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Uit de Bondsraad van 7 december 2019 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.
Actiepunt 105: Schaakgerelateerde stichtingen in kaart brengen (actiepunt juni 2019)
Nog niet gerealiseerd. Nieuwe deadline december 2020.

Actiepunt 106 Presentatie ISR-Reglement Seksuele Intimidatie door KNSB in ZSB-vergadering
Het bestuurslid dat de ZSB-vergadering gaat bijwonen, heeft dit opgepakt.

Actiepunt 107: Opstellen business case Schaakmagazine
Het bestuur is gestart met het opstellen van toekomstscenario’s voor Schaakmagazine. Het
bestuur acht het van belang de afwegingen te maken in de context van de ambities uit het MJBP
en de communicatie van de KNSB in breed perspectief. Op basis van deze beeld- en
oordeelsvorming en eventuele aanvullende analyses zal het bestuur evenwichtige, passende
scenario’s opstellen.
Dit proces vraagt tijd. Ook omdat de andere vormen van communicatie van de KNSB
herontworpen worden en de ambities uit het MJBP, met name ten aanzien van Verbinden,
aandacht vragen in dit opzicht. Het streven is om in het bondenoverleg van november 2020 de
meest wenselijke scenario’s te kunnen voorleggen en later, in december, aan de bondsraad.
Om er zeker van te zijn dat er in november scenario’s voorgelegd die gedragen worden, is het
plan om na de zomervakantie een eerste versie ter verrijking mailen aan de leden van het
bondenoverleg of de bondsraad. Op basis van deze feedback worden de scenario’s verbeterd en
nog een keer ter verrijking voorgelegd om een ‘goed gevoed’ advies te kunnen opstellen.

Actiepunt 108: Nagaan of op de website een systeem van verwijzingen kan worden opgezet.
Het redesign van de websites van de schaakbond is, helaas met flinke vertraging, begin juni 2020
afgerond. De vernieuwing van menustructuur en inhoud is daarna gestart, en dan zal ook worden
gekeken of het mogelijk is bezoekers aan de websites te wijzen op relevante andere pagina’s.
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Actiepunt 109: Brainstorm verdienmodellen in eerstvolgende Bondsraadvergadering
De brainstorm zal worden ingepland voor de eerstvolgende fysieke bijeenkomst van de
Bondsraad.

Actiepunt 110: Voortgangsrapportage werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden
De rapportage zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende fysieke bijeenkomst van de
Bondsraad.

Actiepunt 111: Nagaan of de Bondsraadsvergaderingen telkens vóór 1 juni en vóór 1 december
gehouden worden.
• Voorjaarsvergadering: Vóór 1 juni is lastig, want er zijn verschillende complicerende factoren.
De weekends rond Hemelvaart en Pinksteren willen we vermijden, omdat veel mensen dan
een paar dagen weg gaan. Verder heeft het proces van de jaarrekening flinke doorlooptijd.
Voorafgaand aan de verzending aan de BR (statutair verplicht 3 weken van tevoren) zijn er na
het opstellen van de conceptjaarrekening trajecten met accountant, FAC en bestuur.
• Najaarsvergadering: Streven is om die voortaan op 1 van de 2 laatste zaterdagen van
november te laten plaatsvinden.

Actiepunt 112: Voorstel NHSB verhogen bijdrage aan Max Euwecentrum naar € 1 per lid
De KNSB adviseert de bonden om dit voorstel eerst aan hun leden voor te leggen. Bij akkoord kan
dit snel door de Bondsraad worden vastgesteld en door het bondsbureau uitgevoerd worden.
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