Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, voorjaar 2020
De bijzondere tijden raken ook de schaakwereld. Zo is fysiek spelen in club-,
competitie- of toernooiverband niet meer mogelijk. Online gelukkig nog wel, maar dat
is niet aan iedereen besteed. Het gevolg is dat dit dan ook financiële impact heeft op
de leden, verenigingen en de bond(en). Gezien nog niet alle gevolgen duidelijk zijn,
is alles in dit verslag onder voorbehoud dat er op afzienbare termijn weer een redelijk
herstel van activiteiten aan zit te komen. Bij een permanente lock down is (nog) niet
te overzien hoeveel (financiële) impact het gaat hebben op de schaakwereld.
1. Communicatie
De communicatie is ditmaal volledig digitaal verlopen. Gezien de vragen vooraf per
mail doorgestuurd worden, en het overleg vooral gebruikt wordt ter verdieping en
verdere verfijning, is dit niet als belemmerend ervaren. Het is natuurlijk wel minder
prettig overleggen, maar het lijkt geen impact gehad te hebben op het advies wat hier
voor u ligt.
2. Financiële positie KNSB
Wederom is er een meevaller in het afgelopen boekjaar. De reserves zijn op peil, en
de kosten en opbrengsten van schaakmatties (de grootste onzekere post) beginnen
vorm te krijgen. De KNSB staat er op dit moment dan ook financieel goed voor.
3. Toekomstige financiën KNSB (m.b.t. de ambitie)
In de afgelopen jaren heeft de FAC al meermaals aangegeven dat er een discussie
plaats moet vinden over het toekomstig verdienmodel van de KNSB. Er is veel
ambitie bij het bestuur, maar dit moet ook wel bekostigd worden. Inmiddels beginnen
de eerste resultaten zichtbaar te worden, zodat er gerichter gedebatteerd kan
worden over de wenselijkheid van de voortzetting van de activiteiten. Vooralsnog ziet
de grootste investering/onzekerheid (schaakmatties) er positief uit, waarbij de KNSB
er financieel niet onder te lijden heeft. De ambities blijven echter groot, waardoor de
daadwerkelijke uitkomst onzeker zal blijven.
Voor de toekomst zal dit gemonitord moeten blijven worden, waarbij de discussie
over de toekomstige bekostiging van de ambities/activiteiten een rol moet blijven
spelen binnen de bondsraad.
4. Toekomstige financiën KNSB (m.b.t. Corona/lock down)
De werkelijkheid heeft er echter nog een portie onzekerheid bovenop gedaan door
alle maatregelen die nu getroffen worden. Dit heeft vooral effect op de (onzekere)
lange termijn. Zoals al eerder vermeld zijn er geen (grote) financiële effecten op korte
termijn, omdat wegvallende baten doorgaans gepaard gaan met vergelijkbare
wegvallende kosten. Merk wel op dat er wel een groot immaterieel verlies is voor de
schaakwereld, doordat activiteiten niet door kunnen gaan. Het primaire doel van de

schaakbond (het bevorderen van de schaaksport) komt wel degelijk in het gedrang
onder de huidige omstandigheden.
Op lange termijn doen zich (onder andere) de volgende vragen op:
- Hoeveel mensen blijven lid als ze niet fysiek kunnen schaken?
- Hoeveel van onze leden vallen onder de risicogroep (op leeftijd met zwakkere
gezondheid), en zullen daarom voorlopig niet kunnen/durven schaken.
- De nieuwe aanwas lijkt voorlopig minder te zijn dan voor de crisis. Hoe
ontwikkelt dit zich als de clubs weer open mogen?
- Welke activiteiten kunnen weer opgepakt worden in de nieuwe
maatschappelijke situatie (die nog vorm moet krijgen)?
Maatregelen FAC
Het bestuur heeft ons toegezegd om ons op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen. Wij blijven op de manier op de hoogte, en houden daarmee
intensiever toezicht dan gebruikelijk. Indien wij het nodig achten zullen wij een extra
verslag naar de leden van de bondsraad sturen met de financiële ontwikkelingen.
5. Conclusie
De FAC is van mening dat de jaarrekening 2019 een getrouw beeld geven van de
financiële situatie van de KNSB eind 2019. Voor 2020 houdt de FAC extra toezicht
op de onzekerheden in deze bijzondere tijden. De FAC adviseert de bondsraad
derhalve de jaarrekening goed te keuren, en decharge te verlenen aan het bestuur
voor het gevoerde beleid.
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