het ondergaan van de straf moet gedragen of welke beperkingen gewenst zijn om te
voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten. Hiervan kan in de uitspraak mededeling worden gedaan.
Degene die aangifte heeft gedaan kan ook na het opleggen van de straf, maar voor het beëindigen van de
straf, kamer matchfixing verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen.
Wanneer de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een overtreding in
verband met matchfixing begaat, kan de aanklager in het schikkingsvoorstel of de kamer matchfixing
beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke straf om te zetten en daarnaast
een straf op te leggen voor de nieuwe overtreding.
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7.

8.

9.

Maakt een overtreding, waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde in de
sportorganisatie dan kan de aanklager of de kamer matchfixing van de tuchtcommissie, zodra aangifte is
gedaan en voordat verweer is gevoerd of een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, aan de
betrokkene een voorlopige straf opleggen. De termijn van verweer, zoals vermeld in artikel 20, blijft dan
van toepassing.
Bij het opleggen van een straf en bij het bepalen van de strafmaat kan rekening worden gehouden met een
strafrechtelijke veroordeling en/of met het resultaat van een andere wijze waarop de matchfixing aan de
orde is gesteld.
Indien betrokkene royement is opgelegd, kan de betrokken sportorganisatie niet eerder dan 12 jaar na
oplegging van het royement, een eventueel nieuw verzoek tot toelating van de betrokkene tot het
lidmaatschap van de sportorganisatie in behandeling nemen. Het is ter beoordeling van de sportorganisatie
het verzoek tot toelating te accepteren dan wel te weigeren en daarmee het royement te laten voortduren.

Artikel 25 – Straffen
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

I.

De berisping houdt een officiële veroordeling in van bepaald met name genoemd gedrag van de
betrokkene.
Het verbod om één of meer rechten uit te oefenen van de sportorganisatie is gericht op het beperken van
de bewegingsvrijheid van de betrokkene, geldend voor bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, omgang met
bepaalde personen, groepen of teams, inzage van bepaalde dossiers, aanwezigheid bij bepaalde
wedstrijden, trainingen of vergaderingen, zulks voor de door de kamer matchfixing bepaalde duur.
Het verbod om deel te nemen aan activiteiten van de sportorganisatie wordt als straf opgelegd voor een
bepaalde duur en/of voor bepaalde activiteiten.
Het verbod om bij de sportorganisatie één of meer functies uit te oefenen wordt alleen als straf opgelegd,
wanneer de overtreding in de uitoefening van een bepaalde functie is begaan. Bedoelde ontzegging kan op
die functie, maar ook op door de kamer matchfixing te bepalen andere functies in de sportorganisatie
betrekking hebben.
Een schorsing wordt als straf opgelegd wanneer de overtreding zo ernstig is dat niet met een lichtere straf
kan worden volstaan en een royement een te zware straf is, dit naar het oordeel van de kamer matchfixing.
Gedurende de schorsing kan de betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen, noch
deelnemen aan activiteiten van de sportorganisatie en blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen onverkort op hem van toepassing. In overleg met de betrokkene kunnen hem tijdelijk
bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het woord uitvoert ten behoeve van de vereniging worden
opgelegd.
Het royement wordt uitgesproken wanneer de overtreding, waarvan aangifte is gedaan, zo ernstig is dat er
sprake is van een in ernstige mate in strijd handelen met de statuten, reglementen of besluiten van de
sportorganisatie. Wanneer de kamer matchfixing van de tuchtcommissie het royement uitspreekt, kan de
betrokkene van die uitspraak in beroep gaan bij de kamer matchfixing van de commissie van beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
Wanneer een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt hiervan in
de uitspraak mededeling gedaan.

Uitspraak

Artikel 26 – Uitspraak
1.

Een uitspraak van de tuchtcommissie komt tot stand door een met gewone meerderheid genomen besluit.
De leden van de kamer hebben ieder één stem. De juridisch secretaris woont het beraad in de raadkamer
bij, maar neemt niet deel aan de stemming.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Wanneer de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding niet is begaan,
spreekt de tuchtcommissie de betrokkene vrij.
Wanneer de tuchtcommissie van oordeel is dat de in de aangifte bedoelde overtreding is begaan, deelt zij
aan de betrokkene mee welke straf voor de overtreding wordt opgelegd.
Wanneer de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand kan
blijven, bevestigt zij die uitspraak.
Wanneer de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet in stand kan
blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt de commissie van beroep of de betrokkene wordt
vrijgesproken, dan wel ter zake van welke overtreding welke straf aan de betrokkene wordt opgelegd.
Bij het bepalen van de straf en de strafmaat worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde
maatstaven aangelegd.
De commissie doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo spoedig mogelijk uitspraak en in
ieder geval niet later dan vier weken nadat de mondelinge behandeling is gesloten.
De commissie doet altijd schriftelijk uitspraak en motiveert haar uitspraak op een wijze die in relatie tot de
overtreding passend is te achten. De commissie kan ook een mondelinge uitspraak doen en deze nadien op
schrift stellen.
Een uitspraak wordt ondertekend door de kamervoorzitter en door de juridisch secretaris. De
kamervoorzitter en de juridisch secretaris kunnen de uitspraak elektronisch ondertekenen mits kort nadien
een door hen handmatig ondertekende uitspraak wordt verstrekt.
Wanneer de feiten of omstandigheden van de behandelde zaak hiertoe aanleiding geven, kan de commissie
aan het (bonds)bestuur aanbevelingen doen, die gericht zijn op het veranderen van een situatie of het
nemen van preventieve maatregelen.
De kosten van de behandeling van de aangifte ter zake van matchfixing komen ten laste van de
sportorganisatie, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep aanleiding ziet om de kosten geheel
of gedeeltelijk ten laste van de aangever of de betrokkene te brengen. Wanneer er sprake is van een valse
aangifte brengt de betreffende commissie de kosten van het behandelen van de tuchtzaak ten laste van
degene die de valse aangifte heeft gedaan. Wordt een lid van de sportorganisatie in de kosten van de
tuchtzaak veroordeeld dan is het lid gehouden die kosten aan de sportorganisatie te voldoen.
De kosten betreffen de kosten van de huur van de zittingsruimte en de kosten van bijstand van het
ambtelijk en/of juridisch secretariaat, alsmede de in redelijkheid gemaakte kosten van getuigen en
deskundigen. Wanneer met betrekking tot de kosten een uitspraak is gedaan, is degene die in de kosten is
veroordeeld gehouden deze aan zijn sportorganisatie te voldoen.
Wanneer een uitspraak betrekking heeft op een onbevoegdheid of een niet-ontvankelijkheid, zoals bedoeld
in artikel 16, geschiedt de kostenveroordeling op de wijze zoals is bepaald in lid 11.
De ambtelijk secretaris zendt haar uitspraak per aangetekende brief. Op verzoek van een partij zendt de
ambtelijk secretaris de uitspraak voordien per e-mail.
Wanneer een uitspraak een kennelijke vergissing bevat kan het (bonds)bestuur of de betrokkene de
commissie schriftelijk verzoeken de uitspraak op het betreffende onderdeel te herstellen. De commissie kan
ook zelf een kennelijke vergissing achteraf herstellen.
In beide gevallen stelt de commissie de andere partij – of wanneer de commissie zelf wenst te herstellen –
het (bonds)bestuur en de betrokkene in de gelegenheid schriftelijk te reageren met inachtneming van de in
artikel 20 vermelde termijnen. De commissie bepaalt of een mondelinge behandeling plaatsvindt. De
hersteluitspraak van de commissie geschiedt schriftelijk. Van de hersteluitspraak van de commissie staat
geen beroep open.
Tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep anders heeft bepaald beslist de sportorganisatie of
een uitspraak wordt gepubliceerd. Wanneer de uitspraak wordt gepubliceerd worden de initialen en de
woonplaats van de betrokkene vermeld, tenzij de tuchtcommissie of de commissie van beroep in de
uitspraak heeft beslist dat met een andere wijze van vermelding kan worden volstaan.
Elke uitspraak wordt opgenomen in de databank van het Instituut Sportrechtspraak en wordt daarin
bewaard voor de in het Reglement persoonsregistratie vermelde termijn.
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J.

Beroep en ten uitvoerlegging

Artikel 27 – Beroep
1.

2.

3.
4.

5.

De aanklager, degene die aangifte heeft gedaan, en de betrokkene kunnen van een uitspraak van de
tuchtcommissie beroep instellen bij de commissie van beroep. Het beroep kan alleen worden ingediend
door de aanklager, degene die aangifte heeft gedaan en/of door de betrokkene zelf of door de raadsman of
wettelijk vertegenwoordiger van degene die aangifte heeft gedaan of de betrokkene. Wanneer degene die
aangifte doet of de betrokkene onder curatele staat of een mentor diens belangen behartigt, is degene die
diens belangen behartigt ook bevoegd met instemming van de betrokkene beroep in te stellen.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier weken na de datum van ontvangst van de
uitspraak van de tuchtcommissie, die geacht wordt twee dagen na de datum van verzending te zijn gelegen,
tenzij de betrokkene overtuigend aannemelijk kan maken dat hij niet eerder van de uitspraak van de
tuchtcommissie heeft kunnen kennis nemen. Wanneer de uitspraak voordien per e-mail is toegezonden
vangt de beroepstermijn aan vanaf de datum waarop de uitspraak per aangetekende brief is toegezonden.
Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld. Het beroepschrift wordt per aangetekende brief
toegezonden aan de commissie van beroep.
Wanneer het beroep niet namens een in lid 1 bedoeld persoon is ingesteld, deelt de commissie van beroep
dit aan de aanklager, degene die aangifte heeft gedaan of de betrokkene mee en stelt hij degene die
aangifte heeft gedaan of betrokkene binnen een nieuw te stellen termijn in de gelegenheid alsnog zelf
beroep in te stellen.
Wanneer het beroepschrift wordt ingediend bij de sportorganisatie, wordt het beroepschrift doorgezonden
aan de commissie van beroep en geldt als datum van ontvangst de datum waarop de sportorganisatie het
beroepschrift heeft ontvangen.

Artikel 28 – Tenuitvoerlegging
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Het (bonds)bestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen.
De betrokkene, andere leden en organen van de sportorganisatie zijn verplicht hun medewerking aan de
tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het daarmede in gebreke blijven levert een overtreding op die
wordt behandeld door een andere kamer van de tuchtcommissie.
De tenuitvoerlegging van een door een commissie opgelegde straf vangt aan op de datum waarop deze
uitspraak doet, tenzij in de uitspraak anders is bepaald.
Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de betrokkene
kan de kamervoorzitter van de kamer matchfixing van de commissie van beroep de tenuitvoerlegging van
een straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het verzoek tot het opschorten van de straf
kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een beroepschrift, maar niet eerder.
De kamervoorzitter doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke uitspraak de commissie van beroep
niet bindt bij het eindoordeel.
Het (bonds)bestuur kan de tenuitvoerlegging van een straf opschorten wanneer ten aanzien van de
opgelegde straf nieuwe feiten of omstandigheden blijken, die – waren deze tijdens de behandeling van de
zaak door de commissie bekend geweest – met een grote mate van zekerheid tot een vrijspraak of een veel
lichtere straf zouden hebben geleid. Een dergelijk verzoek tot herziening moet schriftelijk door de
betrokkene zijn gedaan met een uitvoerige motivering van die feiten en omstandigheden. Het
(bonds)bestuur kan het verzoek alleen in behandeling nemen, indien op dat moment geen mogelijkheid van
beroep openstaat.
Wanneer het (bonds)bestuur het verzoek tot herziening inwilligt en de tenuitvoerlegging opschort, stelt het
(bonds)bestuur het verzoek aan de aanklager ter hand, die het verzoek als ware het een aangifte behandelt.
De aanklager behandelt de zaak dan opnieuw, van welke uitspraak beroep kan worden ingesteld.
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8.

Met uitzondering van de berisping, kan het (bonds)bestuur in bijzondere gevallen nadat ten minste twee
derden van een straf is ondergaan na een schriftelijk verzoek van de betrokkene het restant kwijtschelden.
Het (bonds)bestuur kan aan het kwijtschelden van bedoeld restant voorwaarden verbinden, nadat het
(bonds)bestuur over de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden de kamer matchfixing heeft gehoord
die de zaak het laatst in behandeling heeft gehad.

K.

Overige tuchtrechtelijke bepalingen

Artikel 29 – Tuchtrecht
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Dit Tuchtreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
Dit Tuchtreglement is van toepassing op de sportorganisatie, die in de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak dit Tuchtreglement op zijn leden van toepassing heeft verklaard, alsmede – indien en voor
zover met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen – op zijn lidorganisaties en hun leden en/of op
zijn afdelingen en hun leden.
De leden zijn tegenover het Instituut Sportrechtspraak tot hetzelfde gehouden als waartoe de
sportorganisatie vanwege de in lid 2 bedoelde overeenkomst tegenover Instituut Sportrechtspraak zal zijn
gehouden op grond van de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak. Op
grond hiervan is de sportorganisatie bevoegd tot het opleggen van verplichtingen aan in lid 2 bedoelde
leden tegenover het Instituut Sportrechtspraak, waarbij – met toepassing van artikel 46 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek – al hetgeen waartoe de sportorganisatie tegenover het Instituut Sportrechtspraak is
gehouden ook geldt als verplichtingen die de leden van de sportorganisatie rechtstreeks tegenover het
Instituut Sportrechtspraak hebben.
Voor de duur van de in lid 2 bedoelde overeenkomst geschiedt de tuchtrechtspraak inzake matchfixing in
de sportorganisatie alleen op grond van dit Tuchtreglement matchfixing.
Op de leden is van toepassing het Tuchtreglement matchfixing, zoals vastgesteld door het bestuur van het
Instituut Sportrechtspraak. Ten tijde van de aangifte zijn van toepassing de bepalingen van het
Tuchtreglement matchfixing zoals die op die datum gelden. Wanneer tijdens de aangifte bepalingen van het
Tuchtreglement matchfixing door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden gewijzigd, zijn om
redenen van proceseconomie en omwille van te betrachten uniformiteit die gewijzigde bepalingen op de
behandeling van de zaak van toepassing, tenzij naar het oordeel van de kamer matchfixing de betrokkene
daardoor aantoonbaar wordt geschaad, in welk geval de desbetreffende oorspronkelijke bepalingen van
kracht blijven.
Waar in dit reglement wordt verwezen naar het Algemeen Tuchtreglement is ten aanzien van de in dit
reglement genoemde overtredingen het Algemeen Tuchtreglement van toepassing. Het in de vorige zin
bepaalde geldt met betrekking tot die overtredingen ook wanneer een sportorganisatie de toepasselijkheid
van het Algemeen Tuchtreglement niet uitdrukkelijk met het Instituut Sportrechtspraak is
overeengekomen. De toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement beperkt zich in dat geval louter
tot het berechten van de in dit reglement genoemde overtredingen.
De aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep fungeren als orgaan van de sportorganisatie
en doen uitspraak in naam van en ten behoeve van de sportorganisatie. Derhalve vindt het bepaalde in de
artikelen 8, 14 en 15 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alleen toepassing ten aanzien van de
desbetreffende sportorganisatie en niet ten aanzien van het Instituut Sportrechtspraak.
Alleen de in dit Tuchtreglement genoemde aanklager, tuchtcommissie en in beroep de commissie van
beroep zijn bevoegd aan leden van de sportorganisatie straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat onverlet
de bevoegdheid van een (bonds)bestuur een ordemaatregel te nemen wanneer het (bonds)bestuur die
bevoegdheid in statuten of reglementen is verleend. Een door een (bonds)bestuur genomen ordemaatregel
sluit niet uit dat voor dezelfde feiten een tuchtrechtelijke veroordeling kan plaatsvinden.
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9.

10.

Een op grond van dit reglement door de kamer matchfixing gedane uitspraak heeft slechts betrekking op de
desbetreffende sportorganisatie en zijn leden en bindt alleen die sportorganisatie en partijen. Een
opgelegde straf wordt alleen ten uitvoer gelegd binnen het verband van de sportorganisatie waarvan de
betrokkene lid is en waarbinnen de overtreding is begaan, tenzij in de uitspraak anders is beslist. In het
laatste geval zal de sportorganisatie door een andere sportorganisatie, opgelegde ordemaatregel en
tuchtrechtelijke uitspraak die consistent is met dit reglement erkennen, respecteren en overnemen.
De in dit reglement aan een (bonds)bestuur toegekende bevoegdheden komen aan het (bonds)bestuur toe
waarvan de betrokkene lid is.

Artikel 30 – Aanklagers
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt het aantal aanklagers dat verbonden is aan het
Instituut Sportrechtspraak.
De aanklagers zijn jurist met aantoonbare affiniteit met de sport.
Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak stelt een rooster van aftreden op.
De aanklagers worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak.
De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende benoeming
voor telkens een periode van drie jaren met een maximale zittingsduur van twaalf jaren. Het bestuur kan
een benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen geschieden, waarna die
benoeming kan worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode van drie jaren met de vermelde
mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor een periode van drie jaren.
Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming. Zij zijn aanklager tot en met de dag waarop
de functie eindigt, tenzij zij op die datum bij de behandeling van een zaak zijn betrokken, in welk geval zij
aftreden op de datum waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan.
De aanklager wordt bijgestaan door een juridisch secretaris van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 31 – Onderzoekers
1.
2.
3.

Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak bepaalt het aantal onderzoekers dat verbonden is aan het
Instituut Sportrechtspraak. Beide seksen zijn vertegenwoordigd.
Het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak benoemt de onderzoekers op basis van hun deskundigheid
en ervaring.
De leden van de onderzoekscommissie mogen geen persoonlijk belang hebben bij de afhandeling van de
zaak.

Artikel 32 – Tuchtcommissie en commissie van beroep
1.
2.
3.
4.
5.

De tuchtcommissie bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen voorzitter,
kamervoorzitters en overige leden. De tuchtcommissie bestaat uit kamers.
De commissie van beroep bestaat uit een algemeen voorzitter, een plaatsvervangend algemeen voorzitter,
kamervoorzitters en overige leden. De commissie van beroep bestaat uit kamers.
De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd, geschorst en
ontslagen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
De algemeen voorzitter, de plaatsvervangend algemeen voorzitter, alsmede de kamervoorzitters van de
tuchtcommissie en van de commissie van beroep zijn jurist en worden in functie benoemd.
De leden van de kamers matchfixing behoeven niet te beschikken over kennis van de desbetreffende sport
of over de praktische gang van zaken in de sportorganisatie.
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6.

7.

8.

De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van een aansluitende benoeming
voor telkens een periode van drie jaren met een maximale zittingsduur van twaalf jaren. Het bestuur kan
een benoeming voor de eerste maal voor een periode van één jaar doen geschieden, waarna die
benoeming kan worden verlengd tot de in de eerste zin genoemde periode van drie jaren met de vermelde
mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor een periode van drie jaren.
Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming in de tuchtcommissie of in de commissie van
beroep. Zij maken deel uit van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep tot en met de dag
waarop hun lidmaatschap van die commissie eindigt, tenzij zij op die datum bij de behandeling van een zaak
zijn betrokken, in welk geval zij aftreden op de datum waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan.
In afwijking van lid 6 kan het bestuur van een door het bestuur te bepalen aantal leden van de eerste op
grond van dit reglement gekozen tuchtcommissie en de commissie van beroep, de zittingstermijn met
maximaal drie jaar verlengen, om de kwaliteit van de tuchtrechtspraak te waarborgen. Het bestuur wijst de
tuchtcommissieleden aan die hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 33 – Onverenigbaarheden
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is niet verenigbaar met het zijn
van aanklager, het zijn van onderzoeker, het lidmaatschap van het (bonds)bestuur en van de vergadering
van een sportorganisatie.
Werknemers van de sportorganisatie kunnen geen aanklager zijn en niet tot lid van een commissie worden
benoemd.
Leden van het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede ambtelijk secretarissen, juridisch
secretarissen en de juridisch adviseur kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij het Instituut zijn
betrokken geen aanklager zijn en geen lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep zijn.
Een lid van de kamer matchfixing van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep mag niet aan de
behandeling van een zaak deelnemen wanneer het lid van de betreffende commissie persoonlijk of uit
hoofde van een functie bij die zaak betrokken is (geweest), dan wel wanneer het lid van die kamer lid is
(geweest) van de vereniging die bij de zaak betrokken is of waarvan één van haar leden bij een zaak
betrokken is.
Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, noch na diens
aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de commissie van beroep betrokken zijn bij
de behandeling van een zaak, waarover hij als lid van de tuchtcommissie heeft geoordeeld.
Leden van de onderzoekscommissie maken geen deel uit van de kamer matchfixing die met de behandeling
is belast.
Wanneer een zaak ter beoordeling aan de algemeen voorzitter is voorgelegd of deze in een zaak een – al
dan niet voorlopige – beslissing heeft gegeven, maakt de algemeen voorzitter geen deel uit van de kamer
die de zaak behandelt.
Wanneer een lid van een kamer matchfixing voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich
een onverenigbaarheid voordoet of dat het lid van die kamer zich om een andere reden wenst te
verschonen als lid van die kamer, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen mededeling
aan de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep, die
alsdan een ander lid van de commissie aanwijst.

Artikel 34 – Algemeen voorzitter
1.

De tuchtcommissie kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de tuchtcommissie en die
daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie wordt bijgestaan door een
plaatsvervangend algemeen voorzitter.
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2.

3.

4.

5.

De commissie van beroep kent een algemeen voorzitter die aan het hoofd staat van de commissie van
beroep en die daarvan deel uitmaakt. De algemeen voorzitter van de commissie van beroep wordt
bijgestaan door een plaatsvervangend algemeen voorzitter.
De plaatsvervangend voorzitter heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de algemeen voorzitter. Waar
in dit reglement wordt gesproken over de algemeen voorzitter wordt daarmee ook de plaatsvervangend
algemeen voorzitter bedoeld.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep coördineren de
werkzaamheden van hun commissie, bepalen en wijzigen de samenstelling van de kamers van hun
commissie en bevorderen waar mogelijk de eenheid in de uitspraken van de kamers van hun commissies.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep is tevens
belast met het nemen van beslissingen die hen in dit reglement zijn opgedragen.

Artikel 35 – Kamers matchfixing
1.
2.
3.
4.

De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer matchfixing die een aangifte van
een overtreding van dit reglement behandelt.
De kamer matchfixing handelt namens de commissie waarvan hij deel uitmaakt en spreekt namens die
commissie recht.
Een kamer matchfixing bestaat uit een kamervoorzitter en twee leden. De kamervoorzitter is een jurist. Een
van de leden heeft kennis van de kansspelsector.
De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep bepalen voor hun
commissie de samenstelling van de kamer matchfixing

Artikel 36 – Ambtelijk en juridisch secretariaat
1.

2.
3.

4.
5.

Het Instituut Sportrechtspraak kent een ambtelijk en een juridisch secretariaat, waarvan de ambtelijk
secretarissen en de juridisch secretarissen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden
benoemd.
Aan het hoofd van het ambtelijk secretariaat staat een ambtelijk secretaris, bijgestaan door een
plaatsvervangend ambtelijk secretaris.
Het Instituut Sportrechtspraak kent een juridisch secretariaat met juridisch secretarissen. De ambtelijk
secretaris verdeelt de zaken en houdt bij de verdeling rekening met de continuïteit, kwaliteit, de belasting
en specifieke kennis.
Het ambtelijk secretariaat verleent administratieve ondersteuning bij de behandeling van zaken door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep.
Het juridisch secretariaat verleent juridische ondersteuning bij de behandeling van zaken door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Artikel 37 – Uitsluiting aansprakelijkheid
Het Instituut Sportrechtspraak en de aan het Instituut Sportrechtspraak verbonden leden van het bestuur,
alsmede de leden van de registratiecommissie, de juridisch secretarissen, de ambtelijk secretaris, de
aanklager en de leden van de onderzoekscommissie en de juridisch adviseur zijn niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een uitspraak voortvloeien.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft
Status
Cc
Dd
Nr

agendapunt 7

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Rapportage aan Bondsraad 9 december 2017
Ter Informatie
14 november 2017
17/AZbr/1120/BB

Algemeen
Ontwikkeling nieuwe websites
De basisfunctionaliteit van de twee KNSB websites schaken.nl en schaakbond.nl is bijna geheel gereed.
Afgelopen periode zijn de volgende items opgeleverd / uitgebreid:
•

https://www.schaken.nl/zoek-een-club (synchronisatie met ola)

•

https://www.schaken.nl/kalender (filtering op bond, tempo en tag, synchronisatie met
schaakkalender.nl)

•

Zoekfuncties op schaken.nl en schaakbond.nl (indexering wordt ’s nachts bijgewerkt)

•

Veiligheid certificaten https://www.schaken.nl en https://www.schaakbond.nl

•

Statistieken is geactiveerd.

•

ftp site voor uploaden data van swissmaster toernooien.

•

Onk en nkscholen (sub)websites: www.schaken.nl/onk en www.schaken.nl/nkscholen

•

Competitie uitslagen via netstand. De verwerking van de KNSB competitie en de KNSBJeugdclubcompetitie is dit seizoen ook vernieuwd. Deze verlopen via netstand:
https://knsb.netstand.nl

Eerste statistieken:
Meest bezocht zijn de pagina’s van schaken.nl: competitie, rating, kalender en online-schaken; Op 7
oktober (KNSB ronde) was de grootste piek van 3.053 actieve gebruikers tegen gemiddeld ca. 1.000
actieve gebruikers per dag.
Bij schaakbond,nl zijn de pagina’s voor-schakers en voor-clubs tot u toe het meest bezocht met een piek
van 926 actieve bezoekers en gemiddeld 400 bezoekers per dag.

Breedteschaak
Nationale Sportweek 2017 (9-17 september)
Voor de Nationale Sportweek is een geheel nieuw promotiepakket ontwikkeld:
•

A5 flyer met cartoon van Jorden van Foreest en 2 schaakpuzzels van Pascal Losekoot om uit te
delen aan potentiele nieuwe leden;

•

A3 poster met Anish Giri;

•

A3 poster met Nick Schilder en de Chess Queens;

•

Kaartspel met schaakkampioenen.
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Op 4 september zijn 250 promotiepakketten verstuurd naar verenigingen, scholen, functionarissen en
bonden. Het pakket was door 190 verenigingen besteld, en dat is inmiddels opgelopen naar 210. Vorig
jaar waren dat er 220. Wellicht komt deze lagere score door het vroege tijdstip van de sportweek. Vorig
jaar was alles een week later. Het kaartspel is los ook bij Het Paard te koop voor € 7,50.

AH Sportactie: Klanten konden 3 weken lang sparen voor kennismaking met max. 5 sporten naar keuze.
24 schaakverenigingen nemen aan deze spaaractie met een aanbod deel.

AH Sportfestival: Op 9 en 10 september zou in het Haagse Zuiderpark een groot sportfestijn plaatsvinden
met 50 sportbonden waaronder de schaakbond. Op de ochtend van 9 september stond het Zuiderpark
echter geheel onder water met op sommige plaatsen wel 30-40 cm. Het evenement werd in z’n geheel
afgelast. De schade wordt nog geïnventariseerd door AH en NOC*NSF. De door de KNSB ingehuurde
simultaangeefsters Tea Lanchava en Anna Maja Kazarian zijn afgebeld, evenals de helpers van de
verenigingen.

Regionaal jeugdleidersoverleg 14 oktober
Op 14 oktober is in Rotterdam het halfjaarlijkse overleg gehouden met de regionale jeugdleiders. Op de
agenda stonden de landelijke kalender, een versoepeling van de invallersregeling van de KNSBjeugdclubcompetitie en uitbreiding van het NK E-teams van 1 naar 2 dagen. Afgesproken is dat alle
lokale en regionale jeugdevenementen voor de landelijke kalender op schaken.nl zullen worden
aangemeld. Zowel over de voorstellen van de KNSB-jeugdclubcompetitie als het NK E-teams was men
echter zeer verdeeld. Afgesproken is dat eerst de teamleiders van afgelopen jaar voor beide punten
zullen worden gepeild.
De eerste ervaringen van het eerste kwalificatietoernooi voor het NK jeugd AB en C meisjes in Meppel
zijn ook doorgesproken. Deze was uitstekend georganiseerd door de MSV.
Ook is een nieuw initiatief van de Super GP besproken. Deze landelijke toernooien cyclus zijn voor de
jeugd vanaf rating 1200 en worden tijdens de reguliere jeugd GP toernooien georganiseerd met
vierkampen, extra prijzen en begeleiding van een toernooicoach.

Actie #Chessconnectsus op 14 oktober
Er is een speciale wedstrijd in het kader van de wereldschaakdag (Global Chess Festival) georganiseerd
tijdens het Huttontoernooi tussen een 7-jarige en een 97-jarige schaker. Beiden vonden het geweldig om
hieraan mee te doen. De 97-jarige Wim Witvliet van SV Erasmus bleek een nog zeer actieve vitale man
die nog veelvuldig de wereld over reist. De 7-jarige Oscar Verwer ging zoals het een jong talent betaamt
vol in de aanval met stukoffer en al. De wedstrijd werd uiteindelijk remise. Als dank hebben ze een door
Judit Polgar gesigneerde ingelijste foto van de wedstrijd van de KNSB gekregen.
Ook zijn op deze dag foto’s gemaakt voor de twitteractie #chessconnectsus
Deze zijn op het twitteraccount van de schaakbond gepubliceerd: www.twitter.com/schaakbond
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Schoolschaakprojecten
Berenschotdag Utrecht
Op 3 november is tijdens de relatiedag van organisatieadviesbureau Berenschot (Kanaleneiland Open)
een bijzonder schoolschaakproject gepromoot. Acht onderwijsinstellingen (met name brede scholen en
BSO’s) hebben een plan opgesteld om schaaklessen op hun scholen te gaan organiseren (zij
vertegenwoordigen 57 scholen in Utrecht). Zij hebben deze plannen gepresenteerd aan de bedrijven uit
de omgeving. En met succes, er is die dag maar liefst €17.500 toegezegd. Deze gelden zullen vooral
voor de opstartfase worden ingezet zodat de projecten niet geheel afhankelijk worden van deze
sponsoring.

Beverwijk en IJmond
In samenwerking met de organisatie van ”Heel Haarlem Schaakt” wordt momenteel gekeken of in de
regio IJmond een schoolschaakproject is op te zetten. Voor de opstart is er een sponsor bedrag
toegezegd, maar structureel wordt er nog naar extra partners gezocht. Als het bij dit bedrag blijft, zal
kleinschalig gestart worden met schoolschaaklessen en het initiëren van twee schoolschaaktoernooien..
Mocht er meer binnenkomen, dan wordt ook gekeken naar het oprichten van buurtschaakverenigingen
zoals in Haarlem.

Rotterdam
De KNSB verleent ondersteuning aan de uitwerking van een schoolschaakplan voor de regio Rotterdam.
Jurriaan Kien is de initiator voor een nieuwe stichting die dit schoolschaakplan gaat uitvoeren en beheren.

Chessity workshops
Op 17 juni heeft een Chessity workshopdag plaatsgevonden in Meppel. Ca. 30 trainers waren afgekomen
op deze dag waarbij naast enkele presentaties over schoolschaak ook het werken met Chessity centraal
stond. Op 19 november staat een volgende workshopdag gepland in Amersfoort.

Jeugdevenementen
Nationale Pupillendag (17 juni Meppel)
De Nationale Pupillendag werd dit jaar voor het eerst in Meppel georganiseerd. De organisatie bestond
uit leden van de Meppeler SV. Zij hebben een fantastisch evenement voor de 120 deelnemers neergezet
met vele nevenactiviteiten en dubbel zoveel begeleiders en familie. Ook de komende twee jaren zal het
evenement in Meppel plaatsvinden.

Online finales (21 juni Playchess)
In de online finales speelden de top 10 van beide categorieën (boven rating 1400 en onder 1400) tegen
elkaar om de Nederlandse online jeugdtitels. De titel onder 1400 ging naar Pollux (Polle van
Arendonk) en de titel boven 1400 naar Jonas Hilwerda.
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Bij de Duo's < rating 1000 wonnen Mees de Heijn en Kobe Smeets
Bij de duo’s > rating 1000 de broers Wiggert en Arne Pols
Bij de scholen won het team van BS 't Schrijverke uit Den Bosch.
28 juni Noord Amsterdam
Op woensdag 28 juni vond op het terras van de Tolhuistuin in Amsterdam Noord de jeugddag plaats. De
jeugddag is onderdeel van het NK Schaken. Aan de jeugddag namen 40 kinderen in de leeftijd van 6 t/m
11 jaar deel hoofdzakelijk afkomstig uit de directe omgeving van de scholen in Noord. De kinderen
kregen schaakles op drie niveaus, deden schaakspelletjes zoals opdrachtschaak en condichess en
speelden een toernooitje. De jeugddag is een opstapje naar komend seizoen om schaaklessen op de
scholen in Noord te gaan initiëren.

1 juli Stadsspelen Den Haag
Op zaterdag 1 juli vond in het gloednieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den Haag een groot sportfestival
plaats met ca. 30 verschillende sporten. Schaken was met vier onderdelen uitstekend vertegenwoordigd.
Een scholencompetitie, een jeugd Grand Prix, een simultaan en een groot schaakspel. De Haagse
Schoolvereniging (HSV) won het scholentoernooi. Tweevoudig jeugdkampioen Max Warmerdam (17 jaar,
Elo 2368) verzorgde de simultaan in drie sessies en scoorde maar liefst 27,5 uit 30 partijen.

Science Park toernooi NK Studenten
Colin Stolwijk won de NK-studententitel (aparte prijs met financiële steun van de KNSB).

ONJK (7-12 aug Borne)
Met bijna 20% meer deelnemers dan vorig jaar (330 in totaal) was het ONJK in Borne (7-12 augustus)
een geweldig succes. In bijna alle groepen was het tot het laatst erg spannend. De C groep was het
grootst met 74 deelnemers. Ook internationaal deden de nodige nationaliteiten mee en dat zien we ook
terug in het kampioenenoverzicht. David Jongste (2061) uit Voorschoten won verrassend de A groep,
voor Jonas Hilwerda (2132) en Eelke de Boer (2190) beiden uit Groningen.

NK snelschaak (2 sep Almere)
Op 2 september zou het NK snelschaak jeugd in Almere plaatsvinden. De maandag voor het toernooi
waren er nog maar 24 deelnemers (vorig jaar 65). In overleg met de organisatie is besloten het
evenement af te gelasten.

KNSB-jeugdclubcompetitie (eerste ronde 9 sep Den Bosch)
De KNSB-jeugdclubcompetitie is op 9 september van start gegaan in Den Bosch. 58 viertallen traden aan
in de drie Meesterklassen A, C en D. De 16 viertallen in de Promotieklasse A spelen eerst een thuis- of
uitwedstrijd. Angelique Osinga verzorgt dit jaar de indelingen in Den Bosch. Zij neemt deze taak over van
Louis Wulffers.
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Kwalificatie 1 NK Jeugd AB+C meisjes (22-24 sep in Meppel)
Voor de eerste kwalificatie voor het NK Jeugd AB + C meisjes in Meppel (22-24 sep) hebben 46
deelnemers deelgenomen. Het kwalificatietoernooi was onderdeel van Meppel Aan Zet. De
organisatie van Meppel aan Zet had er een geweldig schaakfeest van gemaakt, Zo was er op
zaterdag een groot jeugdtoernooi met allerlei extra's voor de jeugd. Op 2 en 3 december is de tweede
kwalificatie in Amstelveen.

Huttontoernooi 14 oktober Rotterdam
De RSB heeft opnieuw het Huttontoernooi gewonnen. Helaas deden maar 8 van de 13 bonden mee met
een of meerdere teams. De OSBO, NBSB, FSB, NOSBO en LiSB waren afwezig. In 2018 is de NBSB de
organisator en zullen zij zelf in ieder geval ook een team inschrijven.

Open NK rapid jeugd individueel 18 november geannuleerd
De NBSB heeft de organisatie van het Open NK rapid voor de jeugd individueel (Eindhoven) na 21 edities
teruggegeven aan de KNSB. Zij zagen voor het tweede jaar op rij geen kans om de financiën rond te
krijgen voor 18 november voor de ca. 250 tot 300 beoogde deelnemers.
Drie personen hebben inmiddels belangstelling getoond om de organisatie over te nemen.

Testtoernooien voor jeugd Grand Prix en NK VO op Chess.com
In september en oktober is getest met de jeugd op chess.com. Deze tests zijn prima verlopen. Op 15
november zal de eerste officiële GP op Chess.com plaatsvinden. De eerste kwalificatie voor het NK VO
zal overigens op vrijdag 10 november al de primeur hiervan hebben op chess.com.

Kadervorming
Gestarte cursussen
Vanaf mei 2017 zijn de volgende cursussen van start gegaan:
Schaaktrainer 1: Amsterdam, Meppel, Haarlem en Amersfoort met respectievelijk 10,12,8 en 8
deelnemers
Schaaktrainer 2: Amsterdam met 10 deelnemers
Scheidsrechter 1: Leiden en Dieren met respectievelijk 13 en 23 deelnemers
Scheidsrechter 2: Tilburg met 9 deelnemers

Afgeronde cursussen
Voor de cursussen Schaaktrainer 1 in Roosendaal, Rotterdam, Amsterdam, Maarssen, Vught en
Deventer hebben respectievelijk 12, 11, 8, 7, 7 en 5 deelnemers hun diploma behaald.
8 deelnemers hebben hun Schaaktrainer 1 -examen nog niet gedaan.
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De cursus Schaaktrainer 2 in Groningen leverde 6 geslaagden op, 3 deelnemers gaan op voor een
herkansing.
Er waren 23 deelnemers voor de korte cursus Scheidsrechter 1 in Dieren en 13 in Leiden. Aan deze
cursus zit geen examen aan verbonden.
Er zijn respectievelijk 5 en 4 geslaagden voor de cursus Scheidsrechter 2 in Zundert en in Hoorn.
In Rotterdam is een Indelingsdeskundige 2 cursus gehouden. Hier zijn 4 deelnemers voor geslaagd.

Geplande cursussen
In 2017 staan de volgende cursussen nog gepland: de korte cursus Scheidsrechter 1 in Doetinchem en
de cursussen Schaaktrainer 2 in Den Haag en in Roosendaal.
Op 9 december staat de Themadag voor kaderleden gepland in Utrecht.

Commissies behorende bij Kadervorming
De commissie Kadervorming heeft de inhoud van het vernieuwde lesmateriaal Schaaktrainer 2
vastgesteld.

De examencommissie van de Schaaktraineropleidingen is begonnen met aanpassingen in het
Schaaktrainer 1 materiaal.

Topschaak
Anish Giri
•

Anish Giri staat 13 op de wereldranglijst van november 2017.

•

In het Norway Chess toernooi in Stavanger – waar alle spelers uit de top-10 van februari 2017

e

aan deelnamen – scoorde Anish 4,5 uit 9. Levon Aronian won met 6 uit 9, een punt voor op
Nakamura en Kramnik. Carlsen eindigde verrassend bijna onderaan met 4 punten.
•

e

In het Grand Prix van Geneve (juli 2017) eindigde Anish op de gedeelde 4 plaats met een score
van 5 uit 9.

•

Anish won in augustus een match over 4 partijen van de even hoog geklasseerde Chinees Ding
Liren met 2,5-1,5.

•

De World Cup vond plaats in Tbilisi van 2-28 september. Het was de sterkst bezette World Cup
ooit (van de Top-20 ontbreekt alleen Topalov). Winnaar werd Levon Aronian die in de finale Ding
e

Liren versloeg. Anish werd in de 4 ronde uitgeschakeld door Ivanchuk. Opvallend genoeg
werden diverse top-10 spelers al in de eerste 3 ronden uitgeschakeld: Carlsen, Caruana,
Kramnik, Anand, Mamedyarov en Nakamura.
•

Anish is er in 2017 niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Kandidatentoernooi 2018 in
Berlijn. Via de World Cup plaatsen Aronian en Ding Liren zich. Ongeacht zijn resultaat in het
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laatste Grand Prix toernooi van dit jaar kan Anish zich al niet meer via het Grand Prix
kwalificeren. Verder is zijn gemiddelde rating over 2017 te laag, en heeft de organisatie al bekend
gemaakt dat de wildcard naar Vladimir Kramnik zal gaan.

Sportagenda 2017+
Vanuit de sportagenda 2017+ lopen er met steun van NOC*NSF twee KNSB-programma’s: het
topschaakprogramma van Anish Giri (2017-2020) en een talentontwikkelingsprogramma op Papendal
(2017-2024) voor een viertal talenten.
Op 3 oktober zijn beide programma’s uitgebreid geëvalueerd in een reviewgesprek met NOC*NSF. In dat
gesprek is de voortgang besproken en ook vooruit gekeken naar de financiële verantwoording over 2017.
Mede op basis van dit gesprek heeft NOC*NSF ons inmiddels laten weten dat voor de subsidieaanvraag
2018 hetzelfde bedrag (€ 120.000) kan worden aangevraagd als vorig jaar.

EK-Landenteams
Van 27 oktober tot en met 7 november werd op Kreta het EK-Landenteams gehouden. De Nederlandse
teams bestonden uit:
Mannen: Anish Giri, Ivan Sokolov, Erwin l’Ami, Benjamin Bok en Jorden van Foreest. Captain: Loek van
Wely.
Vrouwen: Zhaoqin Peng, Anne Haast, Tea Lanchava, Iozefina Paulet en Anna Maja Kazarian. Captain:
Roberto Cifuentes. Trainer/delegatieleider: Jeroen Bosch.
Ten opzichte van de Olympiade van vorig jaar zijn er nieuwe captains aangesteld. Dit kwam voort uit de
evaluaties. In overleg met de spelers is Loek van Wely aangesteld als captain. Loek was als Nederlands
Kampioen natuurlijk ook gerechtigd om als speler deel uit te maken van het team, maar had vroegtijdig
aangeven sowieso niet als speler beschikbaar te zijn. Als toernooidirecteur in Hoogeveen was Loek niet
in staat de eerste dag aanwezig te zijn. Jeroen Bosch nam die ronde waar.
Roberto Cifuentes was in het verleden woonachtig in Nederland (nu Spanje) en heeft eerder het
Nederlandse vrouwenteam gecoacht – zowel Peng als Lanchava kennen hem nog uit die tijd.

Het Nederlandse mannenteam begon goed met onder andere een overwinning op Oekraïne en een
gelijkspel tegen Hongarije. Later volgden ook een paar mindere uitslagen (nederlagen tegen Roemenië
e

en Turkije). Uiteindelijk eindigde het team als 9 dat is een plaats hoger dan op de startranglijst.
Jorden van Foreest kende met 5 uit 7 een goed debuut (een bronzen bordmedaille als reservespeler).
Erwin l’Ami zette een goed resultaat neer op bord 2 (4,5 uit 8). Kopman Anish Giri deed wat er van hem
verwacht mocht worden (5,5 uit 9). De resultaten van Benjamin Bok en Ivan Sokolov waren minder goed
(beide 2,5 uit 6).
Azerbeidzjan won het goud voor Rusland en Oekraïne.
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De vrouwen eindigden, net als de mannen, op de plaats die van hen verwacht mocht worden. Ze werden
e

14 en stonden ook op die plek in de startranglijst. Dit resultaat had echter veel beter kunnen zijn
wanneer Peng niet geblunderd zou hebben in de slotronde in een gewonnen stelling. Hierdoor werd een
zeker geleken overwinning op Israël veranderd in een nederlaag en viel het team alsnog buiten de top10. Een goede klassering leek verdiend na eerdere overwinningen op sterke landen als Duitsland en
Hongarije (3,5-0,5!). Bij de vrouwen viel met name de zeer goede score van Anne Haast op bord 2 op (6
uit 8).
Bij de vrouwen won Rusland overtuigend voor Georgië en Oekraïne.

Toernooien
ONK Dieren
De Indiase grootmeester Sandipan won voor de tweede keer op rij het ONK. Hij moest de eerste plaats
verrassend delen met IM Koen Leenhouts die een grootmeesternorm scoorde en zich plaatste voor het
gesloten NK van 2018. Een halfje achter de koplopers deelden onder andere Erwin l’Ami en Dimitri
e

e

Reinderman de 3 tot en met 7 plaats.

Science Park toernooi
Erik van den Doel won het Science Park toernooi met 7,5 uit 9. De tweede plaats werd gedeeld door
Ulybin, Gleizerov en Bosboom. Colin Stolwijk won de NK-studententitel (aparte prijs met financiële steun
van de KNSB).

Leiden Chess Tournament
e

Het 11 LCT werd verrassend gewonnen door IM Stefan Kuipers, hij scoorde evenveel (7) punten als de
Indiase GM Shyam die hij echter in de onderlinge partij had verslagen.

Hogeschool Zeeland toernooi
Vlissingen kende van alle zomertoernooien de sterkste GM-bezetting. Jorden van Foreest en Benjamin
Bok eindigen op 7,5 punt, net als Eduardo Iturrizaga.

Talentontwikkeling
Uitzendingen
We hebben dit jaar geen spelers uitgezonden naar de wereldjeugdkampioenschappen. Dit komt doordat
1. het WK-jeugd sinds een paar jaar is opgesplitst in een WJK (U12, U10, U8) en een WJK (U18,
U16, U14). Het gevolg is kleine delegaties (minder geschikt voor jonge kinderen, en relatief hoge
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kosten). Er is samenwerking gezocht met de Belgische delegatie zonder dat dit nu praktisch
resultaat had – dat is wellicht voor de toekomst wel een oplossing.
2. Daarbij kwam dat dit jaar het WJK direct na afloop van het EJK wordt gehouden (beide spelen is
vrijwel onmogelijk).
3. Bovendien werden beide WJK’s in Zuid-Amerika gehouden.
Spelers die anders aan de wereldjeugdkampioenschappen hadden deelgenomen hebben in plaats
daarvan deelgenomen aan de Europese Jeugdkampioenschappen.

EJK in Mamaia
Van 4 tot en met 15 september werd in Mamaia (Roemenië) de Europese Jeugdkampioenschappen
georganiseerd. Nederland nam met een grote delegatie deel aan dit EJK.
De Nederlandse kampioenen en talenten die deelnamen:
Max Warmerdam (EK 18), Feline Waardenburg (EK 18 meisjes), Lucas van Foreest (EK 16), Robby
Kevlishvili (EK 16), Liam Vrolijk (EK 16), Oele Dijkhuis (EK 16), Tyro Bekedam (EK 16), Robin Duson (EK
16 meisjes), Eelke de Boer (EK 14), Rembrandt Bruil (EK 14), Siem van Dael (EK 14), Marrit Adema (EK
14 meisjes), Khoi Pham (EK 12), Kavya Raulji (EK 12 meisjes), Eline Roebers (EK 12 meisjes), Machteld
van Foreest (EK 10), Yichen Han (EK 10), en Manasvita Basa (EK 10 meisjes).
De begeleiding van de Nederlandse deelnemers was in handen van Zhaoqin Peng, Sipke Ernst, Dimitri
Reinderman, Stefan Kuipers en Merijn van Delft.
De beste prestaties leverden Eelke de Boer (die in de laatste ronde om de titel speelde) en Lucas van
e

Foreest. Beiden grepen met een 5 plaats uiteindelijk net naast een medaille.

WK-junioren
Vanuit de bestemmingsreserve is een bedrag gereserveerd voor deelname aan het WK-junioren. Dit om
een heel talentvolle generatie extra internationale ervaring op te laten doen. Het WK werd gehouden in
Tarvisio (Italië) van 12 tot en met 26 november.
Deelnemers: Jorden en Lucas van Foreest, Robby Kevlishvili, Casper Schoppen en Liam Vrolijk. De
coaches waren Ivan Sokolov en Dimitri Reinderman.
Op het moment van schrijven is het toernooi nog bezig.

Talentstatussen
De Technische Commissie heeft voor het seizoen 2017-2018 de talentstatussen weer vastgesteld. Het
gaat in totaal om 40 kinderen. De KNSB registreert al deze talenten op een landelijke website van
NOC*NSF. Onder andere LOOT scholen hebben toegang tot deze website. De hoogste
talentstatushouders worden door de KNSB (financieel) ondersteund bij hun trainingsprogramma’s.
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Talenten trainen op Papendal
Het trainingsprogramma op Papendal is gerealiseerd zoals gepland. Ook komend jaar zal dit programma
worden voortgezet met financiële steun vanuit NOC*NSF. Het betreft een programma voor Jorden van
Foreest, Benjamin Bok, Lucas van Foreest, Robby Kevlishvili, Casper Schoppen en Liam Vrolijk. Trainers
in 2017 waren: Loek van Wely, Ivan Sokolov, Mikhail Gourevitch en Rustam Kasimdzhanov. Naast
schaaktechnische training bestaat het programma ook uit fysieke en mentale training alsmede
voorlichting over voeding.

10

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Agendapunt 7
aan
van
betreft
status
cc
dd
nr

Vertegenwoordigers aangesloten bonden, Algemeen Bestuur
Werkgroep Competitie
Rapportage Bondsraad inzake voorbereiding pilot en uitkomst peiling
Ter informatie
D. Tjiam
14 november 2017
17/WZcom/1119/JB

Inleiding
Op de bondsraad van 17 juni 2017 is besloten tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden
van de regionale- en de KNSB competitie voor een proefperiode van 2 jaar met ingang van het
seizoen 2018-2019. Daarbij heeft de bondsraad een mandaat afgegeven om een nieuwe werkgroep
competitie in te stellen die in samenwerking met het bondsbureau de benodigde stappen zet om de
invoering van de pilot mogelijk te maken.
Samenstelling nieuwe werkgroep
De nieuw ingestelde werkgroep competitie bestaat uit: Frans van Amerongen (NOSBO), Aart Strik
(NHSB), Colijn Wakkee (SGS), Eric Fraikin (LeiSB), Jasper Boonstra (SGA), Louis Wulffers (HSB),
Erik van Elven (NBSB), Koos Stolk (KNSB) en Jeroen Bosch (KNSB).
Bijeenkomst 13 september
De werkgroep is bijeen geweest op 13 september en heeft verder gecommuniceerd via e-mail. De
volgende punten zijn daarbij besproken:
- De inhoudelijke vraagstelling van een peiling gehouden onder alle clubs in Nederland. Daarbij
is de clubs gevraagd niet alleen na te denken over het aantal teams dat zij denken in te
schrijven voor de KNSB-competitie in het seizoen 2018-2019, maar ook het aantal spelers dat
zij verwachten op te geven voor de regionale competitie in dat seizoen.
- Er is gesproken over evaluatiecriteria voor de pilot. Met de kanttekening dat het uiteindelijk
aan de bondsraad van december 2019 is om een daadwerkelijke beslissing te nemen (en dus
ook welke criteria daarvoor worden toegepast) zijn de volgende punten genoemd:
o De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet tenminste gelijke zijn aan
het seizoen 2017-2018, waarbij er twee competitieseizoenen zijn die meegenomen
kunnen worden (2018-2019 en 2019-2020).
o De werkgroep stelt voor om in september 2019 een peiling te houden via de
verenigingen over de tevredenheid van leden over de uitbreiding van de KNSB
competitie.
o De HSB stelt voor om (mede) als criterium te hanteren wat het effect is op het aantal
clubs en leden per regio.
- De werkgroep heeft het bondsbureau gevraagd om in maart 2018 een bijeenkomst voor
regionale competitieleiders te organiseren zodat zij samen kunnen sparren over de mogelijke
gevolgen voor regionale competities en van elkaar kunnen leren.
- De werkgroep stelt voor om de scheidsrechterscommissie en de Commissie van Beroep mee
te laten denken over het nieuwe competitiereglement 2018-2019.
- Teams uit de promotieklasse krijgen ongeacht hun gemiddelde rating recht op deelname aan
e
de 4 Klasse KNSB in het seizoen 2018-2019.
- Diverse praktische zaken zijn besproken zoals het tijdpad en de concrete data waarop de
indelingen van de diverse klassen gereed zouden moeten zijn.
Tijdpad
9 december 2017

Bondsraad

Maart 2018

Bijeenkomst regionale competitieleiders

Juni 2018

Bondsraad, vaststelling competitiereglement 2018-2019

1 juli 2018

Indeling meesterklasse tot en met 3 Klasse KNSB

15 aug 2018

Indeling 4 Klasse KNSB

e

e

e

15 sept 2018

Indeling 5 Klasse KNSB en lager

2018-2019

Eerste jaar nieuwe competitie

2019-2020

Tweede jaar nieuwe competitie

Sep 2019

Tevredenheidspeiling leden

dec 2019

Evaluatie en besluit BR over experiment.

2020-2021

Doorgaan met bestaand gescheiden competities, of weer terug naar 4 klassen
KNSB en promotie-degradatie regeling vanuit promotieklasse regionale
bondscompetities zoals we die op dit moment kennen.

Resultaten peiling
Aanvankelijk reactie van 159 clubs, na een herinnering uiteindelijk van 271 clubs. Het totaal aantal
verenigingen is 422, dus ongeveer 65% heeft gereageerd.
e
Deze clubs denken samen 206 teams in te schrijven voor de 4 klasse en lager. In de huidige
e
KNSB-competitie hebben deze clubs nu 118 teams (Meesterklasse t/m 3 klasse).
Van de 206 teams hebben naar verwachting 89 teams een gemiddelde rating van 1800 of hoger.
117 teams hebben een lagere gemiddelde rating.
De clubs hebben nu samen 4.075 spelers in de regionale competitie. Ze verwachten een afname
naar 3.901 spelers (afname van 174 ofwel 4,3%).
264 clubs hebben gereageerd op de vraag over de zaalruimte, en over beschikbaarheid van
digitale klokken. 26 clubs hebben mogelijk een probleem met de zaal, 17 clubs hebben niet
genoeg digitale klokken.
De voorlopige conclusie, die alleen gebaseerd is op de daadwerkelijk ingevulde peilingen, is dat per
saldo ruim 1.600 spelers extra (206x8 – 174) in competitieverband actief gaan zijn. Wanneer je deze
cijfers zou gaan extrapoleren naar alle verenigingen in Nederland zouden we nog hoger uitkomen,
maar het is onduidelijk of dat correct zou zijn (wellicht vullen verenigingen die niet geïnteresseerd zijn
in de zaterdagcompetitie ook de enquête niet in?).
Op basis van deze peiling, lijkt een forse uitbreiding van de KNSB competitie gepaard te gaan met
een relatief geringe afname van deelname aan de regionale competitie.
Delen gedetailleerde resultaten peiling
De gedetailleerde resultaten van de peiling per regio zullen gedeeld worden met de regionale
competitieleiders.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
Betreft
Cc
Status
Dd
Nr

Agendapunt 7

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Data Bondsraad en Bondenoverleg 2018
Ter informatie
16 november 2017
17/AZbr/1107/DT

De data voor de Bondsraad en het Bondenoverleg 2018 zijn:
Woensdag 25 april

BO - Bondenoverleg
donderdag 10 mei verzending stukken Bondsraad

Zaterdag 2 juni

BR - Bondsraad

Woensdag 31 oktober

BO - Bondenoverleg
donderdag 15 november verzending stukken Bondsraad

Zaterdag 8 december

BR – Bondsraad/Themadag

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

17/AZbr/759/TK/dt

Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 17 juni 2017 in
NDC Den Hommel 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 6 = 12
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
1x8=8

A. van der Heide, B. van der Zwaag
R.P. Kroezen, F. van Amerongen
E. Blom, P.H.A.J. Goud
D. Hoogland, N.J. Bosman
H.T. Wagenaar, J.J. Schuil
E.M.M. Roosendaal, J. Boonstra
A.F.R. Avis, A.F. Strik
W. Zwinkels, E.H. Fraikin
A.E. Dekker, D.V. Karagantcheff
A. Ayala, P. de Weerd
A.B.C.H. Vermue, P. Greefhorst
L.H.M. van Gelder, A.M.P.D. Bruijns
Y. Mengerink
afgemeld
J.C. Uitenbroek
J.P.M. van Doorn
afgemeld
R.A.J.A. Olthof
H. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
M.H.K. van Amerongen, voorzitter
A. Baas
E.H. Rebers
J. Stomphorst
J.P.A. Wissink
F.J.M. Lommers

Bondsbureau
D.U.C. Tjiam
J. Bosch
T. Können, notulist

Afwezig m.k.
Afvaardiging NSVG
Afvaardiging CSVN
A.A. Schuering
J. de Boer
M. Bosman

Toehoorders
J.P. de Vries (voorzitter FAC)
M. Degeling

Ereleden/leden van verdienste
F.G. Maas
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Omwille van de leesbaarheid is telkens na de eerste keer dat een persoon wordt genoemd de aanduiding dhr. of mw. weggelaten.
Voorafgaand aan de opening
Voor de officiële opening geeft dhr. Schuil (SGS) een toelichting op het traject naar samenwerking
tussen OSBO, SBO en SGS. Het traject is begonnen in 2015 en wordt naar verwachting in 2018 afgesloten met een document met aanbevelingen. De bedoeling is dat er een samenwerkingsblauwdruk
ontstaat waar ook andere bonden gebruik van kunnen maken. Zo kan het georganiseerde schaak in
Nederland van onderaf naar een districtenstelsel groeien, waar voorstellen ter invoering van bovenaf
het in het verleden niet hebben gehaald. Het slotdocument zal met de andere bonden en de KNSB
worden gedeeld.
1. Opening
Om 10.31 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen post
Er is bericht van verhindering ontvangen van de NSVG, de CSVN en van de leden van verdienste dhr.
De Boer (NHSB), dhr. Bosman en dhr. Schuering. Namens de NBC is dhr. Van Doorn aanwezig.
In deze vergadering vertegenwoordigt dhr. Eppinga als opvolger van dhr. Van Aurich voor de eerste
keer de Persoonlijke Leden. Na zich te hebben voorgesteld spreekt hij het voornemen uit de persoonlijke leden te stimuleren zich met ideeën, klachten e.d. bij hem te melden.
Er is een mail ontvangen van dhr. Dekker (HSB). De mail heeft betrekking op het jaarverslag (agendapunt 5), de rapportage aan de Bondsraad (agendapunt 11) en de notulen van de vorige Bondsraadvergadering (agendapunt 12). De punten in de mail zullen bij het betreffende agendapunt worden genoemd.
3. Wijzingen samenstelling bestuur
De voorzitter trekt het boetekleed aan: zij heeft er het afgelopen najaar niet aan gedacht dat dhr. Wissink in de Algemene Vergadering van 10 december 2016 had moeten worden voorgedragen om te
worden herbenoemd als bestuurslid. Het verlopen van zijn termijn heeft Wissink niet verhinderd om
door te werken. Het voorstel hem met terugwerkende kracht vanaf december 2016 voor een tweede
termijn te benoemen wordt bij acclamatie aangenomen.
4. Financiële zaken
- Jaarrekening 2016
Dhr. Baas complimenteert de nieuwe KNSB-directeur dhr. Tjiam en het bondsbureau met het feit dat
de financiële jaarstukken op tijd zijn afgekomen. De bond is financieel in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Het bestuur volgt met alertheid de ontwikkelingen bij NOC*NSF (zie ook onder het
kopje Verslag FAC).
Dhr. De Weerd (RSB) vraagt zich af hoe het kan dat het bedrag dat volgens de stukken is ontvangen
uit de lotto-actie van NOC*NSF (€ 170.000), lager is dan het bedrag dat op de website van de bond
wordt gemeld (€ 197.777). Tjiam antwoordt dat het bedrag dat in het nieuws kwam een symbolisch
bedrag is, dat wordt gehanteerd om de feestvreugde extra kracht bij te zetten. Het bedrag uit de stukken is het werkelijke bedrag waar de KNSB recht op heeft. Dekker (HSB) verzoekt het bestuur om aan
NOC*NSF te vragen hoe het rekenbedrag wordt samengesteld en waar het verschil met het overgemaakte bedrag precies vandaan komt. De voorzitter zegt dat toe.
Dhr. Greefhorst (ZSB) is het opgevallen dat boven op de begrote € 20.000 contributie een extra bedrag
van € 30.000 is binnengekomen, waar een gelijk bedrag aan kosten voor schoolschaak tegenover staat.
Hoe zit dat precies? Baas en Tjiam antwoorden dat het met SpeelZ te maken heeft. Scholen huren
soms zelf een trainer van SpeelZ, soms loopt dat via de bond. In het laatste geval moet de bond het
salaris van de trainer aan SpeelZ betalen. Later betalen de scholen hetzelfde bedrag aan de bond terug.
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Dat leidt tot twee grote posten die tegen elkaar wegvallen en die daarom geen invloed hebben op de
begroting. Dhr. De Vries, voorzitter van de Financiële Adviescommissie (FAC), vult aan dat de FAC
deze kwestie ook heeft onderzocht en in orde bevonden.
- Verslag FAC
De Vries vervolgt met een verslag van de bevindingen van de FAC. Het bestuur heeft een bijna complete wisseling van de wacht ondergaan, waardoor zaken in het begin weleens wat rommelig verliepen, later niet meer. De nadruk lag op continuïteit en het zich eigen maken van wat er speelt, aan het
beleid is voorlopig nog weinig veranderd. Op de Algemene Vergadering van 9 december a.s. denkt het
bestuur een meerjarenbeleidsplan en andere plannen te presenteren.
Er zijn wel wat zorgen: door toetreding van de ledenrijke bond van sportvissers tot NOC*NSF is de
bijdrage voor de KNSB omlaag gegaan. Ook loopt het aantal verenigingsleden nog langzaam terug.
De FAC vindt een discussie nodig over de manier waarop de hogere kosten over de leden moeten
worden verdeeld, en stelt voor dat die discussie in de najaarsvergadering wordt gevoerd. De commissie ervaart de houding van het bestuur op dat terrein als welwillend en creatief. Mede door een meevaller van € 118.000 is de liquiditeit in orde, evenals de solvabiliteit. De KNSB is financieel gezond en
heeft zijn zaken op orde. De FAC adviseert de jaarrekening te accorderen en het bestuur decharge te
verlenen.
Dhr. Van Gelder (NBSB) merkt op dat aan de bestemmingsreserve voor de businessclub en de bestemmingsreserve talent en top sinds de invoering in 2013 niets is veranderd. Gaat daar nog iets mee
gebeuren of wordt het tijd een andere bestemming voor het bedrag te zoeken? De Vries en Baas antwoorden dat het oude bestuur daar plannen voor had, die door de bestuurswissel echter op de lange
baan zijn geschoven. Het is de bedoeling dat er in de najaarsvergadering over wordt gesproken. Tjiam
vult aan dat er plannen zijn om een deel van de reserve te gebruiken voor extra wedstrijddeelname van
de Nederlandse toptalenten.
Het bestuur wordt bij acclamatie gedechargeerd en spreekt zijn dank uit aan de FAC voor het werk in
de lastige omstandigheden.
5. Jaarverslag 2016
De voorzitter memoreert dat 2016 een turbulent jaar was met een reorganisatie, het vrijwel geheel
vervangen van het bestuur en het aantreden van een nieuwe directeur.
Dekker (HSB) stuurde een mail met aanvullingen op het jaarverslag, bondsraadverslag en rapportage
van 2016. Bestuur en directie zijn van plan enige zaken aan te passen en de definitieve versie van de
documenten mee te sturen met de conceptnotulen van deze vergadering. In het jaarverslag ontbreekt de
ontwikkeling van het piondiploma door Chessity, gecertificeerd door de KNSB. De cijfers over de
aantallen examens worden toegevoegd.
Dekker (HSB) vraagt hoe het staat met de onder punt 7 genoemde nieuwe initiatieven voor het vinden
van sponsors in 2017. De voorzitter antwoordt dat er gesprekken gaande zijn. Het ziet ernaar uit dat
Deloitte vanaf 2017 sponsor wordt voor drie NK’s. Sponsoring puur voor naamsbekendheid is altijd
een moeilijk verhaal; de grote partijen zijn terughoudend. Wel zijn steeds meer ICT-bedrijven geïnteresseerd in schakers: ze willen graag iets voor de subtoppers doen, met op de achtergrond de hoop op
die manier nieuwe medewerkers binnen te halen. De bond treedt zulke potentiële sponsors voorzichtig
tegemoet, maar wil wel in beeld brengen in wat voor soorten banen schakers terechtkomen. Het bestuur is van plan de Algemene Vergadering van 9 december a.s. te combineren met de themadag die
SBO, OSBO, schaakvereniging De Toren in Arnhem en de KNSB tweejaarlijks organiseren. Er zijn
dan workshops voor schaakorganisatoren en trainers, en een van de workshops zal over sponsoring
gaan. De bedoeling is tot een blauwdruk te komen die de clubs kunnen gebruiken voor het vinden van
sponsors, bijvoorbeeld via crowdfunding.
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Van Gelder (NBSB) oppert dat de partijen er op 9 december een klantendag van kunnen maken, zoals
in het bedrijfsleven. Bedrijven geïnteresseerd in sponsoring en verkopers van o.a. boeken kunnen dan
ook langskomen. De voorzitter vindt dat een goed idee en zegt toe dat het bestuur ernaar zal kijken.
Dekker (HSB) wil weten welk risico de KNSB loopt doordat de financiële reserve van de FIDE, die
twee jaar geleden nog € 1,7 mln bedroeg, is gekrompen tot € 300.000 (punt 9 van het jaarverslag). De
voorzitter kan daarop niet direct antwoorden en belooft dat het bestuur er in de volgende vergadering
op terugkomt. Het bestuur deelt de zorgen over de chaotische situatie.
6. Lunch
7. Inschrijfkosten KNSB-competitie
- Voorstel afschaffen papieren competitiegids
Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
- Voorstel inschrijfkosten KNSB-competitie 4e klasse en verder
Het besluit over de invoering van de Vierde Klasse e.v. is nog niet genomen, maar de regeling van de
inschrijfkosten kan voor sommigen een factor zijn bij het stemmen over die invoering. Vandaar dat de
regeling vast ter stemming wordt gebracht. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
8. Voorstel werkgroep competitie ‘Scheiden competities’
Dhr. Van Amerongen (NOSBO) geeft namens de werkgroep een toelichting. Het afkalven van de regionale competities, waardoor de spoeling te dun dreigt te worden, vraagt om een reactie. Gedeeltelijke samenvoeging van competities leidt tot competitievervalsing i.v.m. de promotie naar de landelijke
competitie. Loskoppeling van de landelijke en de regionale competities is een oplossing zonder dat
nadeel. De regionale bonden kunnen als ze willen hun competities samenvoegen, terwijl teams met
weinig interesse voor de regionale competitie in staat zijn tegenstanders in de landelijke competitie te
vinden. Bijkomend voordeel is dat nieuwe clubs met veel sterke spelers direct op landelijk niveau
kunnen beginnen, in plaats van in de laagste klasse van de regio. Het is de bedoeling de poules van de
KNSB-competitie regionaal in te delen om grote reisafstanden te voorkomen.
Het werkgroepdocument Voorstel scheiden regionale en KNSB-competitie vraagt over drie onderdelen
een besluit: de nieuwe organisatie van de competitie, de opheffing van de huidige werkgroep en het
mandaat van de nieuwe werkgroep. Bij de stemming worden de drie onderdelen samen genomen.
Eerst krijgen de bonden de gelegenheid een stemverklaring af te leggen en/of opmerkingen te maken.
Dhr. Roosendaal (SGA) vertelt dat in zijn bond de grote verenigingen voor zijn, de rest heeft blanco of
tegen gestemd. De SGA vindt het belangrijk dat we na twee jaar echt terug kunnen naar het oude systeem als de pilot geen succes is. Verder denkt de SGA niet dat het nieuwe systeem extra leden zal
aantrekken. De huidige leden gaan misschien meer spelen. Om de verhoudingen bij de eigen leden
recht te doen zal de SGA 1 x voor en 1 x blanco stemmen.
Schuil (SGS) geeft aan dat de SGS voor is, maar wel vindt dat de criteria duidelijk moeten zijn waarop
de werkgroep gaat beoordelen of de proef wel of niet geslaagd is.
Dhr. Ayala (RSB) laat weten dat ook in de RSB de meerderheid voor is. Afgaand op de antwoorden op
de gehouden enquête zou het aantal RSB-teams in de zaterdagcompetitie verdubbelen, terwijl het aantal teams in de regionale competitie gelijk blijft. Er zijn wel een aantal punten. 1. Net als de SGS pleit
de RSB voor goede criteria. 2. Misschien moet de Vierde Klasse (en de eventuele klassen daaronder)
een sneller speeltempo krijgen, zodat de overgang met de tempo’s in de regionale competities niet te
groot wordt. 3. De RSB is bezorgd over de mogelijkheid voor teams om zich na het maken van de
indeling alsnog terug te trekken, want daardoor kunnen andere teams met een andere indeling worden
geconfronteerd dan die waarmee ze hadden ingestemd. Misschien kunnen de opengevallen plaatsen
(tijdens de pilot of, als die succesvol is, in de periode daarna) worden gebruikt om sterke teams van
nieuwe clubs in een hogere dan de laagste klasse te laten beginnen. 4. Mogelijk moet het aantal poules
per klasse worden verlaagd om genoeg klassen te kunnen vormen, of moeten de poules in de Vierde
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Klasse uit acht i.p.v. tien teams bestaan, zoals dat voor eventuele lagere klassen al de bedoeling is.
Dhr. Stomphorst antwoordt op het laatste punt dat het bestuur zo nodig zulke oplossingen overweegt.
Dhr. Karagantcheff (HSB) kondigt aan dat de HSB tegen zal stemmen, aangezien de clubs in de enquête in grote meerderheid tegen waren. Hij noemt verder de volgende punten. 1. Ook de HSB vindt
dat de criteria voor het welslagen van de pilot duidelijk moeten zijn. 2. Verzoek bij de indeling ratinggrenzen te gebruiken, om te voorkomen dat teams van zeer ongelijke sterkte in dezelfde poule terechtkomen. 3. Hopelijk komt er een goede poule-indeling, die de grenzen tussen de bondsdomeinen respecteert.
Dhr. Mengerink (LiSB) merkt op dat deze vergadering uiteindelijk bepaalt of de pilot geslaagd is. De
vergadering hoeft zich daarbij niet aan opgestelde criteria te houden. De voorzitter beaamt dat, maar
meent dat er wel behoefte is aan criteria als houvast.
De Weerd (RSB) spoort de KNSB aan om vlot en rechtstreeks contact op te nemen met de verenigingen d.m.v. bulletins. Een landelijke competitie vraagt een landelijke aansturing. Stomphorst antwoordt
dat die aanpak ook door het bestuur is vastgesteld.
Dekker (HSB) heeft twee punten. 1. In de stukken worden alleen positieve punten van de plannen genoemd; de HSB pleit voor een iets neutralere toon. 2. De KNSB wordt opgeroepen voor een goede
exitstrategie te zorgen. Tjiam antwoordt op punt 1 dat de gestuurde presentatie neutraal is en zowel
argumenten tegen als voor bevat. De voorzitter antwoordt op punt 2 dat de exitstrategie de aandacht
van het bestuur heeft.
Bosman (OSBO) stelt voor dat de bond er in de communicatie met de verenigingen duidelijk op wijst
dat zij in de Tweede Klasse en lager zelf verantwoordelijk zijn voor het leiden van de wedstrijden. Het
is dus belangrijk dat ze voldoende leden hebben die in staat zijn als arbiter op te treden.
Daarop inhakend zegt Roosendaal (SGA) te verwachten dat het aantal beschikbare arbiters door het
spelen op zaterdag drastisch zal teruglopen, maar sinds de invoering van het Fischer-tempo hebben
arbiters ook een veel lichtere taak gekregen. Die taak wordt nog verder verlicht als er geen tijdcontrole
is. Daarom is het misschien een goed idee om in de lagere klassen voor een tempo zonder tijdcontrole
te kiezen, zoals dat in veel regionale competities en toernooien al gebruikelijk is.
Greefhorst (ZSB) vraagt of er nu ook een nieuw reglement wordt vastgesteld. Dat staat niet in het
voorstel, maar er is wel een reglement als bijlage toegevoegd. De voorzitter antwoordt dat het vroeg
genoeg is in de volgende Algemene Vergadering over het reglement te beslissen, aangezien het reglement pas in het seizoen 2018/19 nodig is.
Dhr. Strik (NHSB) merkt n.a.v. het voorstel van de RSB voor een sneller speeltempo in de lagere klassen op dat in de NHSB veel clubs juist graag naar de zaterdag willen vanwege de ruimere bedenktijd.
Stomphorst vult aan dat het met het huidige tempo vrijwel nooit voorkomt dat een partij in de KNSBcompetitie langer dan 4½ uur duurt. Ayala (RSB) antwoordt dat veel verenigingen in de RSB het spelen op zaterdag als een stimulans voor jeugdspelers zien om mee te gaan doen aan de competitie tussen
clubs. Voor de jeugd is een beperkte partijduur wel degelijk van belang.
Bij de stemming blijken 11 van de 13 regionale bonden voor. SGA stemt eenmaal voor en eenmaal
blanco, HSB stemt tegen. De aanwezige bijzondere bonden en PL onthouden zich van stemming. Het
voorstel (t.w. alle drie de genoemde onderdelen) is daarmee aangenomen.
9. Voorstel NHSB reiskosten KNSB-competitie
Dhr. Avis (NHSB) licht toe: dat alle reiskosten voor rekening van de thuisspelende club komen is een
onredelijke situatie, aangezien zaken als ver weg gaan wonen, spelen bij een club en reizen eigen keuzes zijn. De onredelijkheid wordt nog vergroot doordat de vergoeding per persoon wordt berekend,
ongeacht de manier van reizen. Zo maken vier personen in een auto aanspraak op 4 x € 0,181 =
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€ 0,724 per kilometer. Met solidariteit heeft dat alles niets te maken. De NHSB wil de reiskostenregeling graag afgeschaft zien.
Roosendaal (SGA) brengt in herinnering dat een dergelijk voorstel acht jaar geleden al eens is verworpen. Avis antwoordt dat de pilot voor de nieuwe opzet van de competitie een goed moment is om het
opnieuw te overwegen.
Ayala (RSB) heeft een A4 uitgedeeld met een alternatief voorstel (in de bovenste regel op de rechterpagina moet ‘met een kwart’ gelezen worden als ‘tot een kwart’). Hij licht toe: de RSB is met mate
gevoelig voor het solidariteitsargument. De regeling is nu zo royaal uitgevallen dat clubs er fors aan
kunnen verliezen of verdienen. De RSB wil dat de vergoeding beperkt blijft tot de werkelijk gemaakt
reiskosten. Vanaf de Derde Klasse hebben vergoedingen weinig zin, omdat daar de afstanden klein
zijn. Het voorstel van de RSB behelst daarom twee punten:
1. De reiskostenregeling wordt gebaseerd op declarabele reiskosten voor twee auto’s.
2. De regeling geldt voor Meesterklasse, Eerste Klasse en Tweede Klasse.
Ayala geeft aan dat het misschien te vroeg is om al in deze vergadering over dit voorstel te stemmen,
omdat de ledenvergaderingen van de regionale bonden (behalve de RSB) er nog niet over hebben kunnen overleggen. Maar in dat geval is het beter ook de stemming over het voorstel van de NHSB op te
schorten.
Dhr. Wagenaar (SGS) merkt op dat er alternatieven denkbaar zijn met meer of minder klassen onder
punt 2 van het voorstel.
Tjiam wil graag met het bondsbureau uitrekenen wat de effecten zijn voordat de verschillende voorstellen ter stemming word gebracht. Het berekenen en factureren van reiskosten brengt namelijk extra
werk voor het bondsbureau met zich mee. Als het substantieel verlagen van de reiskostenvergoeding
ertoe leidt dat teams elkaar nog maar kleine bedragen verschuldigd zijn, dan zou hij de vergadering
willen vragen om ook volledige afschaffing van de reiskostenregeling in overweging te nemen.
Tjiam ziet als mogelijk bezwaar van het voorstel dat bedragen tot clubs te herleiden kunnen zijn als de
regeling nog maar voor weinig klassen geldt. Volgens Greefhorst (ZSB) zal dat laatste niet gauw tot
stigmatisering leiden. Een club die het ene jaar een hoge netto vergoeding ontvangt, kan best in het
andere jaar juist een hoog bedrag moeten betalen.
Dhr. Kroezen (NOSBO) vertelt dat in de NOSBO de eerste 30 km voor eigen rekening komen, daarboven wordt een vast bedrag per km gerekend. Zoiets zou volgens hem in de KNSB ook kunnen, met
bijvoorbeeld een ondergrens van 100 km. Alle reizen beneden die grens kunnen dan buiten de berekening blijven. Dat bespaart zowel kosten als werk. De Vries (FAC) is vóór een dergelijk systeem, omdat
het bondsbureau niet onnodig administratief moet worden belast.
Dhr. Uitenbroek (NBvS) wijst erop dat een club die vijf van de negen wedstrijden thuis speelt, meer
aan zaalhuur kwijt is dan een club met maar vier thuiswedstrijden. Misschien moet daar ook rekening
mee worden gehouden.
Dekker (HSB) vindt dat het voorstel vóór de vergadering van 9 december moet worden getoetst op
solidariteit, redelijkheid en eenvoud. Als het een voorstel in de geest van de NOSBO wordt, dan moeten de bedragen van tevoren zijn uit te rekenen.
De vergadering besluit dat op 9 december zal worden gestemd over een of meer voorstellen, op te
stellen door de regionale bonden LiSB, NHSB, NOSBO, RSB en ZSB, in overleg met de KNSB. De
rol van de KNSB beperkt zich tot het berekenen van de effecten en het inschatten van de praktische
uitvoerbaarheid. Een complicatie is dat de vergadering zojuist onder punt 8 heeft besloten dat er geen
reiskostenregeling komt voor de Vierde Klasse en lager, iets dat dus mogelijk op 9 december weer
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verandert. Als dat als een groot bezwaar wordt gezien, kan het een alternatief zijn het nieuwe voorstel
pas na de pilot in te laten gaan.
10. Voorstel NHSB vertegenwoordiging regionale bonden
Avis (NHSB) licht toe: onder de huidige regeling vaardigt elke regionale bond in principe twee personen naar de bondsraadvergadering af. Aangezien een bond met één mond hoort te spreken en gesplitst
stemmen zelden voorkomt (al gebeurde het juist in deze vergadering een keer), zou één persoon voldoende moeten zijn. Voor beraadslaging is ‘thuis’ genoeg ruimte. Voor gevallen waarin het nodig is
een beroep te doen op een deskundige, kan de mogelijkheid worden geschapen die persoon (personen)
mee te nemen.
De Weerd (RSB) vindt dat de rol van de bondsraad als communicatie-orgaan door het voorstel zou
verschralen: vier oren horen meer dan twee. Ayala (RSB) en Roosendaal (SGA) zien de winst van het
voorstel niet, aangezien het nu ook al is toegestaan alleen te komen.
Bij stemming blijken NHSB, NOSBO en SGS vóór het voorstel de afvaardiging te verkleinen. LiSB
en ARVES stemmen blanco. De overige bonden zijn tegen. Het voorstel is daarmee verworpen.
Na een periode van twaalf jaar was dit agendapunt de laatste bijdrage van de heer Avis aan de Bondsraad. Onder applaus bedankt de voorzitter hem voor al het werk dat hij in die periode heeft verzet.
11. Stukken ter info
- Rapportage aan bondsraad
Op p. 2 is sprake van ‘vele honderden diploma’s Opstapje 1 en Stap 1’. De HSB heeft gemeld dat het
er ongeveer vijftig zijn. Dit wordt aangepast.
- Tijdpad MJBP
De voorzitter licht toe dat het bestuur zich realiseert dat de planning ambitieus is. Toch wil het bestuur
eraan vasthouden, zodat snel duidelijk is wat de doelen zijn en de begroting daarop kan worden aangepast. Al weet het bestuur niet zeker of het lukt om eind oktober alles helder te hebben, het doet er zijn
uiterste best voor. Input is welkom, het bestuur zal ook veel vragen stellen. Dekker (HSB) merkt op dat
de bonden al concrete informatie nodig hebben voor hun overleg op 1 november 2017. De voorzitter
belooft dat het bestuur daar rekening mee houdt.
12. Concept notulen Bondsraad 10 december 2016
Tjiam meldt dat het ingezonden stuk van Karagantcheff (HSB) nog wordt toegevoegd aan het verslag.
De Weerd (RSB) meldt dat hij het document dat hij bij de vorige vergadering nog niet had ontvangen
(pag. 7 van het verslag) inmiddels heeft gekregen. Hij doet daar nog een suggestie voor en vervolgens
ronden hij en de KNSB het document samen af. Daarna kan elke bond het stuk gebruiken.
13. Rondvraag
Dhr. Blom (SBO) vraagt hoe het staat met de plannen om de bonden de mogelijkheid te geven in te
loggen op de nieuwe KNSB-website of hun eigen site onder die van de KNSB te hangen. Tjiam kan
niet direct zeggen hoe het daarmee zit, maar die plannen zijn niet vergeten. De website heeft nu alleen
nog zijn basisvorm en wordt stapsgewijs verder uitgebreid.
Dhr. Goud (SBO) heeft vijf punten. 1. De website ziet er goed uit, maar het onderscheid tussen Schaken.nl en Schaakbond.nl is niet erg duidelijk. 2. De zoekfunctie functioneert niet optimaal, voorzichtig
uitgedrukt. 3. In OLA zijn oud-leden te vinden die meer dan twee jaar weg zijn, wat volgens de privacywetgeving niet mag. 4. Vroeger spraken we van de voorjaars- en de najaarsvergadering, maar de
data schuiven steeds verder door. Verzoek om terug te gaan naar de oude data. 5. Is er al een plan om
scheidsrechters bij elkaar te brengen voor de workshops voor de nieuwe FIDE-regels? Tjiam antwoordt op de volgende punten: 3. Dat gaat het bondsbureau uitzoeken. 4. De voorjaarsvergadering zou
op zich in mei kunnen, maar dat is meestal wel een maand met veel feestdagen en vakanties. De najaarsvergadering kan niet veel vroeger dan nu (9 december). Dan staat namelijk de begroting op de
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agenda. Te vroeg starten met de begroting betekent dat er geen betrouwbare informatie is. 5. Op die
vraag komt nog een antwoord.
Roosendaal (SGA) sluit zich bij de vorige spreker aan wat de zoekfunctie van de website betreft. Hij
dankt het bondsbureau voor de toezending van de Nederlandse vertaling van het nieuwe FIDEreglement. Hij meldt ook dat daarbij een aankondiging stond dat er binnenkort workshops zouden
komen.
Dhr. Boonstra (SGA) vraagt wat de tijdlijn is voor de werkgroep landelijke competitie en wie erin
zitting nemen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur de kandidaten gaat inventariseren en zal zorgen
dat de werkgroep op korte termijn van start kan gaan.
Schuil (SGS) vertelt dat de SGS zich wat overvallen heeft gevoeld door de invoering van de nieuwe
toernooikalender. De werking is bovendien nog niet in alle opzichten duidelijk. Koos Stolk van het
bondsbureau heeft hem op 23 mei gemeld dat alle regionale kalendercoördinatoren op korte termijn
een uitleg toegemaild zouden krijgen. Schuil vraagt zich af of dat document er nu echt aankomt. Blom
(SBO) heeft het document inmiddels zien binnenkomen. Schuil is blij dat te horen. Hij zal zijn verdere
vragen en opmerkingen aan het bondsbureau voorleggen.
Van Gelder (NBSB) geeft aan dat nog niet alle bonden hebben gereageerd op de vraag van de NBSB of
en hoeveel ze willen bijdragen aan het budget voor de kwalificatietoernooien voor de persoonlijke
kampioenschappen A- en B-jeugd en -meisjes. Voor de organisatie is het belangrijk dat de antwoorden
binnenkomen. Het idee was het uniformeren en centraliseren van de toernooien tot een per windrichting. Logischerwijs betalen bonden die daardoor niet meer zelf een kwalificatietoernooi hoeven te
organiseren, daarvoor een bijdrage aan de organiserende bonden. Een tweede doel is het drukken van
de inschrijfkosten voor de kinderen.
Zwinkels (LeiSB) antwoordt: dat wij nog niet gereageerd hebben, is omdat we het fonds een taak voor
de KNSB vinden. Voor deze keer wil de LeiSB wel een bijdrage doen, maar het is niet gewenst dat de
bijdragen aan en organisatie van de vier kwalificatietoernooien in de sfeer van vrijwilligheid blijven
hangen. Ayala (RSB) vindt ook dat dit bij de KNSB thuishoort. Voor de RSB is er bovendien geen
sprake van uitsparen van eigen kosten, aangezien deze bond eigen persoonlijke kampioenschappen
blijft organiseren. (Greefhorst (ZSB) meldt dat hetzelfde voor de ZSB geldt.) De RSB heeft toch een
bijdrage gedaan. De voorzitter meldt dat het bestuur gaat bekijken of de KNSB de verdeling van de
gelden op zich neemt.
De Weerd (RSB) vraagt wanneer de datum van de eerste Bondsraadvergadering van 2018 bekend
wordt. De voorzitter belooft daar na de zomer snel op terug te komen.
Ayala (RSB) heeft de volgende punten. 1. In het reglement is sprake van een bedrag aan reiskostenvergoeding van € 0,13 per km, dat geactualiseerd kan worden (wat ook enkele keren gebeurd is). Nu het
reglement toch aangepast wordt, lijkt het een goed idee dat bedrag te updaten. 2. Gaat de KNSB een
motie van wantrouwen uitspreken tegen de FIDE-voorzitter? 3. De vertegenwoordigers van de bonden
zouden net als de leden van het KNSB-bestuur naambordjes moeten hebben in de Algemene Vergadering. De voorzitter antwoordt op twee van de punten: 2. De KNSB-afgevaardigde Herman Hamers
adviseert daartegen. 3. Daar zal het bestuur voor zorgen.
Ten slotte heeft de voorzitter nog enkele wist-u-dat-punten:
1. NOC*NSF is bezig met een inventarisatie van seksuele intimidatie in de sport. Het bestuur
vraagt de bonden daaraan bekendheid te geven bij hun achterban.
2. Op maandag 26 juni zendt de VPRO om half negen ’s avonds een documentaire over de familie Van Foreest uit.
3. De film Queen of Katwe is uit als serie op Netflix, een aanrader.
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14. Sluiting
Om 14.21 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de deelnemers uit voor een drankje.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad

Van

Algemeen Bestuur

betreft

Besluiten Bondsraad 17 juni 2017

Besluiten Bondsraad 17 juni 2017
·
·
·
·
·

·

·

De Bondsraad benoemt de heer J.P. Wissink voor een tweede termijn als lid van het Algemeen
Bestuur.
De Bondsraad keurt de jaarrekening 2016 goed.
De Bondsraad besluit om de papieren competitiegids af te schaffen.
e
De Bondsraad besluit om de inschrijfkosten KNSB-competitie 4 klasse voor het seizoen 20182019 vast te stellen op € 30.
De Bondsraad stemt in met het voorstel voor het scheiden van regionale en KNSB-competitie en
uitbreiding van de KNSB-competitie. Dat houdt in:
1. Instemming met het voorstel tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden van de
regionale competitie en de KNSB-competitie voor een proefperiode van 2 jaar.
2. De werkgroep competitie die dit voorstel heeft voorbereid, wordt opgeheven.
3. Het bestuur van de KNSB krijgt mandaat om een nieuwe werkgroep competitie in te stellen,
die in samenwerking met het bondsbureau de benodigde stappen zet om invoering per seizoen 2018-2019 mogelijk te maken.
De Bondsraad besluit het voorstel van de NHSB om de reiskostenregeling in de KNSB-competitie
af te schaffen, aan te houden. In de vergadering van 9 december 2-17 zal de Bondsraad een keuze maken tussen dit voorstel en een aantal alternatieven. Dit zal worden uitgewerkt door de KNSB
in samenwerking met een aantal regionale bonden. (Zie ook actielijst)
De Bondsraad verwerpt het voorstel van de NHSB om de vertegenwoordiging vanuit de regionale
bonden in de Bondsraad terug te brengen naar 1 persoon.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 17 juni 2017
Opvoerdatum

nr.

10-12-2016
10-12-2016

67
68

10-12-2016
17-06-2017
17-06-2017

69
70
71

17-06-2017

72

Actiehouder
AB
Werkgroep competitie
AB
AB
AB, LiSB, NHSB,
NOSBO, RSB, ZSB
BB

17-06-2017

73

BB

17-06-2017

74

AB

17-06-2017

75

AB

17-06-2017
17-06-2017

76
77

AB
AB

17-06-2017
17-06-2017

78
79

BB
BB

Actie

Actuele status

Deadline

Zoeken vertegenwoordiger PL
in maart een duidelijke presentatie van het
uitgewerkte voorstel
Nieuwe datum BR juni 2017
Gevolgen financiële problemen FIDE voor KNSB
Uitwerken alternatieven reiskostenregeling
KNSB-competitie
Uitzoeken gevolgen privacywetgeving voor oudleden in OLA
Scheidsrechters informeren over workshops
nieuwe FIDE-regels
Samenstellen en start nieuwe werkgroep competitie
Nagaan of de KNSB de financiering van de
kwalificaties voor de NJK’s AB en meisjes C
vanaf 2018-2019 op zich kan nemen
Data Bondsraad 2018
Nagaan of op themadag/Bondsraad 9 december
2017 bedrijven zich kunnen presenteren
Naambordjes Bondsraadsleden
Nagaan verschil NOC*NSF subsidie en symbolische Loterij cheque

Afgerond
Afgerond

Juni 2017
Juni 2017

Afgerond

Dec 2016
09-12-2017
09-12-2017

Legenda:
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau
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09-12-2017
01-09-2017
01-09-2017
Juni 2018

30-09-2017
09-12-2017
09-12-2017
09-12-2017

Agendapunt 8
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
van
betreft
cc
dd
nr

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Opvolging actiepunten vergadering Bondsraad 17 juni 2017
Bondsbureau
16 november 2017
17/AZbr/1105/DT

Uit de Bondsraadvergadering van 17 juni 2017 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 70: Gevolgen financiële problemen FIDE voor KNSB
In de Bondsraad is opgemerkt dat er berichten waren dat de FIDE in financiële problemen verkeert.
Gevraagd is wat hiervan de gevolgen zijn voor de KNSB.
Het bondsbureau is dit nagegaan. De financiële positie van de FIDE is in 2016 verbeterd. Het eigen
vermogen steeg van € 300.000 naar € 1.100.000. Dat gebeurde wel in een jaar met inkomsten uit de
Olympiade en de WK-match.
Allerlei bezuinigingen, bijvoorbeeld het niet meer betalen van commissieleden, blijven in 2017 en 2018
gehandhaafd. Van een dreigend faillissement is geen sprake. Er zijn wel een paar tarieven verhoogd, onder
andere voor het aanvragen van titels en het bieden op evenementen.
Kortom, op dit moment zijn er geen financiële risico’s voor de KNSB.

Actiepunt 71: Uitwerken alternatieven reiskostenregeling KNSB-competitie
Afgesproken was dat een nieuw voorstel in de vergadering van 9 december a.s. ter besluitvorming zal
worden voorgelegd. Het bondsbureau, NHSB, RSB, LiSB, NOSBO en ZSB werken samen aan
alternatieven die in dit voorstel worden opgenomen.
Het bondsbureau heeft eind augustus 2017 (om precies te zijn 24 augustus) een doorrekening van een aantal
alternatieven naar de betreffende bonden gestuurd. Daar is alleen vanuit de NOSBO op gereageerd. Gelet
hierop hebben we besloten dit onderwerp te verplaatsen naar de Bondsraad van juni 2018.

Actiepunt 72: Uitzoeken gevolgen privacywetgeving voor oud-leden in OLA
In de OLA blijven gegevens van oud-leden ook zichtbaar als ze langer dan 2 jaar geleden hun lidmaatschap
hebben opgezegd. We hebben navraag gedaan. Gegevens van oud-leden mogen alleen bewaard worden voor
zover dat functioneel is.
We hebben nu een call bij Transfer uitgezet om contactgegevens van mensen die langer dan 2 jaar geen lid
meer zijn van de KNSB, af te schermen. Deze gegevens worden pas zichtbaar zodra een persoon zich weer
aanmeldt. Op die manier kan ook de oude rating weer gebruikt worden en hoeft deze persoon niet met een
nieuwe rating te starten.
Actiepunt 73: Scheidsrechters informeren over workshops nieuwe FIDE-regels
Er is een workshop op de Themadag van 9 december. Daarin worden, behalve de recente veranderingen, ook
de veranderingen per 1 januari 2018 behandeld.

Actiepunt 74: Samenstellen en start nieuwe werkgroep competitie
Er is hier een aparte rapportage over gemaakt, die ter informatie is geagendeerd op de vergadering.

Actiepunt 75: Mogelijkheid financiering kwalificaties NJK’s AB en meisjes C door KNSB
We hebben serieus overwogen om een financiële bijdrage te leveren aan de kwalificaties. Maar uiteindelijk
hebben we ervoor gekozen om dit niet te doen. De prioriteiten in de begroting volgen de speerpunten uit het
Meerjarenbeleidsplan: inzet op schoolschaak (ook online), versterken verenigingen, de schaakliefhebber
leren kennen. Daar worden extra middelen voor ingezet.
Actiepunt 76: Data Bondsraad 2018
De data zijn 2 juni 2018 en 8 december 2018. Dit is ter informatie geagendeerd op de vergadering.

Actiepunt 77: Bedrijven laten presenteren op themadag/Bondsraad 2017
Er is een workshop van Chessity. Verder zijn er stands van Schaakkunst en De Beste Zet
(schaakmaterialen).
Actiepunt 78: Naambordjes Bondsraadleden
Dit wordt geregeld.
Actiepunt 79: Verschil NOC*NSF subsidie en symbolische Loterij cheque
Er zit verschil tussen het bedrag voor de KNSB op de symbolische cheque van de Nederlandse Loterij (€
197.777) en de subsidie die de KNSB in 2016 van NOC*NSF heeft ontvangen. Die bedroeg ca. € 170.000
aan algemene subsidie (+sportparticipatie; is inmiddels samengevoegd tot 1 subsidie), plus € 82.000 voor
topsport en ruim € 6.000 voor talentontwikkeling (Leo v.d. Kar).
Het verschil wordt veroorzaakt doordat NOC*NSF naast de loterij nog andere financieringsbronnen heeft.
Zo draagt het ministerie van VWS bij voor dopingbestrijding, topsport, veilig sportklimaat e.d. en zijn er
ook sponsoren voor (m.n.) topsport. De Nederlandse Loterij is weliswaar een belangrijke inkomstenbron
voor NOC*NSF, maar de symbolische bedragen zijn dus niet 1-op-1 te vertalen naar subsidies voor de
KNSB.

