Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

Betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 27 juni 2020

20/20380

5 juni 2020

Geachte leden van de Bondsraad,
Bijgevoegd treft u de stukken aan voor de Bondsraadvergadering van 27 juni 2020, 10.30 uur.
Het bestuur organiseert deze vergadering via videobellen. In deze tijd van de coronacrisis en de
daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s acht het bestuur het onverstandig om de Bondsraad
fysiek te laten plaatsvinden. De agenda is wel wat aangepast. Onderwerpen die zich minder goed
lenen voor een videovergadering, zullen worden verplaatst naar een fysieke vergadering.
Een videovergadering is anders dan een fysieke vergadering. In dat verband brengen wij u het
volgende onder de aandacht:
- Indien u bezwaar heeft tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dat graag, onder
vermelding van de redenen.
- Op grond van de Corona-spoedwet kunt u tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering via e-mail
of schriftelijk vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluiten. Alle
vragen zullen worden gedeeld.
- Omdat het lastiger is overzicht te houden bij een videovergadering, verzoekt het bestuur
aan elke regionale bond om 1 vertegenwoordiger af te vaardigen, in plaats van 2.
De gegevens waar de vergadering plaatsvindt, worden u apart via mail toegezonden.
Toehoorders die geïnteresseerd zijn om de vergadering bij te wonen, kunnen dat uiterlijk woensdag
24 juni kenbaar maken bij het bondsbureau (bondsbureau@schaakbond.nl).
Vertrouwend op uw aanwezigheid,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur
bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
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AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 27 juni 2020, aanvang 10.30 uur
20/20380

1. Opening (10.30)
2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)
3. Concept notulen Bondsraad 7 december 2019 (10.35 – 10.45)
- Concept notulen Bondsraad 7 december 2019 (20/20268)
- Opvolging actiepunten 7 december 2019 (20/20388)
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met woensdag 24 juni 2020 via
mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.
4. Ter besluitvorming: Benoeming leden bestuur (10.45 – 10.50)
- Voorstel benoeming leden Algemeen Bestuur (20/20383)
- Bijlage: CV Daniëla Mikkers (wordt apart toegestuurd)
- Bijlage: CV Dirk Hoogland (wordt apart toegestuurd)
5. Ter besluitvorming: Jaarrekening 2019 (10.50 – 11.10)
- Jaarbericht 2019 (20/10033)
- Voorstel jaarbericht 2019 (20/20222)
- Verslag FAC (20/10035)
6. Ter besluitvorming: KNSB-competitie 2020-2021 (11.10 – 11.45)
- Voorstel vorm KNSB-competitie 2020-2021 (20/20387)
7. Stukken ter info (11.45 – 11.55)
- Rapportage aan Bondsraad (20/20389)
- Voortgang Schaakmatties (20/20391)
- Kerncijfers (20/20392)
8. Rondvraag (11.45 – 11.55)
9. Sluiting (12.00)
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

20/20268

Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 7 december
2019 in het Leidsche Rijn College te Utrecht, aanvang 11.00 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

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

LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers. Leden (PL)

2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8

afwezig m.k.
F. van Amerongen, R.P. Kroezen
E. Blom
D. Hoogland
H.G.K. van Lingen
R.W.J. Pijlman, E.M.M. Roosendaal
J.J.A. Poland
R.P.M. van Leijden, W.S. Zwinkels
A.E. Dekker, A. Wiersma
P. de Weerd
A.B.C.H. Vermue, M.M.M. Colsen
P.P.A. van Duijnhoven, A.M.P.D. Bruijns,
H.J. Renders
W.R.H. Kunstek
afwezig
J.K. de Boer
afwezig
afwezig m.k.
R.A.J.A. Olthof
H.R. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
E. Mijnheer, waarnemend voorzitter
A. Baas
I. Heine
F.J.M. Lommers
I. Paulet
J.P.A. Wissink

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

Ereleden/leden van verdienste
A.A. Schuering
J. Stomphorst

Afwezig m.k.
M.H.K. van Amerongen
M. Bosman
P. Greefhorst (ZSB)
F.G. Maas

Toehoorders
C. Wakkee (werkgroep competitie)
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Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan tijdens de vergadering zijn door omlijning
gemarkeerd. De aanduiding dhr. of mevr. is telkens na de eerste keer weggelaten.
1. Opening
Om 11.07 uur opent de waarnemend voorzitter (hierna: de voorzitter) de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen post
Bericht van verhindering is ontvangen van de bonden CSVN en FSB, van mevr. M.H.K. van Amerongen, dhr. P. Greefhorst (ZSB) en van de leden van verdienste dhr. M. Bosman en dhr. F.G. Maas.
Dhr. Tjiam informeert de vergadering dat er een beslissing is genomen inzake de bij het ONK in Dieren op vals spel betrapte persoon. Het Bondsbureau zoekt uit hoe de beslissing, rekening houdend met
privacy-overwegingen, wordt gecommuniceerd. Ook de FIDE wordt op de hoogte gesteld.
Een vrolijker bericht is dat Jeroen Piket na een ontmoeting met Marleen van Amerongen en Jeroen
Bosch heeft toegezegd adviseur topschaak te willen worden. Piket wil graag iets terugdoen voor de
KNSB.
Buiten de agenda om ontvingen de leden van de Bondsraad de vertrouwelijke voordracht van Kees
Schrijvers als lid van verdienste, vanwege zijn vele activiteiten voor Schaaksite en op het gebied van
sponsoring van toernooien. De benoeming wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Twee ingekomen mails over de notulen worden onder het volgende punt behandeld.
3. Concept notulen Bondsraad 15 juni 2019
- Concept notulen Bondsraad 15 juni 2019
Dhr. J.P. Drenth (HSB) heeft per mail laten weten onder punt 6 van de notulen graag vermeld te zien
dat hij voorstelde het recht van de regionale bonden om contributie te innen te waarborgen in een
eventueel voorstel tot wijziging van de contributieheffing.
Onder hetzelfde punt doet dhr. De Boer (NBvS) een uitspraak over de NSVG. Dit moet uiteraard de
NBvS zijn.
Met deze twee wijzigingen worden de notulen vastgesteld. Naar aanleiding van zijn recente onderzoek
in de bondsarchieven benadrukt de voorzitter maar eens het belang van goede verslaglegging.
- Opvolging actiepunten 15 juni 2019
Volgens actiepunt 102 hebben leden van het KNSB-bestuur bij bezoek aan regionale vergaderingen
een presentatie gegeven over het ISR-reglement Seksuele Intimidatie. Dhr. Vermue (ZSB) meldt dat
dat bij de ZSB nog niet is gebeurd. De voorzitter belooft dat bij de eerstvolgende vergadering van het
ZSB-bestuur een presentatie wordt gegeven.
4. Wijzigingen samenstelling bestuur
- Voorstel wijzigingen samenstelling bestuur
Dhr. Lommers bedankt scheidend penningmeester dhr. Baas voor drie jaar stevig werk, dat tot veel
verbeteringen heeft geleid. Als beminnelijke, kundige en positief ingestelde persoon was Baas een heel
prettige collega om mee samen te werken. Baas dankt daarop zijn voormalige medebestuursleden, de
Financiële Advies Commissie en de regionale bonden die hem hebben ontvangen. Hij dankt ook de
Bondsraad voor de scherpe, maar prettige interactie.
De voorzitter bedankt daarna scheidend bestuurslid Topschaak dhr. Wissink voor zijn inspanningen en
zijn vele zinnige bijdragen tijdens de vergaderingen. Wissink antwoordt dat de afwezigheid van de
bestuursvoorzitter hem nu droevig stemt. Aan de andere kant doet de komst van nieuwe gezichten in
het bestuur van de laatste jaren hem de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Hij krijgt de lachers
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op zijn hand met de uitsmijter dat het voor hem als langst zittend bestuurslid nu eenmaal tijd werd het
veld te ruimen.
Over de voordracht van dhr. Heine als penningmeester merkt de voorzitter op dat het het bestuur belangrijker leek de vacature snel op te vullen dan zich aan de officiële voordrachtstermijn te houden.
Heine houdt een korte toespraak, waarin hij vertelt dat het verzoek om toe te treden voor hem op een
goed moment kwam: hij was toe aan een uitdaging op het maatschappelijk vlak. Heine wordt bij acclamatie benoemd.
5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2020
- Begroting & jaarplan 2020
Heine vertelt dat hij de afgelopen twee maanden heeft meegekeken bij het opstellen van de begroting
en op een aantal punten feedback heeft gegeven.
Secretaris Lommers licht daarna de begroting toe. Hij memoreert dat de begroting nu al vier jaar achter
elkaar een positief resultaat te zien heeft gegeven, waardoor de reserves zijn gegroeid tot € 430.000.
Het bestuur wil die reserve gebruiken om kansen te creëren en te groeien, dus te investeren in de toekomst van de bond. Dat past bij ontwikkelingen in de samenleving, waarin ook anderen meer het belang van schaken beginnen te zien. Dat levert kansen op die de bond niet voorbij wil laten gaan. Als
voorbeeld noemt Lommers de man in IJsselstein die pas drie jaar schaakt, maar nu bezig is om overal
in Nederland schaaktafels te laten neerzetten.
In de vorige vergadering is besproken dat een rijtje projecten die allemaal met het stimuleren van
jeugd- en clubschaak te maken hebben, een impuls nodig heeft. Dat heeft het bestuur doen voorstellen
een extra medewerker aan te trekken die voor de verbinding – formeler gezegd marketing en communicatie – kan gaan zorgen. De bond wil zich meer aan scholen en bedrijven laten zien. Vaak weten
bedrijven niet dat veel schaakevenementen heel geschikt zijn voor sponsoring. De activiteiten van de
nieuwe medewerker moeten er ook voor zorgen dat beleidsdoelen sneller en duidelijker in beeld komen. Dat alles samen moet een basis opleveren voor autonome verdere groei van het schaakleven: de
V van Vernieuwen uit het Visiedocument. Dat moet de bond ook meer inkomsten opleveren. De toptalenten, met name de meisjes, moeten meer tegen elkaar kunnen uitkomen in evenementen van hoog
niveau. Vandaar het voorstel om nu in de groei te investeren en akkoord te gaan met een operationeel
verlies in 2020 en 2021.
- Advies FAC
Dhr. Poland (Financiële Advies Commissie) vat het betreffende stuk nog eens samen. De conclusie is
dat de FAC aanbeveelt de begroting voor 2020 goed te keuren, maar voor de meerjarenbegroting t/m
2021 nog geen positief advies wil afgeven, omdat veel van de plannen nog niet erg concreet zijn.
Dhr. Dekker (HSB) spreekt zijn zorgen uit over de meerjarenbegroting. Hij vindt dat er een te groot gat
in de reserves wordt geslagen, zeker gezien enkele financiële risico’s m.b.t. sponsoring, en wil in ieder
geval dat er bij de Bondsraad in juni 2020 een aantal onderwerpen worden besproken. Dat zijn:
a. De geplande formatie-uitbreiding moet tijdelijk zijn.
b. Wanneer wordt het mogelijk om Schaakmagazine digitaal te ontvangen? Daarmee zou de bond kosten sparen.
c. De businesscase van Schaakmatties baart zorgen. Als het nodig blijkt de prijs van een jaaraccount te
verhogen tot € 13, leidt dat er mogelijk toe dat een scholierenlidmaatschap eveneens duurder wordt.
Dat zal het aantal scholierenleden drukken en ook het aantal deelnemers aan de 345-toernooien, die
verplicht zijn scholierenlid te worden. Het verwachte aantal van 8000 spelertjes is bij de huidige contributie van € 7,50 al niet realistisch, laat staan bij € 13. Dekker herinnert aan de prioriteitsvolgorde
van het Visiedocument: 1. kinderen bekend maken met het spel, 2. schaaklessen en dan pas 3. toernooien. Pas in het laatste stadium moet Schaakmatties in beeld komen. Die volgorde ziet hij in het
meerjarenplan niet terug, terwijl de invloed ervan op de schatting van aantallen en de begroting groot
kan zijn. Alternatieven als Chessity verdienen meer aandacht.
d. Op het gebied van communicatie en pr wil Dekker graag meer aandacht voor initiatieven buiten de
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KNSB om voor de promotie van het schaken, zoals de door Lommers genoemde schaaktafels. Over
zulke initiatieven staat nu niets in de stukken. Samenwerking is belangrijk, ook richting Chessity – nu
lijken Chessity en Schaakmatties eerder elkaars concurrenten.
De voorzitter antwoordt op punt a dat de communicatiemedewerker een tijdelijk contract krijgt.
Tjiam reageert op punt b dat het project MijnKNSB, waar de digitale versie van Schaakmagazine bij
hoort, is uitgesteld omdat de ontdubbeling van leden meer tijd vroeg dan verwacht. De ontdubbeling is
inmiddels afgerond. We moeten opnieuw bekijken of we MijnKNSB willen doorzetten. Dekker werpt
tegen dat een digitaal SM ook zonder MijnKNSB mogelijk is. Dat is volgens Tjiam wel waar, maar het
is de extra complicaties waarschijnlijk niet waard omdat de besparing van digitalisering niet geweldig
groot is. De kosten van SM zitten nu voor ongeveer 1/3e in het maken, 1/3e in het drukken en 1/3e in
het verzenden. Omdat de drukkosten maar weinig afhangen van het aantal exemplaren, zou er alleen
op de verzendkosten een substantiële besparing zijn. Dekker stelt daarop voor er toch een kleine businesscase van te maken. Lommers zegt dat toe. Behalve de besparing noemt hij ook het duurzaamheidsaspect als belangrijk.
Lommers vervolgt dat de punten c en d met de kritiek op Schaakmatties aansluit bij de brief die dhr.
Eppinga (PL) aan de bondsvoorzitters heeft gestuurd. De secretaris stelt met nadruk dat het KNSBbestuur geen antipathie voelt jegens Chessity, de Stappenmethode of welk systeem dan ook. Chessity
is een mooi platform waarvan het bestuur de mogelijkheden graag wil uitbuiten, speciaal de lesmogelijkheden. Schaakmatties heeft meer een verbindende functie: het stelt alle kinderen in staat om online
te schaken, ook degenen die geen les willen. Wat de zorgen over de businesscase betreft, het bestuur
gaat er vanuit dat het met de voorgestelde investeringen kan. De hoge verwachtingen horen erbij omdat er veel kinderen zijn die schaken, dus een groot potentieel om aan te boren. De belangrijkste uitdagingen liggen op het terrein van de infrastructuur en logistiek. Dekker reageert: ‘Als de 8000 inschrijvingen worden gehaald, krijgt elk bestuurslid van ons een fles wijn. En zo niet, dan krijg ik er een van
jullie.’ Het bestuur neemt de weddenschap aan.
Eppinga (PL) licht toe dat de boodschap van zijn brief vooral was dat er meer moest worden samengewerkt. Hij bedoelde niet dat het één (bijv. Schaakmatties) minder belangrijk is dan het ander. Wel
dat de aanpak van een thema als schoolschaak, waarover de bond de uiteindelijke zeggenschap niet
heeft, meer op samenwerking gericht moet zijn. Lommers wijst erop dat het vrij dichte netwerk van
schaakclubs in Nederland contact met bijna alle scholen mogelijk maakt. Daar wil de bond gebruik
van gaan maken, waarbij de trainers zelf blijven bepalen welke methode ze gebruiken. Eppinga vindt
het daarbij belangrijk dat de bond uitgaat van wat de scholen willen, aangezien die in het schoolschaak
de belangrijkste stakeholders zijn.
Na deze discussie stelt dhr. Van Amerongen (NOSBO) voor op de website een systeem van verwijzingen in te voeren, zodat bijvoorbeeld een bezoeker die informatie over het stimuleren van clubschaak
zoekt, wordt gewezen op de themadagen. Wie iets over lessen wil weten, zou een lijstje te zien moeten
krijgen van waar en hoe die te volgen zijn, inclusief prijzen. De voorzitter zegt toe dat ernaar wordt
gekeken. Tjiam vult aan dat het verbeteren van de website nog steeds bezig is. De menustructuur is al
helderder geworden, maar de informatie voor echte beginners moet nog beter worden aangeboden. Het
Bondsbureau hoopt de verbeteringen in maart 2020 te hebben afgerond.
Dhr. De Weerd (RSB) noemt het problematisch dat de werkgroep ‘Wie doet wat’ is hernoemd tot
werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden. De nieuwe naam suggereert een topdownbenadering vanuit het bondsbestuur, waardoor goedbedoelde initiatieven dreigen te worden gesmoord. (De kwestie van de naam wordt onder punt 9 vervolgd.) De Weerd vat Eppinga’s boodschap
en die van hemzelf samen als volgt samen: elke organisatie is geneigd problemen op te lossen door er
geld en fte’s tegenaan te gooien, maar je moet méér doen dan dat.
-

Voorstel instemming begroting & jaarplan 2020 incl. toelichting
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De voorzitter resumeert dat de FAC adviseert de begroting voor 2020 goed te keuren, maar dat de
vergadering en de FAC kritisch staan tegenover de meerjarenbegroting. Het is belangrijk dat we met
z’n allen de liquiditeit goed bewaken, stelt hij. De begroting voor 2020 wordt daarop bij acclamatie
goedgekeurd.
- Meerjarenbegroting 2021 + toelichting
Dhr. Pijlman (SGA) spreekt de vrees uit dat er na 2021 geen geld meer over is voor voortzetting van
het beleid. Hij heeft in de stukken geen voorstellen voor nieuwe verdienmodellen kunnen vinden en
vraagt daar meer aandacht voor. De KNSB verdient volgens hem niet veel aan de drie aangeboden
platforms. Kunnen er misschien nieuwe vormen van lidmaatschap worden gevonden, bijvoorbeeld een
systeem waarbij de scholen iets betalen? Lommers antwoordt dat de verdienmodellen een worsteling
blijven, maar dat de vernieuwingen wel juist kansen scheppen om iets te verdienen. Speciaal op dit
vlak wordt de inbreng van de bestuursvoorzitter node gemist, maar het bestuur wil in ieder geval in het
voorjaar over de verdienmodellen om de tafel. Hoe dan ook wordt de financiële positie van de bond
niet bedreigd. Eppinga stelt voor in de volgende Bondsraadvergadering een brainstorm over verdienmodellen te houden. De voorzitter belooft dat het bestuur het overweegt. Dekker roept de Bondsraad
op zich van tevoren goed te informeren. Zo zijn zijns inziens te weinig aanwezigen bekend met de
vernieuwingen op Chessity en de grote mogelijkheden daarvan.
Dhr. Colsen (ZSB) besluit dit vergaderpunt met een compliment aan het bestuur en het Bondsbureau
voor het jaarplan en de heldere manier waarop het is geformuleerd. Met een applaus stemt de vergadering daarmee in.
6. Herbenoemingen Financiële Adviescommissie
- Voorstel herbenoemingen FAC
Poland (FAC) meldt dat dhr. Oosterhout niet na drie, maar al na twee jaar wil aftreden. Met deze aanpassing wordt het voorstel met algemene stemmen goedgekeurd.
7. Ter besluitvorming: Wijzigingen huishoudelijk reglement en tuchtreglement
- Voorstel wijzigingen huishoudelijk reglement en tuchtreglement
- Huishoudelijk reglement 2019
- Tuchtreglement 2019
De aanpassingen worden zonder commentaar of tegenstemmen vastgesteld.
8. Ter besluitvorming: Uitbreiding KNSB-competitie
- Voorstel wel/niet uitbreiden KNSB-competitie
- Voorstel wijzigen competitiereglement bij uitbreiden KNSB-competitie
- Bijlage: Peiling gescheiden competities
- Bijlage: Bezetting competities 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020
Dhr. Wakkee (werkgroep competitie) licht toe: onder de pilot is het aantal competitiespelers, dat al
jaren een dalende trend liet zien, weer gaan groeien. Speciaal in de randstad trekt de zaterdagcompetitie veel belangstelling, terwijl juist de betrokken bonden terughoudend tegenover het experiment stonden. De regionale competities van de perifere bonden blijven helaas duidelijk krimpen. Verreweg het
grootste aantal landelijke teams is afkomstig uit de NBSB, die voor de pilot zelf een zaterdagcompetitie had. Dat wijst erop dat er in de andere bonden ook groeimogelijkheden zijn. Ook is de competitie
vanwege de tijden meer toegankelijk voor jeugdspelers dan de regionale avondcompetities en krijgen
spelers vaker tegenstanders van hun eigen niveau. Veel verenigingen zijn blij met de grotere variatie in
clubs om tegen te spelen. Tegenover die voordelen staat wel dat de toegenomen reisafstanden lastig
kunnen zijn. Kleine clubs zien daardoor soms leden naar grotere verenigingen vertrekken. Ook vinden
sommigen dat de spanning in de regiocompetitie is afgenomen nu er geen promotie naar de KNSB
meer op het spel staat.
De voorzitter dankt dhr. Stomphorst voor zijn rol als aanjager voor de nieuwe opzet. Het doel was om
de krimp in de competitiedeelname te keren, en dat is gelukt. Vervolgens vraagt de voorzitter de reguliere bonden een voor een naar hun kijk op de pilot en op het voorstel de opzet definitief te maken.
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Dhr. Bruijns (NBSB) memoreert dat de NBSB zijn eigen competitie op zaterdag heeft opgeheven toen
de pilot begon. Helaas hebben vooral de kleinere verenigingen met teams in de klassen 5, 6 en 7 veel
bezwaren tegen de fors toegenomen reisafstanden: ze moeten nu ineens naar Zeeland, Leiden of
Utrecht reizen. Deze verenigingen willen graag terug naar de oude situatie (ze willen niet meer dan 40
km reizen, vult dhr. Renders (NBSB) aan). Dat brengt de NBSB in een spagaat, want de grote clubs
willen wel graag vasthouden aan de opzet van de pilot. De NBSB wil daarom alleen voor definitieve
uitbreiding van de KNSB-competitie stemmen als die beperkt wordt tot vijf klassen (Meesterklasse
plus de klassen 1 t/m 4). Als het voorstel wordt aangenomen zoals het nu is, overweegt de NBSB de
eigen zaterdagcompetitie weer in te voeren.
Alle andere reguliere bonden zijn positief tot zeer positief over de pilot-opzet en willen er graag aan
vasthouden. Verder commentaar wordt hieronder weergegeven voor zover de bonden het gaven.
Van Amerongen (NOSBO) merkt op dat de deelnamecijfers het aantal stoelen betreffen, niet het aantal
unieke spelers. Dat laatste aantal loopt binnen de NOSBO nog steeds een beetje terug. Omdat er wat
klachten zijn over het reizen, wil de NOSBO graag dat de indeling naar klassen en poules wordt aangepast om de afstanden te verkleinen. Dhr. Kroezen (NOSBO) vindt het een goede zaak dat 1600spelers nu ook op zaterdag kunnen spelen. Hij verwacht daardoor op de lange termijn ledenwinst. De
maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het doordeweeks schaken verdwijnt, dus terugkeer naar
de oude opzet kunnen we ons niet veroorloven.
Dhr. Blom (SBO) sluit zich bij de NOSBO aan. De grote reisafstanden komen volgens hem doordat de
laagste klassen te weinig poules hebben. Hij stelt voor om de 6e en 7e klasse samen te voegen.
Pijlman (SGA) merkt op dat de deelnemersgroei in de SGA vooral in de 4e klasse zit. Roosendaal
(SGA) vindt van de drie indelingsrichtlijnen – afstanden beperken, gelijkwaardige tegenstanders, niet
steeds dezelfde tegenstanders – de laatste onbelangrijk. Hij vermoedt dat velen er net zo over denken
en stelt voor die richtlijn los te laten. Ook het streven naar een gelijkmatig niveau mag van hem minder belangrijk worden, zodat het beperken van de reisafstanden prioriteit kan krijgen.
Volgens Poland (NHSB) zijn de clubs in de NHSB wel gewend aan reizen, maar hij wil toch graag
meer poules in de klassen 4 en 5 om meer op regio in te kunnen delen. In de lagere klassen leeft de
wens om negen ronden te spelen in plaats van de huidige zeven.
Dhr. Zwinkels (LeiSB) zijn binnen de LeiSB geen klachten over reisafstanden bekend. Hij merkt op
dat ook de regionale competitie van de scheiding lijkt te profiteren: er zijn al Meesterklassers in de
LeiSB-competitie gesignaleerd.
Dekker (HSB) is gezien de aanvankelijke kritische opstelling van de HSB extra verheugd dat het experiment zo goed is uitgepakt. Wel meent hij dat de doelstelling was om landelijk meer personen te laten
deelnemen en dat niet duidelijk is of dat doel is behaald, gezien het dubbel tellen van schakers die aan
meer dan één competitie meedoen. Wakkee (werkgroep competitie) antwoordt dat daar geen cijfers
over zijn, maar dat hij het aantal ‘dubbelaars’ op rond 6 % van het totaal schat. In ieder geval is een
extra speler een extra tegenstander, ook al doet hij aan twee competities mee. Roosendaal (SGA) denkt
dat het aantal unieke spelers gemakkelijk uit de ratingrapportages is af te leiden.
Dhr. Vermue (ZSB) valt Roosendaal (SGA) bij in diens pleidooi om de reisafstanden leidend te maken
voor de indeling. Hij oppert om daarnaast in de lagere klassen het Belgische model over te nemen,
waarbij er met zes- en viertallen wordt gewerkt.
Dhr. Kunstek (LiSB) signaleert problemen voor de kleine verenigingen en vindt een andere opzet voor
de 6e klasse nodig. Van Amerongen (NOSBO) suggereert daarop het vormen van combinatieteams als
(gedeeltelijke) oplossing voor de kleine clubs, maar volgens Kunstek zijn het in de LiSB juist de grote
verenigingen die zulke teams inzetten. Dhr. Wiersma (HSB) denkt dat het voor de reisafstanden moge6

lijk helpt om het systeem af te schaffen dat een team bij de overgang naar een nieuw seizoen hetzelfde
lotingsnummer houdt. Tjiam reageert daarop dat de vaste lotingsnummers nodig zijn om te zorgen dat
de verhouding tussen uit- en thuiswedstrijden door de seizoenen heen eerlijk blijft. Ook zijn gelijke
lotingsnummers of een koppeling nodig om teams tegelijk thuis te laten spelen. Teams die in de 7e
klasse mogen spelen, kunnen wel als ze willen voor de 6e klasse kiezen i.v.m. het reizen. Volgens
Wiersma komen teams door de vaste nummers terecht in poules waarin ze niet thuishoren. Een oplossing heeft hij ook niet, maar hij ziet graag dat het bestuur en/of Bondsbureau daarnaar zoeken.
Er ontstaat enige discussie over de vraag of het bestaan van klassen beneden de 4e wel of niet deel
uitmaakt van het voorstel de competitie uit te breiden. Volgens Kunstek (LiSB) is dat niet het geval,
volgens Vermue (ZSB) en Kroezen (NOSBO) wel. De voorzitter vraagt daarop de vergadering om in te
stemmen met de beide voorstellen inclusief de uitbreiding voorbij de 4e klasse, en met de aantekening
dat de KNSB huiswerk krijgt voor wat betreft de indeling. De delegatie van de NBSB stemt tegen, alle
andere Bondsraadleden stemmen voor. Daarmee zijn de voorstellen aangenomen.
9. Ter bespreking: Voortgang werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden
- Tussenrapportage commissie taakverdeling KNSB – regionale bonden (nagezonden)
Volgens Poland (NHSB) lijkt de nieuwe naam van de werkgroep een andere taakopvatting in te houden. Hij vindt het belangrijk dat de werkgroep zich houdt aan de afgesproken taakopvatting. De Weerd
(RSB, lid van de werkgroep) gelooft niet dat de taakopvatting is veranderd en vindt inmiddels dat de
naam er weinig toe doet. Tjiam beaamt dat er inhoudelijk niets is veranderd.
Eppinga (PL) merkt op dat er maar één case is beoordeeld, niet alle gevallen waarin een wie-doet-watverdeling nodig is. De voorzitter antwoordt dat de commissie nog aan het werk is. In de vergadering
van juni komt er een rapportage.
10. Stukken ter info
- Rapportage aan Bondsraad
Hierover zijn geen opmerkingen.
- Data BO en BR 2020
Het vergaderschema vermeldt abusievelijk 2019 in plaats van 2020.
Poland (NHSB) is van mening dat de Bondsraadvergaderingen telkens vóór 1 juni en vóór 1 december
zouden moeten plaatsvinden. De voorzitter belooft daar voor de volgende keer naar te kijken.
11. Ontwikkelingen in de schaakwereld
Bij ontstentenis van de bondsvoorzitter wordt dit punt overgeslagen.
12. Rondvraag
De Weerd (RSB) is bevreemd dat de maximale termijn voor een bestuurslid volgens de KNSB 12 jaar
is, terwijl de eigen statuten 9 jaar vermelden. In de RSB is 9 jaar ook het maximum. De voorzitter legt
uit dat 12 jaar het door NOC*NSF opgelegde maximum is. De KNSB-bestuurders mogen inderdaad
niet langer dan 9 jaar zitten, maar de regionale bonden kunnen als ze willen tot 12 jaar gaan, zoals de
SBO bijvoorbeeld doet.
Poland (NHSB) brengt het voorstel van de schaakclub Purmerend over om de bijdrage voor het Max
Euwe Centrum te verhogen van € 0,60 per lid tot € 1,00, omdat de financiële positie van het MEC
onder druk staat. De voorzitter wil ernaar kijken. Tjiam oppert dat de regionale bonden het voorstel in
hun eigen vergaderingen bespreken om het eventueel voor de Bondsraad van juni te kunnen agenderen.
Dhr. Olthof (ARVES) spreekt zijn verbazing uit over het geruisloze voorbijgaan van het eerste lustrum
van Chess Queens, de dag na de vergadering. Er is vandaag veel gepraat over samenwerking tussen de
KNSB en anderen die iets met schaken doen of willen doen. CQ is bij uitstek een voorbeeld van een
7

organisatie om mee samen te werken. Dan is het vreemd dat geen enkel medium aandacht aan het
jubileum besteedt. Waarom is deze mooie kans om het schaken te promoten niet aangegrepen? En wat
is precies de relatie tussen CQ en de KNSB? Mevr. Paulet (ook bestuurslid van Chess Queens) antwoordt dat CQ door de bond is geholpen met het uitsturen van mails voor het jubileum. Als stichting
voor en door vrouwen is CQ echter zelf verantwoordelijk voor de eigen promotie-activiteiten. Nu was
de communicatie binnen CQ niet optimaal, waardoor er waarschijnlijk kansen zijn gemist.
13. Sluiting
Om 13.14 uur sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun bijdragen de vergadering.
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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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Voordracht bestuursleden KNSB
Tot ons genoegen kunnen wij twee kandidaten voordragen als bestuurslid van de KNSB. De
eerste kandidaat is mevrouw D. (Daniëla) Mikkers, 46 jaar en woonachtig in Zwolle. De tweede
kandidaat is de heer D. (Dirk) Hoogland, 62 jaar en woonachtig in Huissen. De CV’s van beide
kandidaten zijn bijgevoegd.
Mevrouw Mikkers en de heer Hoogland zijn bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.
Voorstel: mevrouw Mikkers en de heer Hoogland te benoemen tot bestuurslid van de KNSB met
ingang van 27 juni 2020 voor een periode van 3 jaar (1e termijn) tot voorjaar 2023.
Gelet op de statuten zijn zij daarna nog verkiesbaar voor een 2e en 3e 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.
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Eist, 11 mei 2020

Onskenmerk

: 31100200/004062

Behandeld door

: EmreAliskan

Betreft

: Toestemmingsbrief openbaarmaking

GeachteheerTjiam,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2019, voorzien van onze
controleverklaringd.d. 11mei 2020.

Tevenszendenwiju l losexemplaarvanbovengenoemde controleverklarmg. Wijbevestigenu akkoord

te gaanmet het opnemen van dezecontroleverklaring in exemplaren van de'jaarstukken 2019, die
overeenkomen methetbijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wijhebbenéénexemplaarvandecontroleverklaring voorzienvaneenoriginelehandtekening. Dit
!xe"ï'laar isTbehoeve vanuweigenarchief-Het overigeexemPlaarvan"<iecontroleverklar?ng-is
voorzien van denaam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder

persoonlijkehandtekening.Wijverzoekenu bijopenbaarmakingvandecontroleverklaringgebruikte
maken^van het exemplaar van de controleverklaring die niet is voorzien van een pe^oonliike

handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijkehandtekening,zoalsopgenomenindedooronsgewaarmerktejaarstukken,wordtopenbaar
gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur.

OpenbaarmaJdngvandecontroleverklaringisslechtstoegestaantezamenmetdezejaarrekening.Indien
u dezejaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dientu te'waarborgen dat de
jaarstukken
goed zijn afgescheiden
van andere informatie op de Internetsite. Afschading kan
door de
bijvoorbeeld

bestel d op
tenemen ofdooreenwaarschuwing opte nemen indien delezer dejaarstukken verlaat ("uverlaat de
beveüigde, doordeaccountant gecontroleerde jaarrekening").
plaatsvinden

jaarstukken

in

niet-bewerkbare

vorm

als

een

afzonderlijk
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Eenexemplaarvandejaarrekening dienttewordenondertekend doordeledenvanhetbestuurente
worden^aangeboden aandealgemeneledenvergadering. Dezejaarrekeningdientteworden'vas^
m deledenvergadering endevaststeUingdienttewordengenotuleerd.

Ovengenswijzenwijeropdat,indientotdeledenvergadering omstandighedenblijkendieaanpassir

van dejaarrekening noodzakelijk maken, eendergeüjke aanpassing nogvoor de"vergaderin;"mo^

wordengemaakt.Uiteraardvervaltindiesituatieonzebovengenoemdetoestemming.
Met vriendelijke groet,
Coöperatie ConFir , A.

lh» stRA

Bijlagen:

l gewaarmerkt exemplaar vandejaarstukken 2019

l origineelgetekendlosexemplaarvandecontroleverklaring d.d. 11mei2020

l losexemplaar vandeconü-oleverklaring w.g.d. d. 11mei2020
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A. Verklarmg overdeinhetjaarbericht opgenomenjaarrekening 2019
Ons oordeel

Wijhebbendejaarrekening2019vanKoninklijkeNederlandseSchaakbondteHaarlemgecontroleerd.

Naïons.oordeelgeeftdem dit^aarbericht°Pge"omenjaarrekeningeengetrouwbeeldvandegrootte

endesamensteUingvanhetvermogenvanKoninklijkeNederlandseSchaakbondper31~de~cemb^r2oÏ9

en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn Cl "kleineorganisaties-ïonder'-

winststreven".

Dejaarrekening bestaat uit:
l. debalans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en

3. detoelichting meteenoverzicht vandegehanteerde grondslagen voorfinanciëleverslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens hetNederlands recht, waaronder ook deNederlandse

controlestandaardenvaüen.Onzeverantwoordelijkhedenopgrondhiervanzijnbeschrevenin-desectie
'Onzeverantwoordelijkheden voordecontrolevandejaarrekening'.

^ij_ajlo nlfh,al?keÏ KoninldiJke Nederlandse Schaakbond zoals
dlo nafhankeüjkheid. van.
bij\assurance-opdrachten (vio)
van

vereist in de

accountants

en

Verordening

andere

inzake

voor~de"o^)dra^

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebbenwij"voldaan aan de'Verorrdenu;

gedrags- enberoepsregels accountants (VGBA).

Wijdden datdedooronsverkregen controle-informatie voldoende engeschiktisalsbasisvoorons
oordeel.
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B. Verklaring overdeinhetjaarverslag opgenomen andereinformatie

NaastdÏarrekening enonzecontroleverld^"g daarbij,omvathetjaarverslagandereinformatie,die
uit;

. hetbestuursverslag;
. de overige gegevens.

Opgrondvanonderstaandewerkzaamhedenzijnwijvanmeningdatdeandereinformatie:
. metdejaarrekeningverenigbaarisengeenmateriëleafwijkingenbevat;

. aUeinformatiebevatdieopgrondvanRichdijnCl"kleineorganisaties-zonder-winststreven"vereist
Wijhebbendeandereinformatiegelezenenhebbenopbasisvanonzekennisenonsbegrip,.

^mtdejaarrekeningcontroleofanderszins,overwogenofdeandereinformatien^S^zf^^en
MetonzewerkzaamhedenhebbenwijvoldaanaandevereistenindeNederlandseStandaard720.Deze

werkzaamhedenhebbennietdezelfdediepgangalsonzecontrolewerkzaamhedenbÏ, de';aarr"e^mng^

Hetbestuurisverantwoordelijk voorhetopsteUenvanhetbestuursverslag endeoverigegegevensin

overeenstemming metRichüijnCl "kleineorganisaties-zonder-winststreven".

C Beschrijvingvanverantwoordelijkheden metbetrekkingtotdejaarrekening

Verantwoordelijkheid vanhetbestuurvoordejaarrekening"

Hetbestuurisverantwoordelijkvoorhetopmakenengetrouwweergevenvan dejaarrekeninsin

overeenstemmingmetmchÜiJnCl-üeineorgamsaties-zonder-winststreven-. InditkaderishetbesTuur

verantwoordeUjk voor eenzodanigeinterne beheersing diehet bestuur noodzakelijk acht'om^het
opmaken
vandejaarrekeningmogelijktemakenzonderafwijkingenvanmaterieeU
of fraude.

B^hetopmakenvandejaarrekeningmoethetbestuurafwegenofdevereniginginstaatisomhaar
op g'-ond van~genoemd verslagge^ngssTelselmoetTet
^ïaamheden in continuï'telt
voortte zetten-

-dejaarrekeningopmakenopbasisvandecontmuïteitsveronderstemngotenzïhet'bestuur het

voornemen heeft^om de vereniging- te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen'of'Js
iet enigerealistischealternatiefis.

Hetbestuurmoetgebeurtenissenenomstandighedenwaardoorgeredetwijfelzoukunnenbestaanofde

vereniginghaarbedrijfsactiviteitenincontinui-teitkanvoortzetten,toelichtenindejaarrekening"

Onzeverantwoordelijkheden voordecontrolevandejaarrekening

?.n!L!eran^oordelijkheid?het zodanigplannenenuitvoerenvaneencontroleopdrachtdatwij

daarmeevoldoendeengeschiktecontrole-informatie verkrijgenvoorhetdooronsaftegevenoordeel.'

Onze^controleisuitgevoerdmeteenhogematemaargeenabsolutematevanzekerheidwaardoorhet
mogelijk isdatwij tijdens onzecontrole nietaUemateriële fouten enfraude ontdekken.

Afw?-kingenkunnenontstaMalsgevc)lgvanfraudeoffoutenenzijnmaterieelindienredelijkerwijskan

wordenverwacht datdeze,afzonderlijk ofgezamenlijk, vaninvloedkunnen zijnopdeeconomische

beslissingen diegebruikers opbasisvandezejaarrekening nemen. Dematerialiteit beïnvloedÏde"aTrÏ

timing en omvangvan onzecontrolewerkzaamheden en de evaluatie van het effectvan onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

Wij^hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond

onder andere uit:
'

Ï!t. idTficer?en

inschatten

ya

n

de risico's dat de

Jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten offraude, het in reactie op dezensiros bepalen en uitvoeren~va^
controlewerkzaamheden enhetverkrijgenvancontrole-informatie dievoldoendeengeschiktisals

basisvooronsoordeel.Bijfraudeishetrisicodateenaftvijkingvanmaterieelbelangnietontdekt

wordtgroterdanbijfouten.Bijfraudekansprakezijnvansamenspanning,valsheidingeschrifte,het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorsteUen van'zaken ofhet

doorbrekenvandeinternebeheersing;

. hetverkrijgen van inzichtin deinterne beheersingdierelevant isvoor decontrole met alsdoel
controlewerkzaamhedenteselecterendiepassendzijnindeomstandigheden.Dezewerkzaamheden

hebbennietalsdoelomeenoordeeluittesprekenoverdeeffectiviteitvandeinternebeheersingvan
devereniging;

. hetevaluerenvandegeschiktheidvandegebruiktegrondslagenvoorfinanciëleverslaggevingenhet
evaluerenvanderedelijkheidvanschattingendoorhetbestuurendetoeUchtingendiedaarover m

dejaarrekening staan;

. hetvaststeUendatdedoorhetbestuurgehanteerdecontinuïteitsverondersteUing aanvaardbaaris.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de"vereniging haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kanvoortzetten. Alswij concluderen datereenonzekerheid van

materieelbelangbestaat,zijnwijverplichtomaandachtinonzecontroleverklaringtevestigenopde
relevantegerelateerdetoelichtingenindejaarrekening.Alsdetoelichtingeninadequaatzijn,moeten

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandighedenkunnenerechtertoeleidendatdevereniginghaarcontinuïteit nietlangerkan

handhaven;

. hetevaluerenvandepresentatie,structuureninhoudvandejaarrekeningendedaarin <
toelichtingen;

. het evalueren of dejaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wijcommunicerenmethetbestuuronderandereoverdegeplandereikwijdteentimingvandecontrole

enoverdesignificantebevindingendieuitonzecontrolenaarvorenzijngekomen,waarondereventuele

significantetekortkomingen indeinternebeheersing.
Eist, 11 mei 2020
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A. Verldarmg overdeinhetjaarbericht opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel

Wijhebbendejaarrekening2019vanKoninklijkeNederlandseSchaakbondteHaarlemgecontroleerd.
Naar
onsoordeelgeeftdeinditjaarberichtopgenomenjaarrekeningeengetrouwbeeldvandegrootte
de

en

samensteüing van

het vermogen

van

Koninklijke Nederlandse Schaakbondper

31

december 2019

en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn Cl "kleineorganisaties-zonder-

winststreven".

Dejaarrekeningbestaatuit:
l. debalansper 31 december2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en

3. detoelichting meteenoverzichtvandegehanteerdegrondslagenvoorfinanciëleverslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebbenonze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ookdeNederlandse

controlestandaardenvallen.Onzeverantwoordelijkhedenopgrondhiervanzijnbeschrevenindesectie
Onzeverantwoordelijkheden voordecontrole vandejaarrekening'.

WijzijnonafhankelijkvanKoninklijkeNederlandseSchaakbondzoalsvereistindeVerordeninginzake
deonafhankelijkheidvan accountantsbij assurance-opdrachten (ViO) enanderevoordeopdracht

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verderhebbenwij voldaan aande Verordening'

gedrags- enberoepsregels accountants (VGBA).

Wijvinden datdedoor onsverkregen controle-informatie voldoende engeschikt is alsbasisvoor ons

oordeel.

KVK58510052 | banfcNL58RABO0140190686 | BTWNL853069980B01

B. Verklaring over dein hetjaarverslag opgenomen andere informatie

Naastdejaarrekening enonzecontroleverklaring daarbij,omvathetjaarverslag andereinformatie, die

bestaat uit:

. het bestuursverslag;
. de overige gegevens.

Opgrondvanonderstaande werkzaamheden zijnwijvanmening datdeandereinformatie:
. metdejaarrekeningverenigbaarisengeenmateriëleafwijkingenbevat;
. aUeinformatie bevatdieopgrondvanRichtUjn Cl "kleineorganisaties-zonder-winststreven" vereist
IS.

Wijhebbendeandereinformatiegelezenenhebbenopbasisvanonzekennisenonsbegrip,verkregen

vanuit dejaarrekeningcontrole ofanderszins, overwogen ofdeandere informatie materiëkafwiikir
bevat.

MetonzewerkzaamhedenhebbenwijvoldaanaandevereistenindeNederlandseStandaard720.Deze

werkzaamhedenhebbennietdezelfdediepgangalsonzecontrolewerkzaamhedenbijdejaarrekening.
Hetbestuurisverantwoordelijk voorhetopsteUenvanhetbestuursverslag endeoverigegegevensin
overeenstemming met Richtlijn Cl "kleine organisaties-zonder-winststreven".

C. Beschrijvingvanverantwoordelijkheden metbetreUdngtotdejaarrekening
VeranfrwoordeUjkheid vanhetbestuur voor dejaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van dejaarrekening in

overeenstemming met RichÜijnCl "kleine organisaties-zonder-winststreven". Inditkaderishetbestuur

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het

opmakenvandejaarrekeningmogelijktemakenzonderafwijkingenvanmaterieelbelangalsgevolgvan

fouten of fraude.

Bij hetopmakenvandejaarrekeningmoethetbestuurafwegenofdeverenigingin staatisomhaar
werkzaamheden incontinuïteit voorttezetten. Opgrondvangenoemdverslaggevingsstelsel moethet
bestuur dejaarrekening opmaken opbasisvandecontinuïteitsverondersteüing, tenzij hetbestuurhet
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiginghet enige realistische alternatief is.

Hetbestuurmoetgebeurtenissen enomstandigheden waardoorgeredetwijfelzoukunnenbestaanofde

vereniginghaarbedrijfsactiviteiten incontinuïteit kanvoortzetten, toelichten indejaarrekening.

Onzeverantwoordelijkheden voordecontrolevandejaarrekening

Onzeverantwoordelijkheid ishetzodanigplannenenuitvoerenvaneencontroleopdracht datwij
daarmeevoldoendeengeschiktecontrole-informatie verkrijgenvoorhetdooronsaftegevenoo'rdeel?
Onze^controleisuitgevoerdmeteenhogematemaargeenabsolutematevanzekerheidwaardoorhet

mogelijkisdatwijtijdensonzecontrolenietaUemateriëlefoutenenfraudeontdekken.

A!^'-k?ngenku?ne?lontstaan. als§evolgvanfraudeoffoutenenzijnmaterieelindienredelijkerwijskan

wordenverwachtdatdeze,afzonderlijkofgezamenlijk,vaninvloedkunnenzijnopdeeconomische
beslissingendiegebruikersopbasisvandezejaarrekeningnemen.DemateriaUteitbeïnvloedt deTa^
.

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

Wij^hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de" Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle'bestond

onder andereuit:

. het
identificereneninschattenvanderisico'sdatdejaarrekeningafwijkingenvanmaterieel l
bevat als gevolg
fo uten of fraude, het in reactie op dezensico:s bepalen "uitvoeren"vaÏ
controlewerkzaamheden enhetverkrijgenvancontrole-informatie dievoldoendeengeschikt'is'als
basis
van

en

belang0 niet ontdekt
wordtgroterdanbijfouten.Bijfraudekansprakezijnvansamenspanning,valsheidmgeschrÏft7het
voor

ons

oordeel.

Bij fraude

is het risico dat

een

afwijking

van

materieel

opzettelijknalatentransactiesvastteleggen,hetopzettelijkverkeerdvoorsteüenvan"zaken~ofhet

doorbrekenvandeinternebeheersing;

. hetverkrijgen van inzicht in deinterne beheersing die relevant isvoor decontrole met als doel
controlewerkzaamheden teselecteren diepassendzijnindeomstandigheden. Dezewerkzaamheden
hebbennietalsdoelomeenoordeeluittesprekenoverdeeffectiviteit vandeinternebeheersingvan
devereniging;

' hetevaluercnvandegeschiktheidvandegebnüktegrondslagenvoorfinanciëleverslaggevingenhet

evaluerenvanderedelijkheidvanschattingendoorhetbestuurendetoelichtingendiedaarover7n
dejaarrekening staan;

. hetvaststeUendatdedoorhetbestuurgehanteerdecontinuïteitsverondersteUing aanvaardbaaris.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststeüen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de\ereniging haar

bedrijfsactiviteiten in contmuïteit kanvoortzetten. Alswij concluderen datereenonzekerhridvan

materieelbelangbestaat,zijnwijverplichtomaandachtinonzecontroleverklaring tevestigenopde
relevantegerelateerdetoelichtingenindejaarrekening.Alsdetoelichtingeninadequaatzijn',moeten

wij^onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controk-informatie die

verkregen^is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen erechtertoeleidendatdevereniging haarcontmmteit nietlangerkan

handhaven;

. hetevaluerenvandepresentatie, structuureninhoudvandejaarrekeningendedaarin <
l;

. hetevalueren ofdejaarrekening eengetrouwbeeldgeeftvan deonderliggendetransacties en
wycommuniTn methetbestuuronderandereoverde§ePlandereikwijdteentimingvandecontrole

enoverdesignificantebevindingendieuitonzecontrolenaarvorenzijngekomen,waarondereventuele
tetekortkomingen in deinterne beheersing.

Eist, 11 mei 2020

Coöperatie ConFirm U.A.

J.H.M Winkelhorst RA
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Al Algemene gegevens

Al. l Formele gegevens

DeKoninklijke Nederlandse Schaakbond, kortweg KNSB,iseen vereniging diestatutair gevestigd isin

Haarlem. De KNSB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer"

40530765.

Al. 2 Bestuur en directie

Het bestuur van de KNSBhad ultimo 2019 devolgende samenstelling:
Naam

Functie

Marleenvan Amerongen

Voorzitter

Frank Lemmers

Secretaris

lva r Heine

Penningmeester
Lid
Lid

lozefina Paulet

Erik Mijnheer

Datum

toetreding
04-06-2016
04-06-2016
07-12-2019
09-12-2017
02-06-2018

Einddatum
le termijn
Voorjaar 2019
Voorjaar 2019

Najaar2022

Einddatum
2e termijn
Voorjaar 2022
Voorjaar2022
Najaar2025

Najaar2020
Voorjaar2021

Voor'aar 2024

Najaar2023

Einddatum
3e termijn
Voorjaar2025
Voorjaar 2025
Najaar 2028
Najaar2026
Voorjaar2027

Directeurvan de KNSBis DharmaTjiam.
Al. 3 Doel en activiteiten

DeKNSBsteltzichtendoeldebeoefeningvandeschaaksportin Nederlandtestimuleren, instandte
houden en uit te breiden.

DeKNSBheeftin2019verschillendeactiviteiten uitgevoerdomditdoeltebereiken.Eenverslagvan

dezeactiviteiten Oaarverslagactiviteiten) istevinden indebijlagevanditjaarbericht.
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A2 Samenvatting begroting 2020
Overzicht baten
B2020
614.000
296.000
302. 300
8.000
61. 500
1.281.800

Contributie
Subsidie

Eigen bijdragen activiteiten
Overige baten
Sponsoring
Totaal

Overzicht lasten
Bedrijfsvoering

B2020
805. 500
453.000
23. 000
19. 000
31.000
17. 000
2. 000
1.350.500

Activiteiten

Personeelslasten
Huisvestingslasten
Organisatielasten bureau
Overige o anisatielasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal

Resultaat
B2020
1. 281.800
1. 350. 500
-68. 700

Baten totaal

Lasten totaal (-/-)
Saldo operationele activiteiten
Financiëlebaten en lasten

o

Baten en lasten voorgaandejaren

o

Saldo staat van baten en lasten

-68.700

Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsfonds

-.4.000

Groen-Stichting

Onttrekking bestemmingsreserveTalent

-4.000

en Top

Onttrekking bestemmingsreserve

-3. 000

schoolschaak
Mutatie algemene reserve

-57. 700
-68. 700

Het"res. ultaatvoorl2
0.20-dat-ten
57. 700. In

verlies

laste

van de algemene reserve wordt
gebracht,
2021) investeren we in personeel voor de

is

begroot op een

uitvoeTi'ngvan1'
a.cÏit?ten bijschoolschaakencommunicatieenmarketing. Ditmoetleidentotmeerïeden (m. n.
clubleden jeugdenscholierenleden, plustenminste stabilisering bijclubleden senioren), 'en l
.

van

2020

(en

in

ooktot nieuwesponsorverbintenissen.
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A3 Voorwoord

Voor u ligt hetjaarbericht van Koninklijke Nederlandse Schaakbond over het boekjaar 2019.

Hetresultaatover2019(EUR52. 156positief) ishogerdandebegroting(EUR24.000negatief) enook
hogerdandeafgegeven prognose inde2ehelftvan2019.(EUR6.400positief).
Inhetjaar2019ismetpassieen bevlogenheidgewerktaandedoelstellingen ophetgebiedvan het

Verankeren vanschaken, hetVersterken vanverenigingen, het klantgericht Verbinden met de

individuele schaker en het Vernieuwen van de schaakorganisatie/structuur. Over de veelal mooie

resultaten die op de "vier Vs" gerealiseerd zijn leest u in hetjaarverslag meer. Depositieve

meevaller in 2019isdaarmee danookniette relateren aanhetniet realiseren vandedoelstellingen
maarvooral eencombinatievanvoorzichtigbegrotenenincidentele meevallers. Uiteraardzijnerook
groeipunten, zoals het nog steviger inzetten op hetverder versterken en ondersteunen van de

schaakverenigingen. Terugkijkend op2019overheerstwatmij betrefteenpositiefgevoel met mooie
resultaten waarwealscollectiefvanschakersenschaakliefhebberstrotsopmogenzijn!
Het resultaat over 2019 versterkt de vermogens- en liquiditeitspositie. Dit betekent niet dat we

tevreden achterover leunen. Weldatde bekostigingvan plannen volgend uit hetvisiedocument
2018-2021 gemakkelijker is. Ikvind het daarbij als penningmeester belangrijk dat wij onze financiële
middelen vanuitverantwoord financieel beleid zoveel mogelijk blijven besteden aande
schaakdoelstellingen en niet oppotten.

Deingezette lijn van projectfinanciering (denk aan Deloitte, NOC*NSF, TATA, Gemeente Utrecht)
zetten wezoveel alsmogelijk voort aangeziendezesuccesvol is. Regionaleverbinding metoverheid

enbedrijfsleven ishierinergbelangrijk. Waarmogelijk makenwemeerjarige afspraken,omzoook
decontinuïteit van projecten te waarborgen.

Als penningmeester zieikeenfinancieel gezonde, transparante en professionele schaakorganisatie

diemet energie en passieaanhaarambitieswerktvoor u alsschakerofschaakliefhebber!lk hebdan

ookveelvertrouwen datwealsschakendNederlandde"vierVs"gezamenlijk nogverdervorm
kunnen geven,

Toevoeging aan dit voorwoord

Toen ikditvoorwoord begin maart namens het bestuur schreefwashet besefdatwij als(schakend)
Nederland indehuidigeCoronacrisisterechtzoudenkomener nogniet. Deafgelopentwee
maanden iserongelofelijk hardgewerktdoorhetbondsbureau. Metpassie,energieenslagkrachtis
onder andere invulling gegeven aan diverse digitale schaakactiviteiten als alternatief voor de
verdwenen reguliere fysieke schaakactiviteiten. Iser reden tot zorg dat de schaakbond door deze

crisismetfinanciëletegenvallers te makenkrijgtdienietoptevangenzijnbinnendebegroting2020?
Nee, erzullen watonvermijdelijke tegenvallers zijn maardoorhetniet doorgaanvan activiteiten
komen ook middelen vrij. Aan dewijze waarop 'maximaal' verder invulling gegeven wordt aan de
door de bondsraad vastgestelde begroting en onderliggende ambities wordt momenteel hard
gewerkt.

Namens het bestuur,
Ivar Heine
Penningmeester
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BI Balans

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
Activa
31 december2019

31 december 2018

Vaste activa

Immateriëlevaste activa

95. 847
233. 284
329. 131

91. 126
235. 751
326. 877

Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen
Subtotaal vlottende activa

10. 430
18.900
9. 297
317. 862
356. 489

1. 887
14. 890
36. 723
295. 362
348. 862

Totaal activa

685.620

675. 739

Materiële vaste activa
Subtotaal vaste activa

Vlottende activa
Voorraden

Passiva
31 december2019

31 december 2018

Vrij besteedbaareigenvermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen

367. 524
108. 147
475. 671

311. 491
110. 700
422. 191

52. 848
52. 848

54. 172

Vastgelegdeigenvermogen
Bestemmingsfonds

Subtotaal vastgelegd eigen vermogen

54. 172

Voorzieningen < l jaar

Schuldenop korte termijn
Loonverplichtingen
Crediteuren

38. 357

48. 100
70. 690
27. 665
52. 921

Subtotaal schulden op korte termijn

51. 628
33. 110
34. 006
157. 101

199. 376

Totaal passiva

685. 620

675. 739

Overige schulden en nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen bedragen

gewaarmerktals sta waarbij
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B2 Staat van baten en lasten

Overzicht baten
R2019
Contributie
Subsidie

B2019
613. 571
376. 861
215.882
8.888
56.500
1.271. 702

Eigen bijdragen activiteiten
Overige baten
Sponsoring
Totaal

R2018
600. 000

604. 256
322.042
190.609
8. 134
67. 000

309. 000
182. 200
o

50.000
1. 141.200

1.192.041

Overzicht lasten
Bedrijfsvoering

R2019

Activiteiten

Personeelslasten
Huisvestingslasten
Organisatielasten bureau
Overige organisatielasten
Afschrijvi en
Overige lasten
Totaal

B2019

734. 744
387. 912
26. 647
15. 749
35. 815
16.042
2. 693
1. 219. 602

R2018
654.422
392. 642
20. 104
19. 382
28. 703
13. 252
1. 152

660. 000

410.000
22. 200
20. 000
36.000
15.000
2. 000
1. 165.200

1. 129. 657

Resultaat
Baten totaal
Lasten totaal (-/-)
Saldooperationele activiteiten
Financiëlebaten en lasten
Baten en lasten voorgaande jaren
Saldo staat van baten en lasten
Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsreserve Groot
onderhoud

R2019
1. 271. 702
1.219.602
52. 100

B2019
1. 141.200
1. 165. 200
-24. 000

R2018
1. 192. 041
1. 129. 657
62. 384

56

o

o

o

52.156

-24.000

-4
-1. 580
60. 800

-1. 324

-4. 000
-4.000

-1.673

56.033
52.156

-16. 000
-24.000

-2. 553

OnttrekkingbestemmingsreserveTalenten Top
Onttrekkingbestemmingsfonds

o

Groen-Stichting
Mutatie algemene reserve

o

62. 473
60. 800

gewaarmerkt als sta waarbij
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B3 Kasstroomoverzicht
2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo staat van baten en lasten

52. 156

60.800

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

16. 042

13. 252

23. 416

-11.350

-8.543

7. 276

Veranderingenin werkkapitaal
afname vorderingen
afnamevoorraden

afnameschuldenop korte termijn

42. 275

Subtotaal

7.449
-11.360

16. 627

40.796

77. 427

Totaal

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa

18.296

-30. 343

o

o

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
Totaal

-18.296

-30. 343

22. 500

47. 084

Kasstroom uit overige activiteiten
Voorzieningen
Bijzondere baten en lasten
Totaal

Totaal kasstroom

Mutatie geldmiddelen

Liquidemiddeleneinde boekjaar

317. 862

295. 361

Liquidemiddelen begin boekjaar

295. 362

248.277

22.500

47.084

Totaal mutatie geldmiddelen

Kengetallen

31 december2019 31 december 2018
Netto werkkapitaal

199.388

149.486

Current ratio (>1)
Quick ratio (>1)

2,27
2, 20

1,75
1,74

Solvabiliteitratio (>0, 3)

0, 77

0, 70

Current ratio (CR):

Dit iseen maatstaf voor de liquiditeit (de mate waarin de KNSBaan lopende betalingsverplichtingen
kan voldoen). De CRmeet of de kortlopende schulden snel kunnen worden betaald, uit de

geldmiddelen en devoorraden. Eengezonde CRdient >1te zijn.

gewaarmerkt als stast arbij
onze verklaring is af

11

\ 1 M

^yen d. d.

2020

iHR^

Quick ratio (QR):

Dit is, net als de CR, een maatstaf voor liquiditeit. Bij de QRworden de voorraden buiten

beschouwing gelaten. Voorraden kunnen in geval van liquiditeitsproblemen niet altijd tegen de
boekwaarde worden verkocht. Een gezonde QR dient >1te zijn.
Solvabiliteitsratio:

Desolvabiliteitsratio iseen maatstaf voor de financiële gezondheid van de KNSBop de lange termijn.
Hetgaathierbij om devraagof hettotaal eigenvermogen grootgenoegisom schulden op korte én
langetermijn te betalen. Desolvabiliteitsratio meet het eigenvermogen ten opzichtevan hettotaal
vermogen van de KNSB. Eengezonde solvabiliteitsratio dient >0, 3 te zijn.
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B4 Grondslagen
B4. 1 Algemene grondslagen

Dejaarrekening isopgesteld volgens Richtlijn voor dej-aarverslaggeving Cl "KleineOrganisaties-

zonder-winststreven".

Dewaardering van activa en passiva endebepaling van het resultaat vinden plaats op basisvan

historischekosten.Tenzijbijdedesbetreffendegrondslagvoordespecifiekebalanspostanders

wordtvermeld, worden deactivaen passivaopgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan hetjaarwaarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechtsopgenomenvoorzoverzijopbalansdatumzijngerealiseerd.Verplichtingenenmogelijke
verliezendiehunoorsprongvindenvoorheteindevanhetverslagjaar,worden'inachtgenomen
indienzijvoor hetopmaken van dejaarrekening bekendzijngeworden.

Degebruikte valuta is de euro. Alle bedragen zijn in euro's.
Vergelijkende cijfers

Degehanteerdegrondslagenvanwaarderingenvanresultaatbepalingzijnongewijzigdtenopzichte
vanhetvoorgaandejaar,metuitzonderingvandetoegepastestelsel-'en'schattingsw'Ïjzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Gevolgen corona virus

Nabalansdatum isNederlandalsonderdeelvaneenwereldwijdecrisisernstiggeraaktdoorhet

Coronavirus.DezecrisiszalookgevolgenhebbenvoordeKoninklijkeNederlandseSchaakbond.Op

hetmoment vanopstellen vandezejaarrekening isnietopeen rationele wijzeinte schatten wat
dezegevolgen zullenzijnen/ofinwelkematedezegevolgenzichzullenvoordoen. Deoverheid heeft

bovendienvergaandemaatregelengetroffenomondernemingen dienegatievegevolgen

ondervinden ten gevolge van het Corona virus, financieel te ondersteunen. Het bestuur isdaarom

vanmeningdatdecontinu-iteitsveronderstelling, opbasiswaarvandezejaarrekening isopgeste'd,

gehandhaafd kan worden. Dat neemt niet weg dat eronzekerheden blijven bestaan.

B4. 2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
(Im)materiëlevaste activa

De(im)materiële vasteactivawordengewaardeerdopverkrijgingsprijs, verminderd metde
cumulatieve afschrijvingen enindienvantoepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd opdegeschatte economische levensduur enworden berekend op
basisvan een vast percentage van deverkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele

residuwaarde. Erwordtafgeschrevenvanafhetmomentvan ingebruiknemingtot aanhetmoment

van buitengebruikstelling.
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De afschrijvingspercentageszijn alsvolgt:
.

Kantoorpand en terrein: 0%

.

IT hardware: 33, 33%

.

Overige installaties: 10%

.

ITsoftware (waaronderOLA):10%

.

Inventaris en kantoormachines: 20%

.

Schaakmateriaalvoor verhuur: 10%

Het kantoorpand isgewaardeerd op basisvan het historische kostprijsmodel. Het kantoorpand heeft
een "bodemwaarde" van 225. 000. Debodemwaarde isbereikt. Hierdoorvindtgeen verdere
afschrijving plaats op het pand. Dewaarde van het pand op basis van de meest recente taxatie uit
2012 is 900. 000. Hiermee is er geen indicatie voor het doorvoeren van een bijzondere
waardevermindering in dejaarrekening 2019.

Kostenvan periodiek groot onderhoud worden alscomponent van degebouwengeactiveerd en

lineairafgeschrevenover de gebruiksduur.
Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van devoorraden.
Vorderingen en overlopende activa

Vorderingenwordenverantwoord tegen denominalewaarde.Noodzakelijkgeachtevoorzieningen
voorhetrisicovanoninbaarheidworden inminderinggebracht. Dezevoorzieningen worden(tenzij
anders toegelicht) bepaald op basisvan individuele beoordeling van devorderingen.
Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij
besteedbaareigenvermogen".
Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen wordengeoormerkt doorderdenen makendeeluitvanhet"vastgelegde eigen

vermogen". Inverbandhiermeemaghet bestuurhetfondsalleen inzettenvoor het doorderden
aangewezen doel.

Voorzieningen
Pensioenregelingen personeel

Devoor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd doorafdrachten aan de
pensioenuitvoerder. Deverschuldigdepremiewordtals last in destaatvan batenen lasten

verantwoord. Als de reedsbetaalde premiebedragen deverschuldigde premie overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als overlopend actiefvoor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indiener,naastdeverplichtingvoorperiodieke pensioenpremies, eenverplichting bestaatvoorper
balansdatumopgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordtdeverplichting inde
balansopgenomen tegen decontante waarde. Ultimo 2019 (en 2018)waren ervoordevereniging
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van dejaarlijks aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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B4. 3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten

Onder opbrengsten worden verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte of door
derden toegekende bedragen voor contributiegelden, eigen bijdragen, sponsorgelden, rentebaten en

subsidiegelden.
Subsidies

Subsidieswordenten gunstevan destaatvan baten en lasten gebracht in hetjaarten lastewaarvan
degesubsidieerde uitgaven komen, waarindeopbrengsten zijngederfd ofwaarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Toewijzingvan kosten aan beleidsterreinen

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende beleidsterrein gebracht. De
toewijzing van personeelskosten aan de beleidsterreinen vindt plaats op basisvan verdeelsleutels die
op activiteitenten behoevevan de beleidsterreinenzijngebaseerd.

gewaarmerkt als staat arbij
onze verklaring is afg even d. d.
15

11

2020

B5 Toelichting op de balans per 31 december 2019
B5. 1 Toelichting op de activa

Immateriële vaste activa
2019

2018

Boekwaardeper l januari

91. 126
18. 296

Investeringen
Desinvesteringen
Subtotaal

79. 587
22. 326

o

o

109. 422

101. 913

13. 575
95. 847

10. 787
91. 126

Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Dit betreft de IT-software (vooral OLA, de Online LedenAdministratie).
Materiële vaste activa
2019

2018

Boekwaarde per l januari
Investeringen
Desinvesteringen
Subtotaal

o

o

235. 751

238. 217

Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

2.467
233. 284

2. 466
235. 751

235. 751

230.200
8. 017

o

Dit betreft vooral de waarde van het kantoorpand, en daarnaast IT-hardware, inventaris en
schaakmateriaal. In 2019 zijn er geen investeringen gedaan in materiële vaste activa.
Voorraden
31 december 2019
Internetschaakaccounts

31 december 2018

10.430

Af: voorziening incourante voorraad
Totaal

1. 887

o

o

10. 430

1. 887

Devoorraad internetschaakaccounts ultimo 2019 bestaat uit ingekochte Chesskidaccounts, bestemd
voor Schaakmatties (de onlinejeugdschaakclub Nederland).
Debiteuren
31 december 2019
Te vorderen

19.800
-900
18. 900

Af: voorzieningdubieuzedebiteuren
Totaal

31 december 2018
15. 790
-900
14. 890

Overlopende activa
31 december 2019

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal

31 december 2018

3.785
5. 512
9. 297

14. 639
22.084
36. 723
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Liquide middelen
31 december 2019
Kas
Rekening-courant
Spaarrekening
Totaal

31 december 2018

86
116. 328
201.448
317. 862

608
73. 361
221. 393
295. 362

B5. 2 Toelichting op de passiva

Algemene reserve
2019
Saldo per l januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten
Saldo per 31 december

2018
311.491
56. 033
367. 524

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve periodiek groot onderhoud

249. 018

62.473
311. 491

2019

Saldo per l januari

2018
75. 000
-2. 553
72.447

Dotatie/onttrekking
Saldo per 31 december

75. 000
o

75.000

Voor toekomstige uitgaven voor periodiek groot onderhoud heeft het bestuur een

bestemmingsreserve gevormdvan 75.000,zijndedeverwachteuitgavenindenabijetoekomst. In

2019 iservoor 2.553aangroot onderhoud gepleegd. Ditbedragwordt ten lastegebracht vandeze
reserve.

Bestemmingsreserve Talent en Top

2019

Saldo per l januari

2018
17.700

Resultaatbestemming boekjaar
Saldo per 31 december

17. 700

o

o

17.700

17. 700

In 2013 heeft de KNSBeen incidentele afbouwsubsidie ontvangen van 30. 000van het ministerie

vanVWS Hetbestuurheeftbeslotenomdittereserverenvoorincidenteleuitgavenophetgebied
vanTalentontwikkeling enTopschaak. Ultimo2018bedroegdereservenog 17.700.In2019zijn

geen uitgaven gedaan ten laste van deze reserve.
Bestemmingsreserve Schoolschaak
Saldo per l januari

2019

2018
18. 000

Resultaatbestemmingboekjaar
Saldo per 31 december

18.000

o

o

18.000

18. 000

In2013isdeKNSBgestartmeteenBusinessClub.Hetbestuurheeftbeslotenomindeopstartfase
deinkomstentereserverenvooruitgaventenbehoevevandeBusinessClub.In2014t/m 2017
^r!r? ergeen inkomsten enuitgaven voor deBusiness Club. Daarom heeft hetbestuur op19maart
2018besloten debestemmingsreserve Business Clubom te zetten ineen bestemmingsreserve

Schoolschaak. In2019zijn geen uitgaven gedaanten laste van deze reserve.
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Totaal bestemmingsreserves

2019

2018

Bestemmingsreserveperiodiekgrootonderhoud

72.447
17. 700
18.000
108. 147

Bestemmingsreserve Talent en Top
Bestemmingsreserve Schoolschaak
Totaal

75, 000
17. 700
18. 000
110. 700

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds Groen-stichting

2019

2018

Saldo per l januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten
Saldo per 31 december

54. 172
-1.324
52. 848

55. 845
-1. 673
54. 172

DegeldenuitditfondszijnafkomstigvandeDJ.Groen-stichting. Degeldenzullenindegeestvande
nalatenschapvandeheerGroenwordenbesteedenzijndaarombestemdvoorjeugd-en

schoolschaak.

Loonverplichtingen
31 december 2019
13. 596
836
23. 925

Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies

Reserveringvakantietoeslagenvakantiedagen,incl.
werkgeverslasten
Totaal

31 december 2018

17. 725
-148
30. 523

38. 357

48. 100

31 december 2019
51.628
51. 628

31 december 2018
70. 690
70. 690

31 december 2019

31 december 2018

Crediteuren
Crediteuren
Totaal

Overigeschuldenen nog te betalen kosten
Accountants- en administratiekosten
Omzetbelasting
Overige te betalen kosten
Totaal

8. 500
383
24. 227
33. 110

7. 000
715
19.950
27.665

Vooruitontvangen bedragen
31 december 2019
Eigen bijdragen voor kadercursussen

31 december 2018
2. 320

Inschrijfgelden KNSB-competitie

2. 288
7. 733
7. 900
35.000
52.921

o

Contributie persoonlijke leden

6. 936
24.750
34. 006

Overige vooruit ontvangen bedragen
Totaal

. Totenmet2018werdendeinschrijfgeldenvoordeKNSB-competitietoegerekend aanhet

betreffendeseizoen Omdathetcompetitieseizoennietgelijklooptmethetkalenderjaar(c.q.

boekjaar), werdaltijdeendeelvanhetinschrijfgeld toegerekend naarhetvolgende boekjaar

n.aa.r. ït? vart hetaantal wedstrijden. Omdat dezebedragen slechts beperkt fluctueren (erzijn

altijd8, 9 of10wedstrijdenperkalenderjaar), isbeslotenomhiermeetestoppenenhet

inschrijfgeldop hetjaarvanontvangstte boeken. Datlevert eenmaligadn^<ssatl^rfefefllê^ t waarbi'

resultaat op (van

7. 733). Mocht de KNSB-com petitie ooit

ophouden

eenmalig een administratief verlies van ongeveer hetzelfde bedrag.
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Deoverige vooruit ontvangen bedragen bestaat uit 3 componenten: 5.000isdoorloop van een
subsidievan degemeente Utrecht aanUtrechtse schoolschaak- enwijkschaakprojecten, diein
2020wordenafgerond.Verder 10.000aansponsorgeldenvanTataSteelvoor

schoolschaakprojecten in Umond en in deTata onTour speelsteden, die nog niet zijn besteed. En
9,750isdoorloop van de NOC*NSFinnovatiesubsidie voorde marketing vanSchaakmatties, de
onlinejeugdschaakdub Nederland. De marketingactiviteiten die met deze subsidie worden
betaald,zijn latergestartdangeplanden lopen doorin 2020.
B5. 3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Deniet in balansopgenomen rechten enverplichtingen zijn ultimo 2019alsvolgt:
Contract/categorie

Einddatum

Huur printers
Totaal

31 december 2019

Verplichting in:
2019
2020
3. 920
3. 920

Na 2020

Totaal

o

o

3.920

o

o

3.920
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B6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Basisisdecijfermatige toelichting. Debelangrijkste onder- ofoverschrijdingen (>10%én> 5.000of
om andere reden vermeldenswaardig worden ook tekstueel toegelicht.
B6. 1 Toelichting op de baten

Contributies
R2019

Clubleden en leden
bijzondere bonden

Individuele leden

Senioren

477. 702
110.924
4. 421
8. 807
9.474
2. 243
613. 571

Jeugd
Bijzondere bonden
Persoonlijk lid
Schoolschaaklid
Ratinglid

Totaal

B2019
470.000
110. 000
5.000
8. 000
6. 000
1. 000
600.000

R2018
474.839
109. 230
4.719
7. 968
5. 475
2. 025
604. 256

.

De ontvangen contributie van clubleden senioren is hoger dan begroot. Oorzaak is een

.

De hogere ontvangsten aan contributie voor schoolschaakleden betreft voor een deel

hogereindexatie(1,4%perl oktober2018)tenopzichtvanhetvoorgaandejaar(0, 3%).
Schaakmatties leden. Deze kinderen zijn in 2019 ook alsschoolschaaklid aangemerkt.
Subsidies NOC:1!NSF
Subsidie algemeen
Subsidietopschaak

R2019
182. 651

B2019
182.500

R2018
175. 349

81. 688
51. 230
-,-958

80.000
47. 500
-,-1.000

80. 000
48. 693

40. 250

o

o

354.861

309.000

304. 042

Topschaak

Talentontwikkeling

Subsidieafbouwregeling
kader
Subsidieinnovatie
Totaal

o

Desubsidie innovatie van NOC*NSF is in totaal 50. 000 en is bestemd voor marketingactiviteiten

voorSchaakmatties, deonlinejeugdschaakclub Nederland. Dezeactiviteiten zijnlater'gestart dan
geplandengaandoorinheteerste kwartaalvan2020.Eendeelvandezesubsidie( 9^750)zaldusin
2020worden besteed enstaat opde balansonder 'vooruitontvangen bedragen'.

Overige subsidies
Subsidie gemeente Utrecht
Totaal

R2019
22. 000
22.000

B2019
o
o

R2018
18.000
18. 000

Desubsidievandegemeente Utrecht iseenmaligen isbestemdvoorschool-enwijkschaakprojecten
in Utrecht. Desubsidie is in totaal 45. 000 en bestaat uit twee componenten: 40. 000

Klijnsmagelden en 5.000naaraanleidingvan het Kanaleneiland Open, dooradviesbureau
Berenschot in november georganiseerd. Vande subsidie is 18.000 besteed in 2018 en 22.000 in
2019. Het restant van 5. 000 zal in 2020worden besteed en staat op de balans onder
'vooruitontvangen bedragen'.
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Eigen bijdragen activiteiten
R2019

Schoolschaak
Breedteschaak

39.480
3.058
17. 149
10. 868
86.079

Communicatie en algemene dienstverlening

Kadervorming
Competitie en rating

Topschaak

825

Talentontwikkeling

45.068
13. 355

Evenementen

Schaakmatties

R201S
33. 776
5. 160
12. 590
13. 922
69. 312
3. 217
39. 201
13. 431

o

o

o

o

o

o

215. 882

182. 200

190. 609

PR-activiteiten

Totaal

B2019
43.000
3. 000
12.000
11.000
78.200
3.000
26.000
6.000

communÏatie enalgemene dienstverlening: Deeigenbijdragen zijnruim 5.000hogerdan
begroot. Datbestaatuit3 componenten: incidenteel hogereadvertentie-inkomïten^an'

Schaakmagazine, doorbelasting aanregionale bondenvanNetStandsublicenties (delasten
vandeKNSBvoorNetstandwarenookhoger)zijnenhogereeigenbijdragenvoordeelname
aandeThemadag(daarvoorwerddecateringvolledigverzorgd). Zieooktóelichtinelasten'i

activiteiten.

Competitieenrating:Deeigenbijdragenzijneenkleine8.000hoger.Redenishetstoppen

methettoerekenen vandeinschrijfgelden naarhetseizoen, endezeinschrijfgelden voortaan

Ie.boeÏen °PhetJaarva"ontvangst.Datleverteenmaligadministratiefeenextra'bedrag'van'
8'_oo?op:M,och!deKNSB-comPetit'eooitophoudentebestaan,danisereenm'aHgee^
administratiefverliesvan ongeveer hetzelfde bedrag.

Talentontwikkeling: Deeigenbijdragenzijnruim 19.000hoger. Ditwordtvooreen
belangrijk deelveroorzaakt dooreengrote deelname aanhet'EJK,endoordat kosten van
meereizende ouders (niet in de begroting opgenomen) volledig worden doorberekend. De

lasten vielen ook hoger uit (zietoelichting op lasten activiteiten).

Evenementen: Deeigen bijdragen zijnruim 7.000hoger. Datkomtvooreenbelangrijk deel
doordatdebijdragenvanregionalebondenaandekwalificatiesvoorhetNKABCnietwaren
begroot. Delastenvielenookhogeruit(zietoelichting oplasten activiteiten).

Schaakmatties: De inkomsten van Schaakmatties zijngeboekt als contributie
schoolschaakleden.

Overige baten
R2019

Overigeopbrengsten
Donaties

Totaal

B2019

R2018

8.888

o

o

o

7. 634
500

8.888

o

8. 134

Erhad_!ndebegroting2019eenbedragaanoverieeopbrengstenopgenomenmoetenworden,

aangezien_de KNSBhierjaarlijkseenbedragopontvangt. Indebegroting2020iserweerwdeen
bedrag ( 7. 000) opgenomen op deze post.
Sponsoring
Sponsoring algemeen
Sponsoring NK Schaken
Totaal

R2019

B2019
6. 500
50. 000
56. 500

R2018

O
50. 000
50.000

17. 000
50. 000
67. 000
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Het bedrag van 6. 500op sponsoring algemeen betreft een bedrag van Tata Steel voor het

stimuleren vanschoolschaakinUmondenindeTataonTourspeelsteden. Intotaal iservanTata

?tee! 16:500ontvangen^maarerisslechtsvoor 6.500aanactiviteiten uitgevoerd.Ditbedrag"

komtten lastevan2019.Deandere 10.000zalin2020worden besteed en'staaVop de'ballans°onder
'vooruitontvangen bedragen',

De sponsoring door Deloitte van het NKSchaken loopt door tot en met 2020.

B6. 2 Toelichting op de lasten
l.

Lasten activiteiten
R2019

Schoolschaak
Breedteschaak

45.860
24.423
162. 078
31. 225
78. 777
110. 480
113. 384
111.945
49. 540
7. 032
734. 744

Communicatieen algemenedienstverlening
Kadervorming
Competitieen rating
To schaak

Talentontwikkeling
Evenementen

Schaakmatties
PR-activiteiten
Totaal

B2019
49.000
24.000
125. 500
44. 000
74.500
110. 000
101. 500
106.500
15. 000
10. 000
660.000

R2018
40. 093
37. 468
131.286
33. 860
66. 273
106.319
105. 639
132. 337
o

1. 147
654. 422

Communicatieenalgemenedienstverlening: Delastenzijnruim 36.000hogerdanbegroot.
Erzijn twee oorzaken. In2019 isgestart met het redesign van dewebsites. Zowel de kosten

van inhuurvan de(externe) projectleider alsdekosten voor deontwikkelaar zijnten laste

gebracht van dit hoofdstuk. Het redesign wordt naarverwachting in heteerste'kwartaatvan
2020 afgerond, en een deel van de ontwikkelkosten ( 5. 000) komt dan ookten laste van

2020 TweedeoorzaakisdeThemadag. Dekostenzijnhogervanwegedekeuzeomdedag

professioneler te maken. Daarom waren dekosten o. a.de inhuurvanexterne capaciteit en
vandecatering hoger (de kosten daarvan zijndeels doorberekend; zieeigen bijdragen
activiteiten).

Kadervorming: Delasten vallen ruim 12. 000 lager uit. Belangrijkste oorzaak isdat slechts

beperktgebruikisgemaaktvanhetbudgetvan 10. 000voor'ontwikkeling vanopleidingen.

Het aantal opleidingen is in 2019 redelijk op niveau gebleven.

Talentontwikkeling: Dekostenzijn 12.000hoger.Ditwordtvooreenbelangrijkdeel

veroorzaakt dooreengrote deelname aanhet EJK,endoordat kosten van meereizende

ouders(nietindebegrotingopgenomen)volledigwordendoorberekend. Daardoorlagende
lasten substantieel hoger. Deeigenbijdragen vielen ookhogeruit(zietoelichting opeigen
bijdragenactiviteiten). Doordathetbudgetvoortrainingenniethelemaalisbesteed,was'de
stijgingvandelastenvoortalentontwikkeling lagerdandestijgingvandeeigenbijdragen.
Evenementen: Delasten vallen ruim 5.000hogeruit. Datkomt voor een belangrijk deel

doordekwalificatiesvoorhetNKABC,dienietwarenbegroot. Debatenvielen ookhogeruit
(zie toelichting op eigen bijdragen activiteiten).

Schaakmatties: Delasten vallen bijna 35. 000 hoger uit. Reden isdestart van de
marketingactiviteiten voor Schaakmatties, die worden gedekt door een innovatiesubsidie van
NOC*NSF.In 2019isvoor 40.250van dezesubsidiebesteed.
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2.

Personeelslasten
R2019
Salarissen
Pensioenlasten

Sociale lasten
Standaardvergoedingen
Reiskosten woon-werkverkeer/dienstreizen
Opleidingen medewerkers
Arbo en aanvullende verzekeringen
Kosten salarisadministratie

Inhuur t. b.v. organisatie
Overige personeelslasten
Totaal

299. 000
25. 000
50. 000
1. 000
13. 000
5. 000
7. 000
4.000
5. 000
1. 000

R2018
288. 325
24. 608
49. 010
900
14. 920
1. 150
5. 163
5. 279
1. 815
1. 472

410. 000

392. 642

B2019

265. 670
24. 284
49. 267
840
11. 165
4.003
7. 618
1. 929
21. 857
1.279
387.912

Het bondsbureau had op 31 december 2019 7 medewerkers (5, 15 fte), met de volgende verdeling:
. Breedteschaak,schoolschaaken jeugdschaak: 1,25 fte
. Kadervorming:0,6 fte
. Competitie, rating, evenementen: 1,0 fte
. Topschaak en talentontwikkeling: 0, 6 fte
.
.

Financiën: 0, 9 fte
Directie: 0, 8 fte

De salarislasten liggen ruim 33. 000 lager dan begroot. Dat komt doordat een vacature een halfjaar
later is ingevuld dan gepland, en doordat tijdelijke extra capaciteit via inhuur kwam, en niet via een
arbeidscontract. De lasten voor inhuur lagen dan ook bijna 17. 000 hoger dan begroot.
3.

Huisvestingslasten
R2019
Gas, water en elektriciteit
Schoonmaak
Klein onderhoud

Belastingen en vergunningen
Beveiliging pand
Verzekeringen huisvesting
Groot onderhoud

Totaal

4.

R2018

B2019

6. 276
7. 109
2. 815
4.094
1. 316
2.484
2. 553

7.000
7.000
1.000
3. 500
1. 700
2. 000
o

o

26. 647

22. 200

20. 104

5. 666
6. 901
532
3. 835
1. 273
1.897

Organisatielasten bureau
R2019

B2019

2.875
3. 163
1.819
7. 892
15.749

Kantoorautomatisering
Bureaukosten
Telefoonkosten

Druk-en portokosten
Totaal

R2018

5. 000
3. 000
2. 000
10.000

4.544
4. 128
1.746
8. 964
19. 382

20. 000
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Overige organisatielasten
R2019
Bestuur

B2019

Bondsraad

4. 226
910
13. 404
2. 373
9. 387
35. 815

Commissies
Accountant

Juridischadvies
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS
Totaal

R2018
5.000
5.000
2. 000
12. 000
3. 000
9. 000
36.000

5. 515

5. 071
3. 192
1. 040
7. 930
2. 968
8. 502
28. 703

6. Afschrijvingen
R2019

R2018

13. 575

13. 000

IT-hardware

730
937
800
16.042

500
500
1.000

10.786
729
937
800

15. 000

13. 252

Inventaris

Schaakmateriaal
Totaal

7.

B2019

IT-software

Overige lasten
R2019

B2019

R2018

Bankkasten
Mutatie voorzieningdubieuze debiteuren
Overig

872
1. 822

1. 000
o

884
268

-/-l

Totaal

2. 693

1. 000
2.000

1. 152

o

Dubieuze debiteuren bestaan vooral uit persoonlijke leden die hun lidmaatschap niet opzeggen maar
ook niet de contributie betalen. Zij worden afgemeld als lid, en de toezending van Schaakmagazine
wordtgestopt. Verderis een aantal keer het cursusgeld afgeboektvan mensen die zichhadden
opgegevenvoor een opleiding, maartoch niet hebbendeelgenomen.
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B7 Resultaatbestemming en verklaring gebeurtenissen na balansdatum
Voorstel resultaatbestemming

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 sluit met een voordelig saldo van 52. 156.

Vooruitlopend op het besluit van deAlgemene Vergaderingterzake ishet resultaat alsvolgtverwerkt
in de jaarrekening:
Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud

-2. 553

Onttrekking bestemmingsfonds Groenstichting

-1. 324

Toevoeging algemene reserve

56. 033

Totaal

52. 156

De resultaatbestemming van het vorige boekjaar 2018 is conform voorstel vastgesteld door de
Algemene Vergaderingop 15juni 2019.
Gebeurtenissen na balansdatum

Nabalansdatum hebbenzichgeengebeurtenissen voorgedaan dievan invloed zijnop hetbeeldvan
dezejaarrekening. Degevolgen van het corona virus zijn opgenomen in onderdeel B 4. 1 Algemene
grondslagen.
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B8 Ondertekening jaarrekening

Inde bestuursvergadering van 11mei 2020heeft het bestuurakkoord gegeven op dejaarrekening
2019(inclusiefdedaarinvoorgesteldeverwerkingvan het resultaat),

Bestuur

Marleen van Amerongen
Voorzitter

Frank Lommers
Secretaris

Ivar Heine

Penningmeester

lozefina Paulet

Lid

Erik Mijnheer
Lid
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Bijlage Jaarverslag activiteiten
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Overzicht baten en lasten activiteiten

In hetjaarverslag isperactiviteit omschreven watde KNSBheeftgedaan, plusde baten en lasten per
activiteit. Onderstaand overzicht laatzien hoeveel deactiviteiten kosten. Het negatieve resultaat op
activiteiten van 514. 330wordt gedekt uit de algemene middelen (contributie-inkomsten, algemene

subsidie NOC*NSF).

Bij de baten zijn verder enkele verschillen met de tabel Eigen bijdragen activiteiten in hoofdstuk B6
'Toelichting op de staat van baten en lasten' van dejaarrekening. Dat wordt veroorzaakt doordat in

deze tabel in dejaarrekening alleen eigen bijdragen zijn meegerekend, terwijl in hetjaarverslag de
specifieke subsidiesvoortopschaak, talentontwikkeling en innovatie (NOC*NSF), een projectsubsidie
(gemeente Utrecht) en sponsorbedragen met een specifieke bestemming zijntoegerekend.

Schoolschaak*
Breedteschaak**
Communicatie en

Lasten

Ten laste van

(-/-)

bestemmingsfonds

45.980
25. 058
17. 149

45.860
24.423
162.078

9. 910
86. 079
82. 513
96. 298
63. 355
40. 250

31. 225
78. 777
110.480
113. 384
111. 945
49. 540
7. 032
734. 744

Toegerekende
personeelslasten

(-/-)

of-reserve (+/+)
1. 324
o
o

39.425
19. 661
35. 905

-37.981
-19.026
-180.834

27. 869
29. 135
21.620
33. 975
25. 153
6. 554
8. 205
247.502

-49. 184
- 21.833
-49. 587
-51.061
-73. 743
-15. 844
-15. 237

algemenedienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating
Topschaak***
Talentontwikkeling****
Evenementen*****

Schaakmatties******
PR-activiteiten

Totaal

o

466.592

Resultaat

o
o
o
o
o
o
o

1.324

-514. 330

Batenschoolschaak:eigenbijdragen 39.480+ sponsoringschoolschaakUmond 6.500
Batenbreedteschaak:eigenbijdragen 3.058+ subsidiegemeenteUtrecht 22.000
Baten topschaak: eigen bijdragen 825+ NOC*NSFsubsidie topschaak 81. 688

Batentalentontwikkeling:eigenbijdragen 45.068+ NOC*NSFsubsidietalentontwikkeling51.230
Baten evenementen: eigen bijdragen 13. 355 + Deloitte sponsoring NK 50. 000
Baten Schaakmatties: NOC*NSF subsidie innovatie 40. 250
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l Schoolschaak

Speerpunt l MJBP:Verankeren - We zetten in opjeugdschaak (ook online)

Wat hebben we bereikt?

De ambitie was 15.000 kinderen kennis te laten maken met schaken. Dat doel lijkt ruimschoots
gehaald afgelopen jaar. Chessity geeft aan ca. 8. 000 nieuwe kinderen bereikt te hebben. Via de

Stappenmethodezijndat nogeensca.7.500die met de beginnersboekjes(Opstapjel enStapl) zijn
gestart. Vervolgens zijn er nog de lesgroepen die met de boeken van Schaken op de basisschool
werken (ca 2. 500) of eigen materiaal van schaaktrainers(ca. 2.000). Totaal dus 20.000.
Detweede doelstellingwaszoveel mogelijk scholierenvervolgens aan het schakente houden. De
KNSBheeft zich hierbijvooral gerichtop het makenvan de verbindingmet hettoernooischaaken

doordeschakendescholenbeter in beeldte brengen.Dedoelstellingenwarengesplitstin lokale
toernooien, school-en buurtschaaken doorstroming naardejeugdclubs.
l.

Deelnemers aan lokale toernooien:

NKBOAlgemeen (teams): resultaat 9. 504 kinderen (2376teams) Het doel van 10.000 is
weliswaarnietgehaald,maarwel een stijgingvan 3%t. o.v. 2018.

NKBO345 (Middenbouw):835 kinderen ( 2018:828kinderen). In2019zijntweeextra
voorronden op regionaal niveau gehouden t. o.v. 2018. Maar omdat twee organisatoren uit 2018
geen aparttoernooi hebbengeorganiseerd, is het aantaltoernooien gelijkgebleven.
2. Speelt op school- of buurtschaakdub of online schoolschaakclub;

Het aantal schakende scholen dat we in beeld hebben is vergroot naar 789 scholen (2018: 500

scholen).Organisatorenvan lokaleschoolschaaktoernooienhebbenhuncontactengedeeld.Via
de individueleaanmeldingenvoorSchaakmattieszijn ook zodoende94 nieuwecontacten met
scholen vastgelegd.

Van deze scholen kennen we inmiddels de contactpersoon en/of lesgever voor de schaken.
3. Speelt bij schaakclub aangesloten bij KNSB.
Het aantaljeugdclubleden per l april 2019 is 5. 634.

Wat hebbenwe ervoor gedaan?
De mogelijkheden voor het kennismaken met schaken uitbreiden
. Op het platform jeugdschaak. nl zijn meer scholen, trainers en initiatieven van clubs zichtbaar

gemaakt.Scholen kunnen hierdoorlesgevers makkelijkervinden en trainers hebbende
mogelijkheid om zich te profileren en aan nieuwe scholen gekoppeld te worden. Verder hebben
inmiddels 17 clubs, scholen en stichtingen hun initiatief opjeugdschaak gebied toegelicht.

.

In het najaariseengroepstudentenCommunicatievan In Holland(Rotterdam) gevraagdeen
concept uit te werken. Opdracht:Hoe kunnen scholen die noggeen schaaklesaanbiedenverleid

wordenom dit ookte gaandoen.Zij hebbenvanuit hetoogpuntvan een8-jarigeleerlingen
leerkrachtenvangroepen3, 4 en 5 van een basisschoolvervolgenseenconceptontwikkeld.In
het conceptwordtde loopvandeschaakstukkenopeen hele leukeen laagdrempeligemanier
uitgelegd. Het idee is dat alle leerkrachten hiermee uit de voeten zouden moeten kunnen. Ze

werken nogaan het communicatieplan hoede scholen bereikt kunnen wo8fëHatfffl?fïÖ^lfrF^t w rbij
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Ontwikkelingen rond de stedenprojecten

.

In Utrecht had de KNSBhet beheerover het subsidieprojectschoolschaakUtrecht. Zieverder

.

In Amsterdam Noord is SVDe Volewijckers gestart met een jeugdafdeling. Zij zullen ook een rol

breedteschaak subsidies.

gaan spelen bij het inrichten van het netwerk voor schoolschaak in Noord samen met een reeds
bestaand jeugdclubje. Op 17 maart hebben ze het eerste scholentoernooi voor Amsterdam

Noord gehad. Ookzijn er een paar kennismakingslessen op een paarscholen in Noord verzorgd
in de aanloop naar het Deloitte NK Schaken.

.

Het project in Umond loopt goed. In 2018-2019 is lesgegeven op 12 scholen. Prognose is dat in
2019-2020 op 18 scholen schaaklessen zullen zijn. Bovendien zal op l (mogelijk 2) locatie
Buurtschaak starten voor kinderen die meer willen schaken dan alleen op school. Ookwordt er
een schoolschaaktoernooi gehouden tijdens het komende Tata toernooi.

De bestaandeschoolschaaktoernooienworden uitgebreid

Defocus lag hiervooral bij het initiëren van nieuwe de 345 schoolschaaktoernooien. In het najaar
zijn contacten gelegd voor 4 nieuwe toernooien voor 2019-2020. Er is kennis opgedaan wat
organisatoren nog belemmert om een 345toernooi te organiseren. Het nieuwetoernooi in
Eindhoven, tijdens het Tata on Tour, is gebruikt om het ondersteuningsmateriaal uit te breiden.
Bestaandeorganisatorenvan de viertallen competities blijken hun handenvol te hebben met hun

huidige deelnemers, soms omdat de speelzaal niet groot genoeg is (Maarssen). Erzijn dusvooral
nieuwe initiatiefnemers nodig die op andere data nieuwe 345 toernooien gaan organiseren om de
aantallen substantieel te laten groeien.

VoorcategorieBOAlgemeen (viertallen) iseen startgemaaktmet hetopvragenvan degegevensvan
de organisatoren. Dat heeft geleid tot de gegevens van 58 organisatoren. Geschat wordt dat er
echter ca. 120 zijn aangezien van de helft van de regionale bonden nog de informatie ontbreekt.
SamenwerkingChessity

De KNSBen Chessityhebben begin 2019 enkele gesprekkengevoerd over een hernieuwde

samenwerkingsvormna het loskoppelen in 2018van het KNSB-scholierenlidmaatschap.
Chessityis hierbijgepositioneerdals hetonline leerplatform voorscholenvoor beginners(met
Schaakmatties als het speelplatform). De gesprekken hebben vooralsnog nog niet geleid tot nieuwe

afspraken.Erliggennogwel bestaandeafsprakenvoorsamenwerking:op hetgebiedvanworkshops,
bij schaaktrainer opleidingen en vrijplaatsen voor Chessity scholen bij nationale scholentoernooien.

Erzijndiverseschaakclubsdieookmet Chessityzijngaanwerkenvoor hunjeugdleden.
Initiatiefnemers ondersteunen

Er is een beroep gedaan door drie partijen op een bijdrage uit het Groenfonds voor school- en

jeugdactiviteiten. Basisscholen De Pijlstaart (Utrecht) en Het Galjoen (Den Haag) hebben een bedrag
ontvangen. Ook is er een initiatieftussen enkele schaakclubs en gemeenten in de Merwede regio
onder de noemer PentaChess. Zij hebben al een mooie website www. pentachess. nl, en subsidies bij
de aangestoten gemeenten ontvangen voor met name ontwikkeling van het schoolschaak in deze
regio. De bijdrage uit het Groenfonds zou dan nog zijn om de duurzaamheid van het project te

waarborgenenondersteuningte biedenin hetaanbodvan de kennismakingslessenop descholen.
Samenwerkingmet Deloitte via de Deloitte Impact Foundation

Deloitteis op 2 manierenmetde KNSBverbonden:Viahethoofdsponsorschapvan het NKenviahet

Deloitte ImpactFoundation(DIF)projectom medewerkers opscholenschaakleg^e/^Bn^èfrefe staa aarbij
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Kern van het DIFproject is dat medewerkers 'in de tijd van de baas'schaaktesop school kunnen
geven. Dat is in hetvoorjaarvan 2019 gestart. In april heeft een eerste groep van 11 medewerkers
een Train de Trainer bijeenkomst gehad van Anne Haast en Niels v. d. Mark. Van deze groep zijn
inmiddels4 mensen schaaklesaan het geven. In november is een volgendeTrain de Trainer
bijeenkomst geweest met 11 deelnemers. Bedoeling is dat zij in januari 2020 op scholen gaan starten.

Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten

Lasten (-/-)
Subtotaal

B2019
45. 980
45. 860
120

43. 000
49. 000
-6. 000

R2018
41. 276
40.093
1. 183

1.324
1.444

4. 000
-2. 000

1. 673
2. 856

39. 425
-37. 981

49. 523
-51.523

-40. 650

Ten laste van Bestem mingsfonds Groen-Stichting
Totaal
Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

43.506

Baten
R2019

B2019

R2018
30. 382
3. 394
33. 776

Bijdragen kosten trainers
Bijdragen kosten materialen
Subtotaal

35. 550
3.930
39.480

40.000
3. 000
43. 000

SponsoringschoolschaakUmond
Totaal

6. 500
45. 980

43. 000

Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven
Subtotaal

41. 462
3. 074
1. 324
45. 860

42. 000
3.000
4.000
49. 000

Toegerekende personeelslasten
Totaal

39.425
85.285

49.523

43.506

98. 523

83. 599

7.500
41.276

o

Lasten
R2019
Kosten trainers
Kosten materialen

R2018

35. 363
3.057
1. 673
40.093
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2 Breedteschaak

Speerpunt2:Versterken- Weversterken enondersteunen onzeschaakverenigingen
Wat hebben we dit jaar bereikt enwat hebben we daarvoor gedaan?

Hetaantalbloeiende(vitale)clubswasopbasisvandeenquêteuit2015:vitaal15%(68vande454
clubs) metenigeondersteuning vitaal57%(261clubs), niet(erg)vitaal27%(125clubs). De'
^en/olgenquête heeftbegin202°Plaatsëevonden. Metdedeelname van152verenigin'gen~(35%)

k.u^^en. we'n,ieder. gevalweet'eoecle metingenverrichten oferverschuivingen zijndieopde
zonnige toekomst te'zien'ofniet zonnig
vit aliteitvandeclu, bs l:'etrekkine hebben- 77% geeft
aan een

maar ook niet somber. Deandere 23% ziet de eigen vereniging niet meer alsvitaal.

Ontwikkeling aantal (jeugd)clubs

Eenclubwordt geteld alser minimaal 5 betalende leden zijn. Eenjeugdclub ofeenschaakclub met
eenj-eugdafdeling wordt geteld bij minimaal 5 betalende jeugdleden eneenjeugdleider vermeld in

OLA.Begin2019isdeclubszonderjeugdleiderinOLAgevraagddezealsnogoptevoeren.'Dat'had"
eensignificante stijgingvanhetaantaljeugdclubs totgevolg. Hetaantalclubsdaaltjaarlijks 1'Ïcht'Met
enigere_gelmaat verdwi. inenkletneclubsdooropheffingofdoorfusie. ErzijninOLAoverigens 63

clubsmeteenjeugdleiderenmetminderdan5 jeugdleden. Dehelftvandezeclubsheeft°0'

jeugdleden.

.

JeuEdclub

.

Club

gewaarmerkt ais sta" waarbij
onze verklaring is af gsvsn d. d.

11 h

2020

37
ff^-

.

^M

Verdeling clubs naar ledenaantallen

Hetaantalclubs isstabiel in degroep met 26-50 leden en bij degrote clubs(76-100leden en >100
leden). Het aantal kleine clubs (t/m 25 leden) en het aantal clubs met 51-75 leden daalt.
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Wat hebbenwe daarvoorgedaan?
Vervolgonderzoek vitale schaakvereniging

Hetgeplande vervolgonderzoek uit 2015van deenquête over devitale schaakvereniging stond
gepland voor het najaar. Devragenlijst isin 2019 geconverteerd naareen nieuwe omgeving en
aangevuld. Het onderzoek zelf is begin 2020 uitgevoerd.
Nieuwe üeugd)clubs

In 2019zijn 4 clubs opgericht en 5 jeugdafdelingen gestart ofgereactiveerd:
. NMM Chess club - Den Haag (inmiddels 17 leden waarvan 15jeugdleden)
.

Best Moves- Best (inmiddels 13jeugdleden)

.
.
.
.
.

Jeugdafdelingbij SVMaastricht(inmiddels14jeugdleden)
Jeugdafdeling Volewijckers - Amsterdam (inmiddels 25jeugdleden)
Jeugdafdeling S.V. Daniel Noteboom - Leiden (inmiddels 18jeugdleden)
Jeugdafdeling SCDeZwarte Pion - Lisse (inmiddels 21jeugdleden)
Jeugdafdeling Boven IJ - Amsterdam Noord (inmiddels 12jeugdleden)

Daarnaastzijnnogtweeclubsopgericht dieuitsluitend senioren tellen:
.

ZwartWitMaastricht (23seniorleden)
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. FianchettoAmsterdam (voorlopig 2 seniorleden)
In Nieuwerkerk aan de Ussel was in eerste instantie dejeugddub 't Blok opgericht, maar die is
voorlopig weer opgeheven. We houden deze club in de gaten of het wellicht komend jaar wel lukt.
Het actiepunt om huisschakers om beter in beeld te brengen is vanwege tijdgebrek niet uitgevoerd.
Ondersteuningen subsidies

.

In Utrecht had de KNSBhet beheerover het subsidieprojectschoolschaakUtrecht. Voordit
project is in augustus het eindrapport opgeleverd. Het resultaat is dat tussen de 5. 000 en 7. 000

kinderenmeegedaanhebbenmet de kennismakingslessenin de deelnemende7 wijken:
Overvecht, Oud Zuylen, Ondiep, Kanaleneiland,Dichterswijk-Rivierenbuurten Staatslieden.Ook

zijn er perwijklokaleschaaktoernooiengeïnitieerd. Het project in dewijk Hoogravenheeft nog
een uitloop tot de zomervan 2020.

.

Er is ondersteuning verleend aan het jubilerende Chaturanga in Amsterdam. Chaturanga heeft
haar 40-jarig jubileum aangegrepen om te laten zien wat ze als club allemaal doen en om nieuwe

leden te werven. Op 18 mei hadden ze een grootste open dag met simultaans, groot schaakspel

en allerleifeestelijkhedenin samenwerkingmet deeveneensjubilerendeSGA(50jaar).
.

DeVerenigingsprijs2019ter waardevan 1000is gewonnendoor S.V. DeVolewijckersuit
Amsterdam Noord met per saldo een ledenwinstvan 21, voornamelijkvanwegestart van de
jeugdafdeling.
Top 13 van verenigingen over 2019:
Pits

Vereniging

VerlD

Ledenwinst

l

De Volewijckers

080046

2

S.V. Almere

080003

3

S.V. Daniel Noteboom

110004

4

S.V. Caissa

080009

21
18
18
16

5

S.V. Krimpen a/d Ussel

140022

15

Jeugdafdeling gestart (19)
Een na hoogste aantal nieuwe leden (58)
Jeugdafdelinggestart
Hoogste aantal nieuwe leden (59)
Jeugd erbij, 8 senioren van opgeheven
vereniging 50 Rotterdam zijn niet
meegerekend

6

SC De Zwarte Pion

1. 10021

15

jeugdafdeling gestart

7

SV Hoogland
S. C. Ten Boer

13
13

39 nieuwe leden

8

060027
020031

9

S. V. Usselmonde

140060

S. V. De Baronie

SG KiNG

170007
140040
170099

12
11
11
11

jeugd verdubbeld

10
11
12
13

Boven IJ

080026

11

jeugdafdelinggestart (12)

RSR Ivoren Toren

16 nieuwe leden

25 nieuwe leden, jeugd verdubbeld
24 nieuwe leden
16 nieuwe leden

Aan de promotieacties rond de Nationale Sportweek 2019 hebben ca. 160 schaakclubs

deelgenomen. Erwas dit jaar ook een prijsvraag voor clubs aan verbonden. Uit de 45 goede
inzendingenzijn de drie verenigingsprijswinnaarsgetrokken:
o

Ie prijs - SVZwarte Water - Zwartsluis: Capsvoor alle leden, kleur en tekst naar keuze.

o 2e prijs - O&O- Kampen: Beachflagsop maatvoor de club (2 stuks)
o 3e prijs - SVDe Raadsheer - Zundert: Bannersop maatvoor de club (2 stuks)
Eris meegedaanaan de actievan AH inzakede pauzespelen.Tijdensde NationaleSportweek
werd een boek uitgebracht die naar alle basisscholen in Nederland is gestuurd. Schaken is daarin
opgenomen met een laagdrempeligaanboden eenverwijzingnaaronlinej( m^MW5 sïast
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Schaakmatties. Van onze topper Anish Giri is tevens een portret gemaakt als inspiratie voor de
kinderen.

Deverenigingen / bonden die op nieuwe locaties een 345 toernooi hebben georganiseerd
hebben een subsidie van 200 ontvangen. Dat waren de HSB (Den Haag), RSB (Rotterdam) en
Purmerend/NHSB(seizoen2018-2019)en Drunen(nieuweseizoen).
Het vervolg van de SuperGPcyclus, een initiatiefvan Tigran Spaan, isopnieuw ondersteund met
een website (subsite van schaken. nl) en geldbedrag). De Super GP is voor 13-16jarigen die de
Jeugd Grand Prixtoernooien ontgroeid zijn, maar wel injeugdtoernooien willen blijven spelen.
De ChessBonjeugdschaakclubop Bonaire is ondersteund met 20 sets schaakmateriaal.
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Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019

25. 058
24. 423
635

B2019
3. 000
24. 000
-21. 000

R2018
32. 660
37. 468
-4. 808

19. 661
-19. 026

19. 487
-40. 987

-36. 071

Baten

Lasten (-/-)
Subtotaal

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

31.263

Baten
R2019
Bijdragen examens en diploma's
Overige
Subtotaal

B2019

3.018
40
3. 058

Subsidie gemeente Utrecht school- en
wijkschaakprojecten

R2018

3. 000

5. 160

o

o

3. 000

5. 160

22.000

Sponsorin school- en wijkschaakprojecten Utrecht
Totaal

18. 000

o

o

25. 058

3.000

9. 500
32. 660

Lasten
R2019

Ledenwerving en ledenbehoud clubs

Subtotaal

6. 144
1. 325
16. 192
762
24. 423

Toegerekende personeelslasten
Totaal

19. 661
44.084

Leveringexamensen diploma's
School- en wijkschaakprojecten Utrecht
Overige lasten breedteschaak

B2019
20. 000
3. 000
1.000
24. 000

R2018
12. 091
857
23.698
822
37. 468

19,487
43.487

68. 731

o

31.263
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3 Communicatie en algemene dienstverlening
Speerpunt3: Verbinden- Wewillen schaakliefhebbersen hun behoeften leren kennen en hen binden
Wat hebben we dit jaar bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
OLA

In dittussenjaarhebbenwe hetgebruikvan OLAverbeterd, door kleine bugsopte lossen.Verderis
door een upgrade van de software licentie deveiligheid van de gegevens voor een aantaljaren extra
gewaarborgd.
De uitslagen server (Netstand)

Samenmet deprogrammeuriseenticketsysteem opgezet. Daardoorisdeontwikkelingvan de
softwaregeformaliseerd.Elkjaarzijn ertweeopleverpuntenvastgesteldwaarinwe nieuween
verbeterde functionaliteiten live zetten.

Dekalenderserver(schaakkalender)

Devoorbereidingen voor het doen van ratingrapportages via de kalender zijn bijna afgerond. Deze
functionaliteit is een voorwaarde voor een maandelijkse ratinglijst.
Websites

Aan de sites schaken. nl en schaakbond. nl zijn beginvan hetjaar enkele kleinere aanpassingen
doorgevoerd. Ditisgedaanaande handvan de uitkomsten uit de ledenenquêtevan 2018.Demeest
bekeken zaken alscompetitie, rating, toernooien, winkel en reglementen zijn strakker neergezet
zodat de gebruiker minder hoeft te zoeken en te klikken voor het gewenste resultaat.

Eengrotere aanpassingbetreftde herpositioneringvan beidewebsites,zodatbeideeen duidelijk
eigen identiteit krijgen (schaakbond. nl voor de georganiseerde schaker, schaken. nl voor de nietgebonden schakers). Daarvoor wordt een redesign gemaakt en wordt de menustructuur

vereenvoudigd om de websites veel gebruiksvriendelijker te maken. Het project is gestart in maart
2019 en wordt in maart 2020 opgeleverd.

Dewebsite voor Schaakmatties. nl is daarnaast helemaal los van de schaakbondsites ontwikkeld (zie
hoofdstuk Schaakmatties).
Themadag

Dejaarlijkse Themadag vond plaats op 6 december 2019 en was met 150 deelnemers goed bezocht.
De nieuwe locatie, het Leidsche Rijn College in Utrecht (ook speellocatie van het NKBO Middenbouw)
beviel goed. Erwaren nogwat aanpassingen gedaanom de dagprofessioneler te maken, met o. a. een
geheel verzorgde catering en een dagvoorzitter. Al met al een geslaagde en inspirerende dag,
Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten

B2019

R2018

Subtotaal

17. 149
162. 078
-144. 929

12. 000
125. 500
-113. 500

12.590
131. 286
-118. 696

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

35. 905
-180. 834

44. 368
-157.868

33. 526
-152.222

Lasten(-/-)
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Boten
R2019

B2019

Advertenties Schaakmagazine

R2018

9. 488

Abonnementen en losse verkoop Schaakmagazine

1. 084
35
1. 059
2. 538
2. 945
17. 149

Advertenties website
Doorbelasting sublicenties NetStand

Doorberekening materiaalverzekering
Eigenbijdragethemadag
Totaal

7. 000
1.000

7. 253
1. 142
51

o
o

o

3.000
1. 000
12. 000

2. 422
1. 722
12. 590

Lasten
R2019
Schaakmagazine

Website

Uitslagenserver en
kalenderwebsite
OLA

R2018

31. 580
22. 639

30. 000
24.000

29. 019
21. 345

Schrijversen fotografen

26. 519
7. 531
29. 799

28. 000
6.000
5. 000

27. 299
6. 590
1. 149

3. 176

2. 500

2. 143

5. 529
7. 460
5. 047
3. 835

6.000
5.000
6. 000
3.000

o

5.000

931

18. 963
162. 078

5. 000
125. 500

11.619
131. 286

35. 905

44. 368

33. 526

197. 983

169. 868

164, 812

Hosting

Onderhoud en ontwikkeling

Hosting
Onderhoud

Collectieve
verzekeringen

B2019

Drukkosten
Verzendkosten

Aansprakelijkheid
Materiaal

Social media,

5. 634
17. 046
5. 495

3. 016

nieuwsbrieven

Themadagen
Subtotaal
Toegerekende
personeelslasten

Totaal
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4 Kadervorming

Ondersteunend bij Verankeren - speerpunt l (Inzet opjeugdschaak) en bij Versterken - soeerount 2
(Versterkenverenigingen)
Wat willen we bereiken?

Vooreen bloeiende schaakgemeenschap iseengrote groep vangoede, actieve scheidsrechters,

schaaktrainers, bestuurdersenorganisatorenessentieel. Belangrijkisdattrainersenscheids're'chters
langeractiefblijven.

Wat hebben we bereikt?

Hieronder eenoverzichtvanhetaantalaangeboden cursussen in2019(vanstartgegaan in2019),en

hetaantalgeslaagdedeelnemers (ingevoerd inOLAin2019).
Cursus
Schaaktrainer l
Schaaktrainer 2
Schaaktrainer 3
Scheidsrechter l
Scheidsrechter 2

Aantal keer gestart
10
l

Aantal geslaagden in OLA
79
10

l
2

43

l

10

Indelingsdeskundige l
Indelingsdeskundige 2

Intotaa! zijn 89 deelnemers geslaagd voor een trainersopleiding, 53 deelnemers voor een

Scheidsrechtersopleidingen8 deelnemersvooreenOpleidingIndelingsdeskundige. 'Dezeresultaten

zijn vergelijkbaar
gerealiseerd.

met

die

van

2018, hooguit zijn

er

wat

minder Scheidsrechter

curs ussen

Wat hebbenwe hiervoorgedaan?

Opdewebsitestaataangegevendatweeencursusoplocatieorganiserenalserminimaal 5

?.e.elrleTers zijn;vrijwel allecursussenziJnhetafgelopenjaaropdezemaniergeorganïseerd: op

initiatiefvanclubs. Hetvoordeel isdatlokaleinitiatiefnemers helpen bijhetvaststellen'van"
cursusdata, hetregelen vaneen locatie en hetwerven van meer deelnemers. Hetnadeel^s dathet
lastiger isom goed vooruit te plannen en er soms ad hocgewerkt moet worden.

Cursus Schoolschaaktrainer

Hetafgelopenjaarishetontwerpen vandecursusschoolschaaktrainer afgerond. Deingeplande

uitvoering van de cursus inseptember isniet doorgegaan wegens te weinig deelnemers". Het

materiaalVTdecursuslsechterwaardev01enzalo-a-wordenmeegenomenbijdeverbeteringvan

decursusSchaaktrainer l endeondersteuning vantrainers dieopscholen les(willen) geven. In
plaats vandecursus Schoolschaaktrainer wordt ereenWorkshop Schoolschaakles ontwikkeld.

Workshop Schoolschaakles Geven

ErisgewerktaanhetontwikkelenvaneenworkshopSchoolschaaklesGeven. Hetdoelvandeze

^kshop?omniet/beginnendeschakerstelerenhoezijschaakleskunnengevenaanbeginners.
pilotsvandeze workshop (TraindeTrainer)ziJngegevenaanmedewerkers vanDeloitte-(a'p'rii en'
november) inverbandmethetSchoolschaakproject vanDeloitteentevens inEindhovenaaneen

groep jeugdwerkers (november). Doel isom dit in 2020verder uit te rollen.
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Vernieuwing

Inhetnajaarvan2019isonderzocht hoedetrainersopleidingen verbeterd kunnen worden, zodat

waarnodigtrainers beter beslagen ten ijskomen alszijstarten mettraining geven, enom heï
aanbod meer op maatte maken. Observaties envoorgenomen koerszijngedeeld met de'

kaderdocenten ophetkaderdocente"overleg op25januari2020.Voorgenomen wijzigingenzijn

onderandere hetverhogen vandeeigen bijdrage, meeraandachtvoor~pedagogische°ke^nisen'
vaardigheden enhetrealiseren vaneenbijscholingsaanbod indevorm vanlosseworkshops.
Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten

Lasten (-/-)
Subtotaal

ToegerekendeDersoneelslasten(-/-;
Totaal

B2019

R2018

9. 910
31. 225
-21.315

10.000
44.000
-34.000

13.922
33. 860
-19.938

27. 869
-49. 184

52. 462
-86. 462

58.044
-77.982

Baten
R2019

B2019

R2018

Eigen bijdragen trainersopleidingen

8. 828

Eigen bijdragen

2.040

9. 000
2.000

10. 868

11. 000

scheidsrechtersopleidingen
Subtotaal eigen bijdragen

SubsidieNOC*NSFafbouwregeling

-,-958
9.910

Totaal

10. 742
3. 180
.

-,-1. 000
10. 000

13. 522
o

13. 922

Lasten
R2019

B2019

Trainersopleidingen

26. 065

Scheidsrechtersopieidingen

Ontwikkelingenverbeteringopleidingen
Overige kosten kadervorming
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

R2018

3.835
1.254
71
31. 225

29.000
4. 000
10. 000
1. 000
44. 000

22. 033
7. 667
3. 912
248
33. 860

27. 869
59. 094

52. 462
96.462

58. 044
91.904
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5 Competitie en rating

Wathebbenweditjaar bereiktenwat hebbenwedaarvoorgedaan?
Competitie

DeKNSBcompetitie is hettweedejaarvande pilot ingegaan. Deuitbreiding dievorigjaaringangis
gezetwordt door een grote meerderheid van de leden als een vooruitgang gezien. De Bondsraad
heeft in december 2019 besloten om de uitbreiding van de KNSB-competitie definitief in te voeren.
Dit is op basis van een evaluatie onder clubs.

Rating

Tervoorbereiding op een maandelijkse ratinglijst hebben we een nieuw ratingverwerking
programma opgezeten een nieuwe ratingwebsitegemaakt. Dezetwee systemen draaien inmiddels

parallel aande huidigeratingsystemen. Medio2020zullen desystemen ookzichtbaarwordenvoor
de leden.

Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten

Lasten (-/-)
Subtotaal

Toegerekende personeelslasten (-/-]
Totaal

R2018

86.079
78. 777
7.302

78. 200
74. 500
3.700

69.312
66. 273
3. 039

29. 135
-21. 833

28. 756
-25.0S6

-23. 569

26.608

Baten
R2019
Reiskosten KNSB-competitie

BijdragenwedstrijdleidingKNSB-competitie
InschrijfgeldenKNSB-competitie
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie

Doorberekening ratingverwerking en titels
Boetes en heffingen
Totaal

B2019

R2018

45.478
4.500
20.948
8.610
6. 543

50.000
4.500
14. 200
8.000
1. 500

41.920
7.200
12. 167
7.890

o

o

135

86.079

78.200

69. 312

R2019
45.478
7. 394
2.032

50. 000
9. 500
4. 000

41. 920
12. 343
1. 174

13. 655
10. 218
7S.777

8.000
3. 000
74. 500

8. 770
2.066
66. 273

29. 135
107.912

28.756
103. 256

o

Lasten
Reiskosten KNSB-competitie
Wedstrijdleiding KNSB-competitie
Overige kosten KNSB-competitie en

R2018

bekercompetitie
KNSB-jeugdclubcompetitie
Ratingverwerkingen titels
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

26. 608
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6 Topschaak
Wat hebben we bereikt?

.
.
.

.

Anish Giri stond heel 2019 in de top-10 van de wereld (tussen plaats 4-8).
Anish Giri plaatste zich in 2019 voor het Kandidatentoernooi 2020 (op rating).
De Nederlandse top werd iets breder - Lucas van Foreest werd Nederlands Kampioen en was lid
van nationale team, Jorden van Foreest stond aan het eind van 2019 op de drempel van de
mondiale top-100.
5e plaats voor vrouwenteam op het EK-Landenteams 2019.

Wat hebbenwe daarvoorgedaan?
Trainings-en wedstrijdprogramma Anish Giri

De KNSBcoördineerdein 2019een individueeltrainings-en wedstrijdprogrammavoor Anish Giri.

Gedurendehetgrootste deelvan hetjaarwasVladimirChuchelovzijn hoofdcoach.Tegen heteinde
van hetjaar verschoof die rol richting Erwin l'Ami.

Detoernooiresultaten van Anish waren wisselend. Goede toernooien in Wijk aan Zee (2e achter
Carlsen) en Shenzhen(winnaar)werden afgewisseldmet matige prestaties in de FIDEGrand Prix
toernooien en de World Cup. Plaatsingvoor het Kandidatentoernooi2020werd gerealiseerddoorde
hoge klassering van Anish op de wereldranglijst, maar niet door het direct afdwingen van kwalificatie.
EK-landenteams

Het EK-landenteams vond plaats tussen 24 oktober-2 november in Batoemi (Georgië). Niet

beschikbaarwaren Benjamin Bok(studieverplichtingenin Amerika), LoekvanWelyen Sergey
Tiviakov. Lucasvan Foreest plaatste zichals NederlandsKampioenvoor het team.
Mannen(open):
l. Anish Giri
2. Erwin l'Ami
3. Jorden van Foreest
4. Erik van den Doel
5. Lucasvan Foreest
Captain: Jan Gustafsson.
Resultaat

Het eindresultaat wat met een 17e plaats matig. (Het team stond 7e op de startranglijst). Jorden van
Foreest scoordegoed (5, 5 uit 8) en AnishGiri deed het redelijk. Deoverige spelers waren niet in
geweldigevorm. Rusland won in Batoemivoor Oekraïne en Engeland.
EK-landenteams vrouwen

Het EK-landenteamsvond plaatstussen24oktober-2novemberin Batoemi(Georgië).Hetop papier
sterkst mogelijke teamspeelde. (SopikoGuramishviliwasvrij kort voorhet kampioenschapnaarde
Nederlandsefederatieovergestapt en nog niet speelgerechtigd).
Vrouwen:
1.
Zhaoqin Peng

2.

Anne Haast

3.
4.
5.

lozefina Paulet
Tea Lanchava
Rosa Ratsma

gewaarmerkt als sta- aarbij
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Resultaat

Op de startranglijst stond het damesteam 14e. Het uiteindelijke resultaat was een 5e plaats - het
beste resultaatooitop een EK-Landenteams.Hetwasin hogemateeenteamresultaat:de laatste 4
wedstrijden werden gewonnen, waarbij in de laatste ronde Italiëeen op papier sterkere
tegenstander was maar niet een topland als Rusland of Georgië.
Eindstand EK-landenteams vrouwen 2019
l.
Rusland
16

2.
3.

Georgiël
Azerbeidzjan

15
14

4.
5.

Oekraïne
Nederland

12
12

World Cup

DeWorld Cup vond plaats in Khanty-Mansiysk van 9 september-4 oktober. Benjamin Boken Anish
Giriwarendeenigetwee Nederlandersonderde in totaal 128deelnemers. Benjaminwerd in de2e
ronde uitgeschakeld doorAlexander Grischuk, en Anish in de 3eronde doorJefferyXiong. Teimour
Radjabov versloeg in de finale Ding Uren.

Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten

B2019
82. 513

R2018

Subtotaal

110.480
-27.967

83. 000
110. 000
-27. 000

83. 217
106.319
-23. 102

Toegerekende personeelslasten (-/-)
Totaal

21. 620
-49.587

22. 271
-49.271

-44.652

Lasten (-/-)

21. 550

Baten
R2019
Eigen bijdragen uitzendingen individueel
Subtotaal eigen bijdragen

B2019

SubsidieNOC*NSFTopschaak
Totaal

R2018

825

3.000
3. 000

3. 217
3. 217

81.688
82. 513

80. 000
83.000

83. 217

825

80.000

Lasten
R2019
Trainingen
Nationaal team heren
Nationaal team dames

Uitzendingen individueel
Overigtopschaak
Subtotaal

R2018

30.965
18.823
825
20
110. 480

58. 000
32. 000
16. 000
3. 000
1. 000
110.000

106. 319

21. 620

22. 271

21. 550

Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2019
59. 847

54. 612
35.816
12. 674
3. 217
o

132. 100

u
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7 Talentontwikkeling
Wat hebben we bereikt?

Hetgroepstrainingsprogrammaop Papendalen het individueletrainingsprogramma is uitgevoerd
als gepland.

De uitzendingen naar Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen zijn gecoördineerd door de
KNSB. Ten opzichte van de vorige jaren zijn de resultaten verbeterd. In totaal zijn 24
jeugdschakers naar deze kampioenschappen uitgezonden.

Eris een aantalextra uitzendingengerealiseerd (EU kampioenschapMurecken EJK-Landenteams
in Pardubice). Dit betrof 8 jeugdschakers in totaal.
Het advies van de werkgroep uitzendingen is geïmplementeerd.
Een aanvraag via het Yvonne van Gennip Talentfonds is gehonoreerd.

De inhoudelijkesamenwerkingmet de dam- en bridgebondo.a. gerichtop coachesisvoortgezet
onder de vlag van de Denksport Innovatie Agenda (DIA).

Eenvoorlichtingsbijeenkomstgehoudenover het KNSBTalentontwikkelingsbeleidtijdens het NJK
Assen.

Wat hebbenwe daarvoor gedaan?
Trainingen
Trainingsprogrammastatushouders

Detop van de piramidewordt gevormd door de grootste talenten, de statushouders. De KNSBdraagt
financieel bij aan het individueletrainingsprogrammavan de houdersvan deTopstatus, deJong
Oranjestatusen de InternationaalTalentstatus. De KNSBcoördineertdeze individuele programma's.
De talentstatussen werden per l september vastgesteld en worden per l februari 2020 weer

vastgesteld. Ditvanuit het adviesvan de werkgroep uitzendingenuit 2018. Ergeldt een
overgangsregelingwaarbijeentalent altijd de hoogstestatus krijgt toegekend (ofvanuit het seizoen
2019-2020of vanuit het jaar 2020).
Trainingsprogramma Papendal(TO programma 2017-2024)

De inhoudvan dit programma wordt bepaalden gecoördineerddoorde KNSB.Detalenten zijn
Jordenen Lucasvan Foreest, CasperSchoppenen LiamVrolijk. Robby Kevlishvili is uitgestroomd uit
het programma - hij studeert nu met een schaakbeursin de V.S. Trainers in 2019 waren Michael
Adams, VladimirChuchelov, Loekvan Wely, Adrian Mikhalchishin,Yuri Yakovich en Johan-Sebastian

Christiansen.Vanuitsamenwerkingmet de Duitse schaakbondheeftJordendeelgenomenaan een
trainingskampmet Kasimdzhanov.Deoverigetalenten hebbeneentrainingskampin Duitsland
meegemaakt met de Duitsejeugdselectie.
DIA/Masterclass
Een masterclass voor coaches werd georganiseerd in mei, en een onderzoek naar eetgedrag onder

denksporters is in samenwerkingmet de universiteit van Wageningenis in ganggezet.
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Uitzendingen

EKJeugd
EJK, 1-11 augustus, Bratislava (Slowakije)

Deelnemers:Lucasvan Foreest(EK18), LiamVrolijk(EK18), CasperSchoppen(EK18),Sebastian
Halfhide(EK18), Robin Duson(EK18meisjes), Eelkede Boer(EK16),Tim Grutter (EK16),Siemvan
Dael (EK16), Cato de Zoeten (EK16 meisjes), Alisha Warnaar (EK16 meisjes), Timo Yeh (EK14), Eline
Roebers (EK14 meisjes), Arthur de Winter (EK12), Roger Labruyère (EK12), Yichen Han (EK12),
Machteld van Foreest (EK12 meisjes), Wendy Huang (EK 12 meisjes), DanaVerheij (EK12 meisjes),
en Luna Huang (EK8 meisjes).

Coaches:Merijnvan Delft, RobertRis,ZhaoqinPeng,Dimitri ReindermanenSipkeErnst.
8 meereizende ouders.

In totaal waren er 7 top-10 klasseringen waaronder een zilveren medaille voor Siem van Dael en een

bronzen medaille voor LiamVrolijk. Opvallend wasook dat er in de categorie meisjes tot en met 12
jaarmaarliefst3 Nederlandsemeisjesin detop-10eindigden(DanaVerheij, Machteldvan Foreesten
Wendy Huang).
WK Jeugd t/m 14, 16 en 18

WK-jeugd,30 september-14oktober, Mumbai (India)

Deelnemers: Jonas Hilwerda (WK 16), Khoi Pham (WK 14), Eline Roebers (WK14 meisjes)
Coach: Robert Ris en l meereizende ouder

JonasHilwerdascoorde5 uit 11, KhoiPham7 uit 11en Eline Robers7,5 uit 11. Elinespeeldehet
heletoernooi mee in detop, en stond 2 rondenvoor heteindealleen aande leiding. Helaasverloor
ze de laatste 2 partijen waardoorze op de 6e plaatseindigde.
WK Kadetten t/m 10 en 12

WK-kadetten, 20 augustus-2 september, Weifang (China)
Deelnemer:AnshJakhari(en meereizendeouders)
Ansh scoorde 4 uit 11.
EJK-Landenteams

EJK-Landenteams,10-18juli, Pardubice(Tsjechië)

Een Nederlands team bestaande uit Lucasvan Foreest, CasperSchoppen, LiamVrolijk, Robby
Kevlishvili en Siemvan Dael hebbenzilver behaaldop het EJK-landenteamsin Pardubice.Coachwas

SipkeErnst. Uiteindelijkwaseenwatongelukkige2, 5-1,5 nederlaagtegen goudenmedaillewinnaar
Duitsland cruciaal.

EU-kampioenschap

EU-kampioenschap, 30juli-8 augustus, Mureck (Oostenrijk)

Dezeuitzendingkwamtot stand metfinanciëleondersteuningvanuit de CorryVreekenstichting.
AfgevaardigdzijnJaniceFu(-10), ManasvitaBasa(-12) en KathleenVelasco(-14) met alscoachAnne
Haast. Dedriegeselecteerdemeisjeswaren2egewordenin hunleeftijdscategorieop het NJK.
Dankzij de steun van het fonds konden ze zotoch mee met een uitzending. Het was voor de meisjes
een leuke en leerzame ervaring, waarbij Manasvita ook erggoed presteerde en EU meisjeskampioen
werd in haar categorie.
gswasrmerkt als sta" wsarbii
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Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten

Lasten (-/-)
Subtotaal

B2019

96.298
113. 384
-17.086

73. 500
101. 500
-28. 000

R2018
87. 894
105. 639
-.17. 745

o

Ten laste van bestemmingsreserve talent en top
Totaal

-17. 086

4. 000
-24. 000

-17. 745

Toegerekende personeelslasten (-/-)

33. 975
-51.061

33.407
-57. 407

-50. 070

Totaal

o

32. 325

Baten
R2019

Eigenbijdragentrainingentalentstatushouders
Eigen bijdragen WJK's
Eigen bijdragen EJK

Eigen bijdragen uitzendingen overig
Subtotaaleigen bijdragen
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling
Totaal

B2019

R2018

5. 475
6. 466
28. 026
5. 101
45. 068

o

o

26. 000

39. 201

51. 230
96. 298

47. 500
73. 500

87. 894

10.000
4. 000
12. 000

8. 042
10.910
20. 249

48. 693

Lasten
R2019

Trainingen toptalenten Papendal
Trainingen talentstatushouders
Uitzendingen WJK's
Uitzendingen EJK
Uitzendingen overig

B2019

42.809
13. 876
9. 490
42. 055
5. 154

Ontwikkelingondersteuningvoortalenten

o

Subtotaal

113. 384

Toegerekende personeelslasten
Totaal

33.975
147. 359

.

40. 000
20. 000
8.000
20.000
9.500
4.000
101. 500

33. 407
134. 907

R2018
42. 463
15. 182
19. 912
28.082
o
o

105. 639
32. 325
137. 964
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8 Evenementen

Wat willen we bereiken?

De KNSBisverantwoordelijk voor goed georganiseerde evenementen onder auspiciënvan de KNSB.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Volwassenenevenementen

Deloitte NKAlgemeen en Dames

Het NKAlgemeenen DameshadwederomDeloittealshoofdsponsor.Hettoernooiwerdvan l - 7
juli gehouden in Theater de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Algemeen kampioen werd verrassend
Lucasvan Foreest, naeen barragetegen zijn broerJorden.Bij dedameswon lozefinaPaulet.
Bijzonder daar was de deelname van twee vertegenwoordigers van de nieuwe generatie: Machteld
van Foreest en Eline Roebers. Nieuw tijdens het Deloitte NKschaken was een Nederlandstalige
livestream. Dit zal volgend jaar worden uitgebouwd.
Open NK

De51e editie in Dieren was sober van opzet door het ontbreken van een hoofdsponsor. Open
kampioen werd CasperSchoppen.
Jeugdevenementen

InSpijkenissevond (4-5januari) het derdevan devierkwalificaties plaatsvoor NKABC.SVSpijkenisse
deed dit samen met de RSBen verzorgde een prima toernooi.

In Eindhoven in de TUE vonden op 8-10 maart nog de laatste van de vier kwalificaties plaats voor het
NJSK.Niet alleen waren er 12 liveborden en een toernooicoach, de organisatie van de NBSB, hadook
eenTU medewerkergevraagdeen lezingte verzorgen over wiskundeen schaken.

Het NKE in Waalwijk(19-20april) verliep weerprima.AnshJakhari(Spijkenisse) en LunaHuang
(Eindhoven) wonnen de groepen. Tommy Grooten (Eindhoven) en Gachatur Kazarjan

(Helmond) speelden daarna nog5 barrage wedstrijden om detweede uitzendplek bij dejeugd.
Gachatur won de 5e partij na 4 remises. Voorvolgend jaar is het idee na 2 partijen al direct om een

beslissende partij te spelen (zgn.armageddon) om despelers nietverder onnodiguitte putten.
NJSKAssen (28 april - 4 mei), laatste van drie edities in Assen.

Na een week lang schaken in Hotel van der Valk Assen zijn de nieuwe jeugdkampioenen van
Nederland bekend:

Jeugd A (t/m 20jaar): Liam Vrolijk (Rotterdam)

MeisjesA (t/m 20jaar): FelineWaardenburg(Coevorden)
JeugdB (t/m 16jaar):JonasHilwerda(Groningen)
Meisjes B (t/m 16jaar):CatodeZoeten (Voorschoten)
JeugdC: Khoi Pham(Amsterdam)

waarbij
gewaarmer^a^ st ^^^

Meisjes C: Wendy Huang (Eindhoven)
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Deorganisatie is bedankt met een compilatie van kunstenares PiaSprong. Degemeente Assen en de
directie van de Van derValkAssen kregen een houten schaakbord en degemeente ook een online
schoolschaakpakket (30 accounts) voor een school naar eigen keuze.

Bij het NKD (NKschakent/m 12jaar) in Rijswijk bleekwederom datdemeisjes nietonderdoen voor
dejongens. Sterker nog in de categorie algemeen won voor de derde keer op rij een meisje. Na
tweemaal Machteld van Foreest was het ditmaal Wendy Huang uit Eindhoven. Voor Wendy washet
al detweedetitel ditjaar, na de MeisjesC titel. Wendywon de barrage doordebeide
medekoplopers Arthur deWinter (Nieuw-Vennep) en Roger Labruyere (Almere) terug te wijzen.
Bij de meisjes groep was het net zo spannend. Dana Verheij uit Dordrecht had weliswaar 6 uit 6

gescoorddeeerstetweedagen.Opdeslotdagginghetbijnanogfout.Zewonalsnogviaeenbarrage

tegen Manasvita Basa (Almere) en AmeliaJonkman.

BijhetNKscholen BasisonderwijsinGouda(8en15juni)washetdeGroningseSchoolverenigingdie
na 11spannenderondendetitel pakt. In definalestreden40teamsvan de intotaal 2376teams

(9. 504 kinderen) dievia allerlei lokale voorronden hebben meegedaan. Deorganisatie van definale
was in handen van SCMessemaker uit Gouda die samen met de KNSBen de sponsors Vergeer Kaas
en de Goudse Waarden, deze kampioenschappen hebben mogelijk gemaakt. SC Messemaker maakte

bekend datzijookvolgendjaardefinaleszullen organiseren (6en 13juni 2020).
Hetwas op 22juni een hele geslaagde dagmet 275 schakertjes uit het hele land bij het NK345, het

Nederlands Kampioenschapschakenvoorschoolteams uitdemiddenbouwvanhetbasisonderwijs

(groepen 3, 4 en 5). De Nutsschool Wassenaar werd voor 5e keerwinnaar bij degrote teams van dit
NK345 (15-20 spelers). Bij de middelgrote teams (10-14 spelers) was het DeTweemaster uit

Vijfhuizen die detitel pakte. Bij de kleine teams was het deTweesprong Duivenkamp uit Maarssen
dielangzaam omhoog klom ende eerste plekniet meerafstond. Deorganisatie wasin handenvan
Samen Schaken, diesamen met JSCMagnus Leidsche Rijn en de KNSBdit kampioenschap voor de
tweede maal in Utrecht organiseerde.

Op29juni washetweergrootfeest in Meppel bij deChessity Nationale Pupillendag, hetofficiële

NederlandsKampioenschapSchakent/m 7,8 en9 jaar. Hetwasvoordederdekeer'in Meppel. De
organisatie haddit keer alles uit de kastgetrokken met live borden, simultaans, workshops, speciale
winkels, deel 2 van Simon deSchaker en als kersop detaart: Circus Okidoki. Met een spetterende

showsloot hetcircus afnadatalle deelnemers opdezewarme dag7 ronden langhun kunsten ophet
schaakbord hadden vertoond.

Begin augustus waren in Borne de Open Nederlandse Jeugdschaak Kampioenschappen (ONJK). Met
275deelnemers washetweerlekker druk enwerd in8 leeftijdscategorieën gespeeld om detitels
algemeen en meisjes. Bovendien waren ervia het gecombineerde FGHtoernooi nogtwee extra titels

teverdienen voordejongste talenten, intotaal dus20titels. IndeC groep pakteTyani DeRycke (Bel)
zelfs beide titels.

Dejeugdschakers van de Noordhollandse Schaakbond zorgden zaterdag 12 oktober in Hoorn voor

eengeweldige prestatie door liefstvijf keeropdeeerste plaatste eindigen bij de60eeditievan het
Huttontoernooi. Zewonnen het overall klassement en vier van devijftitels in deverschillende

leeftiJdscategorieën. DeNHSBwontevens deklassementen indeA (t/m 20jaar), B (t/m 16jaar), C

(t/m 14jaar) en D (t/m 12jaar) categorieën. DeE (t/m 10jaar) waseen prooivoor de RSB.
Het Podiumaande Maasin Rotterdamwasop 14september het nieuwedecorvoorde

Jeugdclubcompetitie (A-D)plushetNKE-teams. DeRSBwasdegastheervanditkampioenschap.
De wedstrijden liepen naar behoren. De gekozen
speellocatie bleek achteraf to^j?^|. TO^tet
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verdiepingen. ExtradankaandeRSBvrijwilligers diezichuiterstverdienstelijk hebbengemaaktbij

het zo kindvriendelijk mogelijk inrichten van alle speelzalen. Dewinnaarswerden KCChesscool Al
(Haarlem), Klim-Op Cl (Capelle aan de Ussel) en ESVDl (Eindhoven).
De eerste kwalificatie van het NKABCin 2020was in september voor de tweede maal in Arnhem. 55

deelnemers streden hiervoor 13 kwalificatie plekken. Ondanks dat de leeftijdsgrens voor deA was
teruggebracht naart/m 18jaar, wasdeA vrijwel gelijk bezet alsvorigjaar inArnhem. DeA meisjes
hebben het nogwel aflaten weten. Hetis nogafwachten ofhet NKA meisjes weeruit 8
deelneemsters zal bestaan.

Op 16en 17 november vond het tweede kwalificatietoernooi van dit seizoen voor het NKJeugdvoor
de AB categorieën en de C meisjes groep plaats. Ditmaal was het Go Centre in Amstelveen de

speellocatie. Hettoernooi wasin de breedte sterk bezetmet meer dan60spelers.

Op6 decemberwasde3eentevens laatstekwalificatievoorhetNKVO2020.De18finaleteamszijn
bekend. Met343spelersvan31scholenen58teamsheeftdezeeditiealleaantallenvanvorigejaren
ruimschoots verslagen. Deaantrekkelijke finale locatie op 16januari in het Philips Stadion ion"
combinatie met detoegankelijkheid van deonline kwalificatiesopchess. com lijkt nu echtaante
slaan. Erwaren scholen afkomstig uit het hele land vertegenwoordigd in de voorronden.
Grote winnaarvan de kwalificaties is het Stedelijk Gymnasium Leiden dat met maar liefst 5 teams
mag afreizen naar Eindhoven.

Om ook lokale scholen te interesseren isereen extra categorie IIIaan het programma toegevoegd. In
dezegroepwordt gestreden om detitel besteschakende Brainport regioschool.
Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019
Baten evenementen volwassenen
Baten evenementen jeugd
Baten evenementen algemeen
Sponsoringevenementen volwassenen

B2019
2. 091

Lastenevenementen volwassenen (-/-)
Lastenevenementenjeugd (-/-)
Lasten evenementen algemeen (-/-)
Subtotaal

Toegerekende personeelslasten
evenementen volwassenen (-/-)
Toegerekende personeelslasten
evenementen jeugd (-/-)
Totaal

R2018

7. 753
3. 511
50.000
91.136
19.010
1. 799
-48.590

1. 000
2. 000
3. 000
50. 000
88.000
16.000
2. 500
-50. 500

4. 694
6. 145
2. 592
50. 000
97. 533
33. 409
1. 395
-68.906

18. 599

18.530

17. 456

6. 554

6. 496

6.394

-73.743

-90. 526

-92. 756
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Baten evenementen volwassenen
R2019

B2019

R2018

Doorberekenen kosten NK Schaken

1. 130

o

o

Opbrengstverkopen internetaccounts

961
2. 091

1. 000
1. 000

4.694
4. 694

50. 000
52. 091

50. 000
51.000

54. 694

Subtotaal
Sponsoring NK Schaken
Totaal

50. 000

Lasten evenementen volwassenen
R2019
NK Algemeen en dames
ONK Dieren
Overigeevenementen
Kosten internetschaak
Kostprijs verkoop internetaccounts

B2019
81. 208

Subtotaal

Toegerekende personeelslasten
Totaal

R2018

3. 829
999
3. 358
1. 742
91. 136

78. 000
4. 000
1.000
4.000
1.000
88.000

81. 007
3. 899
2. 122
3. 229
7. 276
57. 533

18. 599
109. 735

18. 530
106. 530

114. 989

17. 456

Baten evenementen jeugd
R2019
Bijdragen regionale bonden kwalificaties
NJKAB en meisjes C
Eigen bijdragen NJK's schoolschaak

B2019

R2018

4. 100

3. 420

3. 653
7. 753

Totaal

2. 000
2. 000

2. 725
6. 145

Lasten evenementen jeugd
R2019
NJK'sindividueel
Kwalificaties NJK AB en meisjes C
NJK's schoolschaak
Kosten internetschaak jeugd
Subtotaal
Toegerekende personeelslasten
Totaal

B2019

R2018

8. 637

10.000

3.000
7. 373

o

o

o

19. 010

16. 000

8. 248
4. 200
6. 263
14. 698
33. 409

6. 554
25. 564

6.496
22.496

39. 803

6.000

6. 394

Baten evenementen algemeen
R2019
Inkomsten verhuur materialen
Inkomsten Swiss Master

B2019
2. 844

667
3. 511

Totaal

R2018
2. 500
500
3.000

2. 007
585
2. 592

Lasten evenementen algemeen
R2019
Kosten verhuur materialen

B2019
749

Kosten Swiss Master

o

Rob Bruniafonds

1. 050
1.799

Totaal

R2018
500
1. 000
1.000
2. 500

295
-50
1. 150
1. 395
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9 Schaakmatties (Onlinejeugdschaakclub Nederland)
Wat hebben we dit jaar bereikt?

DeonlinejeugdschaakclubNederland is in oktober 2019omgedoopttot Schaakmatties.
Schaakmatties is een van de pijlers waarmee we de scholieren direct de mogelijkheid willen bieden
voor dagelijkse speelmogelijkheden en tevens een directe band willen maken met de schakende
scholen. Aan het einde van het jaar telde de club 3. 697 leden, waarvan 2. 511 met een actief account.

Hiervan zijn 1. 365 betalende scholieren. De overige zijn clubleden die aan het gratis aanbod hebben
meegedaan voor het eerste jaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aanbod verenigingen en regionale bonden

Voor de verenigingen liep het eenmalige aanbod om een jaar lang gratis voor al hun jeugdleden t/m
12jaar een account te verkrijgen, eind mei 2019 af. 71 verenigingen hebben er gebruik van gemaakt.
In het najaar hebben alleen nieuwe jeugdleden nog een gratis account gekregen onder de noemer

van hetextraaanbodvoornieuwejeugdledent/m 12jaar. Per31 december2019isdezeregeling
komen te vervallen.
Moderators

Bob Jacobs is als moderator voor Schaakmatties aangetrokken en heeft een pilot project op scholen
in Eindhovengedraaid.Hij heeftvervolgens ook een handleidingvoor de scholengemaakten een
speciale toernooiweek georganiseerd op Schaakmatties voor scholen rond Sinterklaas.
InnovatiebudgetNOC*NSF

De KNSBheeftvan NOC*NSF 50.000subsidieuit het Innovatiebudgetgekregenvoor een
versnelling van de online jeugdschaakclub. Daarmee is onder meer marketingbureau Techonomy
ingehuurd.Techonomy heeft de schaakbondgeholpen met de naamstelling(Schaakmatties),de
marketingcampagnevia mail en social media en een nieuwe site Schaakmatties.nl. Vanafoktober

2019 was de site operationeel en is de marketingcampagne ook van start gegaan.
Toernooien

In heteersteseizoeninjuli 2019hebbenwe 750winnaarsgetelden dedoorhenzelfgekozenprijsjes
verstuurd. Prijsjes variërend van een button tot een heuse schaakklok. Vanafoktober zijn nieuwe
toernooien georganiseerdwaarmeede kinderenweer puntenvoor nieuwe prijzen kunnen
verzamelen en aan het eindevan het seizoenkunnenverzilveren. Bij de incidenteletoernooien zoals
het Sinterklaastoernooiworden direct prijzentoegestuurd aan de deelnemendescholen.

ge'A/aarmerktals sta- waarbij
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Wat heeft dat gekost?

Resultaat
R2019

B2019

R2018

Baten

40. 250

o

Lasten (-/-)
Subtotaal

o

49. 540
-9. 250

15. 000
-15. 000

o

6. 554
-15. 844

o

o

o

o

Toegerekende personeelslasten (-/-]
Totaal

o

Baten
R2019

B2019

R2018

Verkoop accounts

o

Subtotaaleigen bijdragen

o

o

o

o

o

40. 250
40.250

o

o

o

o

Subsidie NOC*NSF Innovatiefonds
Totaal

Lasten
R2019
Inkoop accounts
Website portal
Marketing en communicatie

B2019

R2018

3. 285

10.000
o

o

o

o

Subtotaal

7. 377
38. 646
232
49. 540

5.000
15. 000

o

Toegerekende personeelslasten
Totaal

6. 554
56. 094

o

o

o

o

Organisatie (moderator) en prijzen

o

o
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10 PR-activiteiten

Wathebbenwe ditjaar bereikten wathebbenwe daarvoorgedaan?
Schaken magzich in een toenemende belangstelling verheugen. We merken datsteeds meer scholen

schaken eenverrijking vinden enschaaklessen aan hunleerlingen willen aanbieden. Datbegint
enigszins zichtbaarte worden in de deelnemersaantallen aan de schoolschaaktoernooien (zie
hoofdstuk Schoolschaak).

Wereldschaakdag

In oktober heeft de KNSB ook weer meegedaan aan de Wereldschaakdag (#Chessconnectsus; Judit
Polgar). Nederlanddeed ditjaar mee aantwee nieuweonderdelen:
l. De wereld record poging op Chesskid. com voor het grootste online schaaktoernooi. Het record

(van 20. 000) werd met 8.000 kinderen nog niet gebroken, maar de start isgemaakt. Volgend jaar
gaatdatrecorderzekeraan.Nederlandheeftmet Schaakmatties(denieuwenaamvoordeOnline
JeugdschaakclubNederland)ookeen krachtigebijdragegeleverd.
2. The Future Champions of Europe. Machteld van Foreest en Yichen Han waren in Budapest namens
Nederland present. De winnaar plaatste zich voor het Tata Steel Chess Tournament 2020, een
prachtige kans. Dat werd de 10-jarige Oekrainer Ihor Samunenkov.
Schaakambassadeur Nick Schilder

Nick Schilder was in 2019 wegens drukke werkzaamheden minder zichtbaar als schaakambassadeur,
maar hij blijft gelukkig beschikbaar voor enkele PR-activiteiten voor de schaakbond. Zo staat in 2020

de opname van een promotiefilmpje voor Schaakmatties op het programma.
Schaakambassadeur Anish Giri

De andere schaakambassadeur van de KNSB, wereldtopper Anish Giri, was aanwezig op het NK BO

Middenbouw (3-4-5 toernooi) in Utrecht , waarhij het in een doorlopende snelschaaksimultaan op 5
borden tegen de kinderen opnam. Ookjeugdige tafelleiders kregen een kans. Voor alle kinderen en
jongeren een onvergetelijke ervaring!
Deloitte Inhouse dag tijdens NK Schaken

Tijdens het NK Schaken organiseerden de KNSB en Deloitte samen De Deloitte Inhouse dag in de
Tolhuis, naast de speellocatie theater deTolhuistuin. De Inhouse dag bestond uit twee evenementen:
een recruitment middagvoorstudenten en een invitatietoernooi voor mensen uit bedrijfsleven, sport,
cultuur en wetenschap. Het wasweer een mooie dag, met een lezing en een simultaan door Matthew
Sadleren NatashaRegan,deauteursvanGameChanger.Zijdedenookmeeaanhetinvitatietoernooi.
Deelnameaan NationaleSportweek

De KNSB heeft weer deelgenomen aan de Nationale Sportweek. Zie voor een verslag van activiteiten
het hoofdstuk Breedteschaak.

Schakenleeft!

Minstens zo belangrijk zijn de activiteiten van mensen en organisaties die initiatieven ontplooien om
het schaken te ondersteunen. De landelijk bekende schaakschool van Mustapha El Jarmouni in de
Indische Buurt in Amsterdam heeft een eigen onderkomen gekregen van het stadsdeel Amsterdam
Oost. Het is nueen prachtigeplekgewordenwaarkinderenelkedagkunnen komenschaken.Ookhet

Buurtschaak in Haarlem, met Jan Kouwenhoven en Thorvald Guurink als belangrijke drijvende
krachten, wordt steeds bekender.
'ewaarmerkt gis sts'3"l . '. ^:,-!-;
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activiteit te genereren rond de schaaktafels. In het Maximapark in Utrecht (Leidsche Rijn) is de eerste

parkschaakclub van Nederland opgericht, waarongeacht de weersomstandigheden wekelijks wordt
geschaakt. In Utrecht en inAmsterdam zijn er schaakclinics georganiseerd bij de tafels.

OokallewaarderingvoordeChessQueens, diezichonvermoeibaar inzettenvoorde promotie van het
meisjes- en vrouwenschaak. In 2019 vierden ze hun eerste lustrum, met een groot toernooi in het
Denksportcentrum Amersfoort.

Erzijnongetwijfeld nogveel meer mooie initiatieven om hetschaken zichtbaarte maken. Bijdezede
oproep om die initiatieven naarons op te sturen om te delen!
Watheeft dat gekost?

Lasten
R2019

B2019

PR activiteiten

2. 100

Relatiebeheer

Sponsorbeleid
Subtotaal

Toegerekende personeelslasten
Totaal

R2018

4. 329
603
7. 032

5.000
2.000
3.000
10. 000

1. 197

8. 205
15. 237

12. 287
22. 287

9. 055

1. 147
o
o

7. 908
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11 Ontwikkeling aantal leden (kerncijfers)
<Voorstel: vervangen door kerncijferrapportage per l april. Dusop het einde invoegen. Ditom
dubbel werkte voorkomens
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12 Bestuur en organisatie
Bondsbureau

De KNSBhad 31 december2019 een bezettingvan 5, 15 FTE(Eind 2018:5,9 FTE). Hetverschil ligt er
met name in dateind 2018een medewerkertijdelijk in dienstwasin verband met de ledenenquête.
Dat dienstverband is in januari 2019 beëindigd. De bezetting is bij benadering als volgt verdeeld:
Beleidsterrein/activiteit
Schoolschaak

Fte 2019
0,7
0, 25
0,5

Breedteschaak

Communicatie en algemene dienstverlening
Kadervorming
Competitie en rating
Topschaak
Talentontwikkeling
Evenementen (incl. NK)
Schaakmatties
PR-activiteiten

Fte 2018

0,7
0, 85
0,5

0,6

0,8
0, 45
0, 25

Algemeen (management,financiëleadministratie)

0,45
0, 25
0, 35
0,4
0,1
0,1
1, 45

Totaal

5, 15

0,35
0,4
o

0,1
1, 50
5,90

Het ziekteverzuim was in 2019 1, 1% (in 2018was het 2,7%).
Aanbevelingen Goed Sportbestuur
De KNSB onderschrijft de aanbevelingen van Goed Sportbestuur. De KNSB voldoet aan alle minimale

kwaliteitseisen die NOC*NSFmomenteel stelt aan de aangesloten sportbonden. Voor zaken op het
gebied van seksuele intimidatie en doping is de KNSB aangesloten bij het Instituut voor
Sportrechtspraak (ISR). Dit zijn onderwerpen die niet specifiek voor schaken zijn.
Onderdeelvan de codeGoed Sportbestuur is eenjaarlijkse bestuursevaluatie. Het bestuur heeft in de
laatste evaluatie met name aandacht besteed aan alertheid op belangenverstrengeling. Er is een
overzicht gemaakt van potentiële belangenconflicten bij zowel bestuur als bondsbureau, en de wijze

waaropdaarmeeis omgegaan.Geconcludeerdwerddat het in de praktijkgoedwerkt en dater geen
aanleiding is voor scherpere afspraken. Verder is afgesproken dat het onderwerp
belangenverstrengelingjaarlijks wordt geagendeerd.
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13 Buitenlandse Zaken

HermanHamerswasaanwezigopeenECUvergaderingop23maartinSkopje(Macedonië).DeFIDE

organiseerde in2019geenExecutiveBoardmeetingenookgeenGeneralAssembly. Herman Hamers

heefthieroverschriftelijkvragengesteldaandeFIDE.(EenextraGenera!Assemblystaatnugepland'

voor begin 2020, met onder andere een statuten wijziging op de agenda).

Hetnieuwebestuurendenieuweadministratie (hetFIDEkantoorwerdin2019verplaatst naar

Lausanne) lijken nogeen beetje zoekende. Zowaren er in 2019 een paarwat minder formele

contactmomenten. Injanuari2019heefttijdens hetTataSteelChessTournament eengesprek
plaatsgevonden tussen een KNSB-delegatie eneen delegatie vande FIDEo. l.v. president D'vorkovich.

Verder iser in oktober 2019 een gesprek inAmsterdam geweest tussen de FIDEDirector-General

(Sutovsky) envertegenwoordigers vande KNSBendeDuitseen Belgischeschaakbonden.'Ookwerd

in 2019 vaker de mening gepeild van Nederland (en de andere lidstaten) door diverse FIDEcommissies.

gewaarmerkt a!s staat v/a j
onze

verkiaring

is

afgege1

' . -i

1 1 MEI .0
62

CO^J^iRF^

d. d.

14 Jaarrapportage bijzondere bonden

Alexander Rueb Vereniging voor schaak Eindspel Studie (ARVES)
Geen verslag ontvangen.

NederlandseBondvan Correspondentieschakers(NBC)
Aantal leden 293 per eind december 2019 (ligt aljaren rond 300), waarvan ongeveer 2/3 actief

spelend is.Deterugloop (zo'n2%perjaar), enerzijdsdooroverlijden enanderzijdsdooropzeggingen,
wordt net niet geheel gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Financieel draait de NBCop
break-even: inkomsten uitvoornamelijk contributies gaanvoor75%naarcorrespondentieschaak
gerelateerde zaken en voor 25% naar de KNSB.

Inseptember zijndesemi-finales van de22eWorldCup, doorde NBCgeorganiseerd, aangevangen.
Definale hiervan zal in 2021 van start gaan. Verder heeft NBCin 2019 een zestal vriendschappeTijke
landentoernooien opgestart, waarvan er enkele nog lopen alsmede twee thematoernooien: Frans en
Dame-lndisch.Eenpromotiematchovertwee partijentussenGM ErwinL'Amien GM RichardHall

valtonlinetevolgen. Injuni 2019isdefinalevan het31ewereldkampioenschap vanstartgegaan
met 17deelnemers waarvan Ron Langeveld (werd aleenseerderwereldkampioen, in 2015). In het
Joopvan Oosterom Memorial, begonnen in 2017 en georganiseerd door de NBC, loopt nogéénpartij
diewellichtbeslissendisvoor dewinnaarvan dit zeersterk bezettetoernooi.Tenslotte is het3e
Promo-toernooigestartover9 groepen met 57deelnemerstotaal. Definalehiervanstaatvoor2021

gepland. Eenjaar om met tevredenheid op terug te zien.

NederlandseBondvanSchaakprobleemvrienden(NBvS)

In maart 2019werdvoor de25e keer doorde NBvShet zogenaamde Nunspeet-weekend gehouden.
Tijdens dit weekend in een hotel in Nunspeet wordt het Open Nederlands Oplos Kampioenschap
gehouden en vindt devoorjaarsvergadering plaats. Daarnaast zijn erwedstrijden in het componeren
van schaakproblemen en kunnen deelnemers zich vermaken met enkele schaakpuzzels. Ook
organiseertonzezusterverenigingArvesop zondageenwedstrijdin hetoplossenvanschaakstudies.
Ditweekend trekt elkjaar zo'n 20 bezoekers, die het hele weekend blijven, waaronder enkele
buitenlanders. Daarnaast komen er elke dagpersonen langs, die meedoen aan de activiteiten van die
dag. Alle activiteiten staan open voor zowel leden als niet-leden. Omdat het de 25e keer waswerden
de deelnemers op zondaggetrakteerd op een feestelijke lunch aangeboden door de NBvS.
Computerschaak Vereniging Nederland (CSVN)

In het Ietoernooi van2019 hielden we het38egebruikerstoernooi. Hansvan Mierlo pakte dewinst
met zijn Novag Diamond. DeSaitek Brute Force en de Fidelity V2 waren de runners-up. Samen met
het 55e ProgrammeurstoernooizatenweéénmaliginAmersfoort.
Op 29juni speelden we mee in het FishPartners Open II. Een zeer sterk toernooi waar we met

schaakcomputers tegen de beste schakers mochten optreden. Prachtig dat de sterksten zich ook in
mens-computer partijen willen wagen. Met dank aan Peter Frans Koelewijn alstop organisator.

In hetweekend van 7/8 december 2019 hebben we het 56e Programmeurstoernooi gehouden in
Gouda, waarwewaarschijnlijk onzetoernooien zullen blijven houden. Een nieuwewinnaar:
rofChade is Ie geworden. Arasan en The Baron werden respectievelijk 2e en 3e. In het 39e

gebruikerstoernooi isde Mephisto Amsterdam met de eergaanstrijken, gevolgd doordeSuper
Expert A en de Excalibur Grandmaster.

CS\{^^^f^êfe ^at w~^ ^
bestuurd énsuccesvolle tijden voor het computerschaak gebracht. DeCSVNdankt CodPvoorJF"' / 'n

Op 16 juni

2019 is Cock de Gorter overleden.

Cock heeft lange tijd de

enorme inzetvoor hetcomputerschaak.Eenicoonin dezecomputerpassieisonstlaiarRï®
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Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten (NSVG)

Geenverslagontvangen.
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15 In memoriam

Lidvan Verdienste Torn Ooms (1942-2019)

DeheerOomswasjarenlang KNSBBestuurslid metdeportefeuilles Jeugd-enSchoolschaak (1972-

1977)enPenningmeester (1977-1983). DaarnaastwasTorn 14jaarBondsraadslid namensde'RSB
(1993-2007) en4 jaarnamensdePersoonlijke Leden(2010-2014).
In1983heeftTorn hetLidmaatschapvanVerdienstegekregenvoorzijnvelewerkvoorhetKNSB

Bestuur. Torn Ooms is op 6 december2019overleden.

Lidvan Verdienste CorJanse (1934-2019)

DeheerJansewasLidvanVerdienstevandeKNSB,enerevoorzittervandeOSBO.Alslidwashijbijna

57jaar verbonden aan de Velpse Schaakvereniging.

Hijwordt hijherinnerd alseensterkclubschaker eneen nauwgezette wedstrijdleider metveel

humor.AlswedstrijdleiderwashijonderandereactiefopmeerdereNederlandseKampioenschappen

dames. De heerJanse wasvan 1981-1986 voorzitter van de OSBO.
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16 KNSB-onderscheidingen

DeBondsraadheeftop15juni2019mevrouwCorryVreekenbenoemdtot lidvanverdienste. Op 6

december 2019 heeft de Bondsraad de heer KeesSchrijvers benoemd tot lidvanverdienste.
Corry Vreeken

DebenoemingvanCorryVreekenisvooralgeëntophaarinspanningen indepromotievande
schaaksport, het professionaliseren van deschaaksport en het leggen van vele internationale

verbindingen indeschaakwereld ten gunste van hetschaken in Nederland. Zijwasvijfkeer

Nederlands Dames Schaakkampioen engafhet damesschaak nieuw allure. Verder ondersteunde ze

methaarcontacten inOost-Europa deorganisatoren van hetHoogovenstoernooi, hetIBMtoernooi
en het Interpolistoernooi. Daarnaastheeftzezichingespannenvoorhetprofessionaliseren vanhet

clubschaken in Nederlandvia Volmac Rotterdam.

In1987ontvingmevrouwVreekendetitel HonoraryWomanGrandmaster (HWGM)voorhaar
prestaties en verdiensten op het gebied van het schaken. Zij is de enige in de wereld die deze titel

draagt.Vanwegehaargroteverdiensten voorhetschakeneninhetbijzonderhetdamesschaken
werd zij in 1991koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder indeOrdevanOranje-Nassau. Nu
zetzezichnogsteeds in met haarStichting CorryVreeken voor hetschaken onder dejeugd in
Maassluis en omgeving met speciale aandacht voor de meisjes.
Kees Schrijvers

DeheerSchrijvers isvooral bekend alsdrijvende kracht achterSchaaksite. DeheerSchrijvers heeft

Schaaksite injanuari 2010opgericht. Schaaksite onderscheidt zich door het niet-commerciële
karakter. Reclames worden geweerd, en dat betekent dat het schaken centraal kan staan. Sinds de
oprichting isSchaaksite uitgegroeid tot een belangrijke community voor actueel schaaknieuws.

DeheerSchrijversheeftechternogveelmeergedaan.Hijissponsorgeweestvanverschillendegrote

toernooien, zoals het Open Kampioenschap van Utrecht, het internationale open toernooi van
Vlissingen en het N K Rapid, toen dat in Hellevoetsluis werd gehouden. Ook kleinere toernooien heeft

hijeenbijdragegegeven. Daarnaastishijsponsorgeweestvanverschillende clubs,enheefthijoo"k~

ondersteuning geboden aanverschillende sterke schakers entalenten. Daarnaastisde heer
Schrijversbestuurslidgeweestvande RotterdamseSchaakbond.
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17 Lijst van kampioenen
Algemeen

Lucas van Foreest, Groningen

Vrouwen

lozefina Paulet, Woerden
Casper Schoppen, Utrecht
LSG IntelliMagic, Leiden
Kennemer Combinatie, Haarlem

Open Kampioenschap
Clubcompetitie
Bekercompetitie
Senioren
Veteranen
NKInternet

Anton van Rijn, Nijmegen

N K Bedrijven
NK Lightning Chess

CapGemini, Utrecht

NK Snelschaken
NK Snelschaken voor Clubteams
NK Snelschaken voor Studenten
NK Snelschaken voor 75+

CasperSchoppen, Utrecht
MuConsult Apeldoorn, Apeldoorn

Bert Houweling, Terschuur

Benjamin Bok, Saint Louis (VS)
Hing TingLai, Amsterdam

niet gehouden

Joop Piket, Leiderdorp

NKRapid

Jan Smeets, Leiden

NK Rapid Vrouwen

Zhaoqin Peng, Hoofddorp

Slotstand Deloitte Nederlands Kampioenschap 2019
Amsterdam l juli-7 juli
Van Foreest, Lucas
5
Van Foreest, Jorden
5
Tiviakov, Sergei
3,5
Bok, Benjamin
3,5
Sokolov, Ivan
3,5
L'Ami, Erwin
3
3
Van den Doel, Erik
Werle, Jan
1,5
Lucas van Foreest wint de tiebreak met VA-Yz

Slotstand Deloitte Nederlands Kampioenschap Vrouwen 2019
Amsterdam ljuli-7juli
l

Paulet, lozefina 6

2

Ratsma, Rosa 5

3
4
5
6

Van Foreest, Machteld
Keetman, Maaike
VanWeersel,Arlette
Kazarian,Anna-Maja

3,5
3,5
3,5
3

7

Roebers, Eline 2

8

Lanchava,Tea

1,5

KNSB competitie 2018-2019
Kampioenen

M

LSGIntelliMagic

Leiden

IA Groninger Combinatie

Groningen

l B Caissa

Amsterdam

2A Groninger Combinatie 2

Groningen

2B Kennemer Combinatie 2

Haarlem
Leiden

2C LSG2
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2D Krimpen aan den Ussel

Krimpen a/d Ussel
Groningen

3A SISSA
3B DSGPallas
3C VAS2
3D Rijswijk

Deventer
Amsterdam
Rijswijk
Almere
Sas van Gent

3E Almere l

3F HWP Sas van Gent 2
3G De Stukkenjagers 3

Tilburg

3H De Combinatie

Asten

4A LOS

Groningen

4B SG Max Euwe 3
4C Veenendaal

Enschede
Veenendaal
Zaandam
Zoetermeer
Roosendaal

4D ZSC-Saende2
4E
4F
4G
4H
41

Botwinnik
De Pion 2
De Drie Torens
Erasmus
Eindhoven 2

Tilburg
Rotterdam
Eindhoven

5A SISSA2

Groningen

5B PSV DoDO/Barneveld 2
5C Bergen 2

Bergen NH

5D Volendam l
5E Shah Mata l

Volendam
Rotterdam

5F SVO Oisterwijk l
5G WLC2
6A MuConsult Apeldoorn 4

Oisterwijk
Apeldoorn

6B Combiteam Het Spaarne/ HeemsteedseSC 2
6C OSV2

Oss

6D Botwinnik 2
6E De Pion 3

Zoetermeer
Roosendaal

6F Waalwijk 2

Waalwijk

Putten

Eindhoven

6G Eindhoven 4

Haarlem

Eindhoven
Sint-Oedenrode

6H RDS1
KNSB Beker (Leiden, 30 mei 2019)
Kennemer Combinatie, Haarlem
Verenigingsprijs:

De Volewijckers - Amsterdam

NKJeugd (Rotterdam, Rijswijk, Waalwijk, Meppel)
A jeugd

Liam Vrolijk

A meisjes

FelineWaardenburg

B jeugd
B meisjes
C jeugd

Jonas Hilwerda
Cato de Zoeten
KhoiPham

C meisjes
D jeugd
D meisjes

Wendy Huang
WendyHuang
Dana Verheij

E jeugd

AnshJakhari

E meisjes
F jeugd

LunaHuang
Tommy Grooten

F meisjes

Cecilia Pereira Garza
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G jeugd
G meisjes

Wouter Terlouw

H jeugd

Noah Ritzerveld
Sarah Barbier

Luna Huang

H meisjes

Open NKJeugd(Borne)
Sim Marevoet (Bel)
AliciaAkulova (Bel)

A jeugd
A meisjes
B jeugd

Arthur Maters
Kiri Arnold

B meisjes
C jeugd
C meisjes
D jeugd
D meisjes
E jeugd
E meisjes
FGHjeugd
FGH meisjes

Jonathan Vijver
EliAliaJorritsma

F jeugd
F meisjes

Sacha Kurt
EliAliaJorritsma

G jeugd
G meisjes
H jeugd

Wouter Terlouw

H meisjes

Sarah Barbier

Tyani De Rycke (Bel)
Tyani De Rycke (Bel)
MaxPick(Dui)

Elysia Feng
Gachatur Kazarjan
Cecilia Pereira Garza

Emma Barbier

FreekTijssen

Jeugdclubcompetitie(Rotterdam)
MeesterklasseA

KCChesscool - Haarlem

MeesterklasseC

KlimOp- Capelleaande Ussel

Meesterklasse D

ESV- Eindhoven

NKE-teams

ESV- Eindhoven

NKschaken voor schoolteams Voortgezet Onderwijs (Alkmaar)

VOl (bovenbouw)
VOII (onderbouw)

StedelijkGymnasium Leiden
StedelijkGymnasiumLeiden

NKschaken voor schoolteams Basisonderwijs (Gouda en Utrecht)

Categorie algemeen

Groningse SchoolVereniging- Groningen

Categoriegroepen3, 4 en5, kleineteams

Tweesprong Duivenkamp - Maarssen

Categorie groepen 3, 4 en5,groteteams
Categorie groepen 3, 4 en5, middelgrote teams

Nutsschool Wassenaar- Wassenaar
DeTweemaster - Vijfhuizen

NKvoorjeugdteams regionale bonden, Huttontoernooi (Hoorn)

Algemeen

NHSB

Categorie A

NHSB

Categorie B
Categorie C
Categorie D

NHSB
NHSB
NHSB

Categorie E

RSB
gewaarmsrkt a's "ta!-;' i?-- ,

Onlinejeugdklassementen 2018-2019(Schaakmatties/ Chesskid. com)
winnaarcompetitie voordeChesskidGames: FreekThijssen (FHThijssen)

Individueelklassement2018-2019:

CasperDeij(Bestmo-B-Casper)
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Snelschaak:

Langzaamschaak:
Puzzels:
Teams NK Viertallen:

Freek Thijssen (FHThijssen)

Giovanni Koolhoven (Soubur-0-Giovanni)
Iris Roggeveld (Magnus-L-lris)
Magnus LeidscheRijn

Open NKrapidJeugd
Niet gehouden.

NKSnelschaakJeugd
Niet gehouden.
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18 Toernooien
Wijk aan Zee 2019

Van 11-27januari werd in Wijk aanZee het Tata Steel Chess Tournament gehouden. Anish Giriwist

zichnetalsvorigjaarte mengen indestrijd om deeerste plaats. Uiteindelijk eindigde hijeenhalf
puntachterMagnusCarlsenopdeongedeelde2eplaats.Jordenvan Foreesteindigdeweliswaar
onderaan, maarmaakte opdit niveautoch een redelijk debuut enwon maar liefst 3 partijen.

Vladislav Kovalev was met een indrukwekkende 10 uit 13deovertuigende winnaar van de

Challengersgroep. LucasvanForeestdeedhetmet6 uit 13heelredelijk, en Erwinl'Amiwerdmet

7,5 uit 13de beste Nederlanderin dezegroep.
Eindstand: Masters
l. Carlsen

2. Giri

9

3. Nepomniachtchi,Ding,Anand

8,5
7,5

6, Vidit

7

7. Radjabov,Shankland,Rapport

6,5
5,5

10. Duda

10. Fedoseev, Mamedyarov

5

14. Van Foreest, Kramnik

4,5

Overigetoernooien
Batavia toernooi

28februari-10maart.Delle editievanhetBataviatoernooi isgewonnendoorArthurPijpers.Riek
Lahaye,JaselLopezen FelixMeissnerscoordenalle drie een IM norm.

BPB Limburg Open

7-10juni^Vijfspelersdeeldendeeerste plaatswaaronderdeNederlanders Benjamin Bok,Loekvan

Wely en Thomas Beerdsen. Grzegorz Nasuta werd de officiëletoernooiwinnaar.'
Science Park toernooi

6-14juli. Iliasvan der Lende deelde de eerste plaats met de Russische grootmeesters Gleizerov en
Ulybin met 7 uit 9.

LeidenChessTournament

12-21juli. Dekroongroep in Leidenwerdgewonnen door Predrag Nikolic met6 uit9. DeopenA-

groepwerdeenprooivoordeIndiaseGMSandipanmet7,5 uit9.HetwasdelaatstekeerdatJanBey
en zijn team het toernooi organiseerden.
HogeschoolZeeland(Vlissingen)

3-10augustus. Gata Kamskywon het23eHogeschool Zeelandtoernooi met 7, 5 uit9. Hijeindigde een
halfje boven onder andere Loekvan Wely en NicoZwirs.
HWP Haarlemse Meesters

19-27oktober.JaselLopezwasmet7,5 uit9 deovertuigendewinnaarvandemeestergroep. De

Fransman Jeremy Moucheroud scoorde met 6 uit 9 een IM-norm.
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Hoogeveen Open toernooi

19-26oktober. SipkeErnstwonhetopentoernooi- hijversloeg indefinaledejongeOezbeek
Sindarov JanWerleeindigdeals3e.Indematcheswarendeeindstanden: Firouzja-'Cori4, 5-1,5 en

Timman-Abdumalik 3, 5-2, 5.

Schaakfestival in Groningen

21-30 december. Liam Vrolijk won het open toernooi met 7 uit 9 gedeeld met de grootmeesters

Sargsyanen Poetsch. LiamscoordedaarbijtevenseenGM-norm. FrisoNijboerversloeg EelkedeBoer
in een match met 3, 5-0, 5.
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19 Behaaldetitels bij FIDE
GM
geen

WGM
geen

IM
Barry Brink
Tycho Dijkhuis
Nick Maatman
Maurice Peek
Ilias van der Lende
Nico Zwirs

WIM
geen

FM
Luuk Baselmans

Arjan Dijkstra
Onno Elgersma
Jonas Hilwerda

Noud Lentjes
Ruud van Meegen
MichaelWunnink

WFM
geen

CM
Rembrant Brui!

Gele Dijkhuis
Simon Elgersma
Yichen Han
Thomas Mollema
Indra Polak
LaurentsvanTwillert

IA
Philip Westerduin
FA

Jarno Witkamp

.,g^a!;S{ais. Eaï^^

cnzs verdring f^ -^gsvsnd'd

l 1
73

1 2020

u ., r. "IS'aK%?'.

t^^B-'JSJ^

20 Commissies
Ratingcommissie

Dezecommissie heeft delopende zaken behandeld. Ookisverder gewerkt met devoorbereiding van

de rapportagesvia de websitewww.schaakkalender.nl
Scheidsrechterscommissie

Decommissie heeft zichgebogen over de gevolgen van de uitbreiding van de competitie.
Verder heeft deze commissie heeft advies gegeven over arbiter titel aanvragen.
Commissievan Beroep
Dezecommissie heeftgeen uitspraak hoeven doen.
Commissie Kadervorming

In 2019 is de commissie Kadervorming niet bij elkaargekomen.
ExamencommissieSchaaktraineropleidingen

In 2019 isde examencommissie Schaaktraineropleidingen niet bij elkaar geweest.
Examencommissie Arbiteropleidingen

Dezecommissie heeft in 2019examensvastgesteld voor dearbiteropleidingen.
Geschillencommissie

Erwerden in 2019 geen klachten ingediend bij de Tuchtcommissie.
Tuchtcommissie

Eris in 2019 l klacht ingediend bij deTuchtcommissie in verband met overtreding van de anti-

cheatingregels. DeTuchtcommissie heeftbesloten debetreffendespelereenschorsingeneenboete

op te leggen.

TechnischeCommissie(TC)

Frits Schalij is in 2019 afgetreden alsTC-lid (einde termijn). Mevrouw Zhaoqin Pengis benoemd tot
lid van deTechnische Commissie voor de periode 2019-2021. Deoverige leden in 2019 waren Dimitri

Reinderman enEnricoVroombout. DeTCheeftdeselectiesvoordejeugduitzendingen vastgesteld.
Ditgebeurde op basisvan het Uitzendreglement. Diverse vragen rondom het NJKendeuitzendingen

zijn beantwoord. Detalentstatussen zijn eind augustus vastgesteld voor het seizoen 2019-2020. Het
gaat in totaal om 32 statushouders.

ISR

Eris l melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het ISRgedaan. Het ISRheeft geoordeeld

datergeenaanleidingwasvooreenonderzoek,omdateropdatmomentnoggeenovertredingwas

vanhetreglement SI.HetISRheefthetbestuurvandeKNSBinoverweginggegeveneen
ordemaatregel op te leggen.

Vertrouwenscontactpersoon

Erzijn in 2019 2 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gedaan bij de
Vertrouwenscontactpersoon van de KNSB. DeIe melding (dit betreft de melding die ook aan het ISR

isdoorgegeven) heeftgeleidtoteenordemaatregelvanhetbestuurvandeKNSB.Betrokkeneging

daar niet mee akkoord en isdaarom geschrapt als lidvan de bond. De2e melding kwam binnen via
Centrum VeiligeSport van NOC*NSF.Na bedenktijd heeft melder besloten'
zetten. Erwerden geen informatieve vragen gesteld.
GnzeverKlar
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FinanciëleAdviescommissie(FAC)

DeFACisin 2019tweemaal bijeengekomen, namelijkvoordebesprekingvan dejaarrekening 2018en
voor de besprekingvan de begroting2020.
Vertrouwenscommissiebenoemingen

Decommissie heeftin 2019CorryVreeken en KeesSchrijvers voorgedragen als lid vanverdienste (zie
hoofdstuk 16).
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
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Betreft
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(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
AB
Jaarrekening 2019
Ter besluitvorming
9 maart 2020
20/20222

Gevraagd:
Het verlenen van décharge aan het bestuur van de KNSB voor de jaarrekening 2019.
De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 52.156. Dat is aanmerkelijk hoger dan de begroting
(negatief resultaat van € 24.000).
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste verschillen.

Toelichting

Het resultaat over 2019 is aanmerkelijk hoger dan is begroot, namelijk € 76.000 hoger. Deze trend was al voor
een deel te zien in de prognose over 2019. De prognose was een positief resultaat van € 6.400 (zichtbaar in de
begroting 2020).
De belangrijkste verschillen tussen begroting en jaarrekening staan hieronder op een rij. Deze verschillen tellen
op tot ruim € 73.000 en verklaren dus 95% van het totaalverschil tussen resultaat en begroting.
Baten
a. Contributie-inkomsten € 13.500 hoger, vooral door hogere contributie-inkomsten bij de senioren clubleden.
Oorzaak is de hogere indexering, die het nog steeds licht dalende ledenaantal in deze categorie meer dan
compenseert. Daarnaast waren er ook hogere inkomsten van schoolschaakleden. Dat betreft voor een deel
Schaakmatties leden.
b. Overige opbrengsten € 8.900 hoger. Dat betreft voor een deel structurele opbrengsten die per abuis niet
waren begroot in 2019. Voor 2020 en verder wordt dat alsnog gedaan.

Lasten
Door relatief late invulling van openstaande vacatures (schoolschaak, opleidingen) zijn de salarislasten lager
uitgevallen. Om toch de continuïteit van activiteiten te waarborgen, is via inhuur extra capaciteit aangetrokken.
Per saldo vielen de personeelslasten in 2019 uiteindelijk € 18.000 lager uit.
Activiteiten
De lasten bij kadervorming zijn ruim € 12.000 lager uitgevallen dan begroot. Dat wordt met name veroorzaakt
doordat er in 2019 slechts beperkt gebruik is gemaakt van het budget voor de ontwikkeling c.q. verbetering van
opleidingen. Dat komt doordat er in 2019 ruim een half jaar een vacature bij opleidingen was. Ondanks de
vacature is het aantal gegeven cursussen goed op peil gebleven.

Administratief
Het hogere resultaat is voor een deel (ca. € 20.000) administratief. Dat betreft de volgende zaken:
a. We rekenen de inschrijfgelden voor de KNSB-competitie en de bijdragen van de regionale bonden aan de
kwalificatietoernooien voor het NJK AB en meisjes C voortaan volledig toe aan het jaar waarin deze
bedragen zijn ontvangen, en verdelen dit niet meer over 2 kalenderjaren naar rato van het aantal toernooien
c.q. wedstrijden. Het gaat elk jaar om min of meer dezelfde bedragen, dus het is alleen extra administratie.
Dat leidt eenmalig tot een administratieve extra plus. In het geval de KNSB-competitie en de
kwalificatietoernooien ooit worden opgeheven, dan is er op dat moment eenmalig een administratief verlies
van hetzelfde bedrag.
b. Op advies van de accountant zijn niet-verkochte Schaakmatties accounts als voorraad aangemerkt. De
kosten worden pas genomen bij verkoop van deze accounts.

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.
Tilburg, 17 mei 2020
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
A. v.d. Heide
K. Koper
H. Oosterhout
J.A. Poland.
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Gevraagd besluit
Beslissing van de Bondsraad over de opzet KNSB-competitie (keuze tussen variant 1 en 2) en
KNSB Beker 2020-2021
KNSB competitie variant 1
• Alle teams kunnen meedoen op de gebruikelijke manier
• Alle teams die niet mee willen doen, behouden de opgebouwde rechten
• Normale promotie en degradatie
KNSB competitie variant 2
• Alle teams kunnen meedoen
• Alle teams behouden de opgebouwde rechten
• Teams zijn kleiner
• Alleen promotie en degradatie tussen de Meesterklasse en Eerste Klasse
KNSB Beker
• Opzet gelijk aan normale situatie
• Alle verenigingen kunnen meedoen
• Minder teams dan normaal zullen willen meedoen

Toelichting
Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het schaakleven in Nederland. De KNSBcompetitie en KNSB-bekercompetitie 2019-2020 zijn gestopt.
We zijn nu bezig met de plannen voor 2020-2021. Vanwege de vele onzekerheden is dat erg
lastig. Volgens de routekaart van het kabinet die op dit moment (10 juni) geldig is, kunnen
competities op 1 september a.s. starten, maar we weten niet onder welke voorwaarden. Verder
bestaat ook de kans dat de maatregelen in het najaar weer worden aangescherpt.
Reizen onder 1,5 meter afstand heeft beperkingen, daardoor zullen teams reisproblemen kunnen
ondervinden.
Vanwege deze onzekerheden hebben we eerder besloten om de start van de competitie uit te
stellen tot 31 oktober (in de oorspronkelijke planning de 2e ronde). Belangrijk is ook om duidelijk te
hebben wat in het algemene sportprotocol van NOC*NSF wordt voorgeschreven voor de
binnensporten. Met name voorschriften rond luchtverversing en afstand houden zullen relevant
zijn voor schaakclubs.
Anders dan de meeste binnensporten zitten schaakclubs op heel uiteenlopende soorten locaties.
Op basis van het algemene sportprotocol en het eigen aanvullende schaakprotocol kunnen clubs
beoordelen of hun locatie geschikt is voor schaakactiviteiten en hoeveel schakers zij dan kunnen
huisvesten. Op basis daarvan kunnen ze bepalen hoeveel teams ze kunnen inschrijven, voor de
KNSB-competitie en ook voor regionale competities. Het is overigens ook van belang voor hun
clubavond.
-1-
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Peiling onder verenigingen
In mei 2020 is een enquête uitgezet om de draagkracht te peilen voor drie manieren om de
competitie te organiseren. De helft van de verenigingen heeft de vragenlijst gedeeltelijk (96) of
geheel (141 verenigingen) ingevuld.

Optie A is een competitie waarbij alle teams thuis bijeenkomen. Het spel wordt online gedaan.
Optie B is een competitie gespeeld volgens het protocol met twee borden per partij.
Optie C is een competitie zoals we gewend zijn.
Wanneer optie C niet mogelijk is wat heeft dan uw voorkeur?
Optie A had 20% steun, Optie B 40% en 40% wist het nog niet.
Bijna iedereen wil terug naar zoals het was.
De online variant voor de KNSB Beker wordt gesteund door ongeveer 40% van de verenigingen.
Uit de enquête blijkt overduidelijk dat online varianten niet tot matig gesteund worden, men wil een
echte schaakbeleving met een tegenstander aan de andere zijde van het bord.
Afwegingen
Omdat uit de enquête blijkt dat er een grote voorkeur is om de competitie op de gebruikelijke wijze
te organiseren hebben we twee voorstellen uitgewerkt die de normale situatie, met in achtneming
van de regels in Corona tijd, het meest benaderen.
De verwachting is dat er minder teams zullen inschrijven dan we gewend zijn. Dit komt door de
beperkingen van de locatie, door de regels om te reizen en omdat mensen vanwege
gezondheidsredenen een jaar overslaan.
Voor beide varianten geldt dat de regels van het RIVM en de overheid nageleefd moeten worden.
Dat kan inhouden dat de competitie lopende het seizoen stilgelegd of gestopt moet worden.
Voor de competitie zal een protocol geschreven worden dat zowel door de zaalbeheerders, de
verenigingen als de spelers nageleefd moet worden.
Wij gaan in het protocol uit van een situatie waarbij voor elke schaakpartij ongeveer 8 m2 nodig is.
Dat betekent dat een volledige wedstrijd inclusief wedstrijdleider 70 tot 90 m 2 zaaloppervlak nodig
heeft. Gevolg is dat verenigingen mogelijk moeten verhuizen naar een andere speelzaal of de
keuze moeten maken het aantal teams te beperken.
Onze inzet is dat een partij op normale wijze op één bord met de spelers tegen over elkaar
gespeeld mag worden. We hebben daarvoor wel toestemming nodig van de overheid, en op het
moment van schrijven van dit voorstel is die toestemming er nog niet. De borden staan wel 1,5
meter uit elkaar opgesteld.
Bij de samenstelling van de teams moet meer dan normaal rekening gehouden worden met uitval,
spelers die lichte ziekteverschijnselen hebben, mogen niet reizen en dus niet meespelen.
Voor beide varianten geldt: sluiting inschrijving 15 augustus 2020, eerste ronde 31 oktober 2020
Verdere speeldata:
21 november 2020, 12 december 2020, 9 januari 2021, 6 februari 2021, 6 maart 2021, 27 maart
2021, 17 april 2021 en 29 mei 2021.
Wij willen niet later dan 31 oktober starten om ruimte op de kalender vrij te laten voor de reguliere
schaaktoernooien.

Varianten
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Variant 1
Er wordt gespeeld met normale teamgrootte.
Teams geven aan of ze wel of niet mee willen doen.
De teams worden ingedeeld in de klasse waar ze bij aanvang van het seizoen 2019-2020 recht op
hadden. Teams die recht hadden op een plaats in de Vijfde klasse of lager, mogen een plaats in
de Vierde klasse of lager aanvragen als ze hoger uit willen komen.
Bij de indeling bestaan de klassegroepen twee en hoger uit minimaal 8 teams en de
klassegroepen 3 en lager uit minimaal 6 teams.
Er vindt aan het einde van het seizoen normale degradatie en promotie plaats.
Als er door het oplaaien van de crisis minder dan twee derde van de ronden gespeeld kunnen
worden, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. Worden er twee derde of meer ronden
uitgespeeld, dan is de stand na de gespeelde ronden de eindstand.
De mogelijkheid om de competitie online uit te spelen bieden wij niet omdat uit de enquête blijkt
dat dit niet gewenst is.
Teams die niet mee willen/kunnen doen, hebben het recht om in de competitie 2021-2022 deel te
nemen in de klasse waar ze in 2019-2020 speelden.
Variant 2
In de Meesterklasse en de Eerste klasse bestaan de teams uit achttallen.
In de overige klassen uit viertallen.
De teams worden ingedeeld in de klasse waar ze bij aanvang van het seizoen 2019-2020 recht op
hadden. Teams die recht hadden op een plaats in de Vijfde klasse of lager, mogen een plaats in
de Vierde klasse of lager aanvragen als ze hoger uit willen komen.
Bij de indeling bestaan alle klassegroepen zo mogelijk uit 8 teams of meer.
Er vindt aan het einde van het seizoen alleen tussen de Meester en Eerste klassen degradatie en
promotie plaats. In de overige klassen wordt alleen om het kampioenschap gestreden.
Teams (uitgezonderd de degradanten uit de Meesterklasse en de promovendi uit de Eerste
klassen) hebben het recht om in de competitie 2021-2022 deel te nemen in de klasse waar ze in
2019-2020 speelden.
Als er door het oplaaien van de crisis minder dan twee derde van de ronden gespeeld kunnen
worden, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. Worden er twee derde of meer ronden
uitgespeeld, dan is de stand na de gespeelde ronden de eindstand.
De mogelijkheid om de competitie online uit te spelen bieden wij niet omdat uit de enquête blijkt
dat dit niet gewenst is.

KNSB Beker
De beker wordt op normale wijze georganiseerd. Wij realiseren ons dat er minder teams in zullen
schrijven, dat heeft geen invloed op de competitie. Waarschijnlijk zullen de poules een ronde
minder nodig hebben om tot een winnaar te komen.
Als de crisis oplaait, wordt de beker competitie stilgelegd en zo mogelijk voor einde juni
uitgespeeld.
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Algemeen
Coronacrisis
De coronacrisis die half maart (in Noord-Brabant enkele weken eerder) uitbrak, heeft ook voor de
KNSB een flinke impact gehad. Heel belangrijk voor de korte termijn was het opzetten van een
goede communicatielijn met clubs en bonden, om hen te informeren en mee te nemen in de
ontwikkelingen. Na wat zoeken de eerste tijd hebben we nu een goede regelmaat van mailings,
en staat op www.schaakbond.nl ook een overzichtsartikel. We hebben begin juni ook een
belronde onder 30 clubs gehouden, om na te gaan hoe het men gaat, wat er leeft en waar
behoefte aan ondersteuning is. Deze actie werd zeer gewaardeerd. De resultaten hebben we
gedeeld in de mailing van 12 juni 2020.
Een tweede belangrijke prioriteit bestond uit alle wedstrijden in het voorjaar. In de eerste plaats
de KNSB-competitie en KNSB-bekercompetitie. Die werden uiteraard stopgezet, maar de lastige
beslissingen kwamen vooral daarna: wel of niet definitief beëindigen, wel of geen promotie en
degradatie. Het voorjaar is ook het seizoen van alle nationale jeugdkampioenschappen. Ook die
zijn afgelast (alleen het NK D en het NK E worden mogelijk nog in het najaar gehouden). Bij wijze
van alternatief zijn er online kampioenschappen op Schaakmatties en Chess.com georganiseerd.
In het algemeen hebben we onze online activiteiten ook sterk opgeschroefd sinds half maart. We
organiseren veel meer toernooien op Schaakmatties en Chess.com, hebben de meeste
opleidingen via webinars voortgezet en hebben ook clubs geholpen met het opzetten van online
clubavonden. Anders dan bij de meeste sporten is online schaken een behoorlijk alternatief voor
het bordschaak.
Vanaf het begin is er intensief contact met NOC*NSF en de andere sportbonden. NOC*NSF is
namens de sportsector de gesprekspartner van de overheid en coördineert de acties van de
sportsector. In het begin ging het vooral om crisiscommunicatie, informeren en inventariseren.
Verschillende sporten (zowel de bond, clubs als commerciële sportaanbieders) zijn financieel
hard geraakt. Sommigen raakten zelfs snel in de problemen, en de aandacht ging logischerwijs
eerst vooral daarheen.
De laatste tijd ligt de prioriteit vooral op het geleidelijk, en zo normaal mogelijk, opstarten van de
sportsector. Daarvoor worden een plan van aanpak en een sportprotocol ontwikkeld. Als KNSB
werken we daar actief aan mee, door de voor schaken belangrijke punten in te brengen. Dit
betreft bijvoorbeeld ‘normaal’ tegenover elkaar kunnen zitten – al weten we niet of de overheid
daarvoor toestemming gaat geven.
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NOC*NSF
Bij NOC*NSF ligt de focus logischerwijs vooral bij de coronacrisis. Los daarvan gaat ook aandacht
uit naar de sportagenda 2021-2024. Onderdeel daarvan is vernieuwing van de
verenigingsstructuur van NOC*NSF. Daarvoor is een onderzoek verricht door Ivan Pouwels (UvT).
Aan de hand van dit onderzoek zijn er werkgroepen in oprichting, die de conclusies en
aanbevelingen in concrete plannen gaan vertalen.

Strategische partners
Tata Steel
Tata Steel en de KNSB hadden een samenwerkingsovereenkomst voor de bevordering van het
schoolschaak in IJmond en de Tata on Tour speelsteden. In verband met financiële problemen bij
Tata Steel is deze overeenkomst helaas niet verlengd.

Deloitte
2020 is het laatste jaar van het sponsorcontract met Deloitte voor het NK Schaken Algemeen en
Dames. We zijn in gesprek met Deloitte over verlenging.

Schoolschaak
Schoolschaaktoernooien
De fysieke schoolschaaktoernooien waren bijna tot de regionale wedstrijden gevorderd. Een
enkele lokale voorronde stond ook nog gepland in maart. Toen brak de coronacrisis uit en zijn
alle fysieke schooltoernooien afgelast inclusief de landelijke finales.
Scholen zijn vervolgens een alternatief geboden met het NK Schoolschaak Online op
Schaakmatties.
In de periode 18 mei t/m 13 juni zijn vervolgens 12 kwalificatietoernooien gespeeld met ca. 700
deelnemers. Daarna volgende nog 4 halve finales met 40 teams (ca. 200 kinderen), een
individuele finale (33 deelnemers) en een teamfinale (18 teams, ca. 100 kinderen). Omdat
scholen gedeeltelijk weer open gingen, was gekozen voor een opzet die zo laagdrempelig en
flexibel mogelijk was, zodat spelers op meerdere dagen kunnen meedoen. Alle kwalificaties en
halve finales zijn namelijk op schooldagen gespeeld tussen 15.30 en 17.15 uur. Alleen de finale
vond plaats op de oorspronkelijke finaledag op zaterdag 13 juni van het (fysieke) NK
Schoolschaken Algemeen.
In samenwerking met Chessity zijn 10 extra teams in de halve finale ingestroomd. Zij hadden zich
via 3 kwalificaties op Chessity hiervoor geplaatst.
Vanaf 15 juni starten ook de kwalificaties voor categorie 345 met een finale toernooi op 26 juni.
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Stedelijke schoolschaakprojecten
Een deel van de stedelijke projecten is online doorgegaan. Dat is met name in Den Haag en een
enkele school in Amsterdam. De lessen in Eindhoven, Drunen, Amsterdam en IJmond zijn vrijwel
allemaal uitgesteld tot juni / september.
Workshops “Introductie schaakles geven”
Om zoveel mogelijk leerkrachten en ouders te inspireren met schaken aan de slag te gaan is de
workshop “’introductie Schaakles geven”’ ontwikkeld. Helaas heeft het geven van deze workshop
aan scholen stilgestaan door de coronacrisis. Wel is ook hier een online versie georganiseerd, die
twee keer is uitgevoerd in juni. Het is lastig om hiervoor de juiste doelgroep te bereiken.
Momenteel wordt daarom gewerkt aan een communicatieplan waarin wordt omschreven hoe
diverse partijen kunnen worden betrokken bij het succes van deze workshop. Het is hierbij
essentieel dat de doelstelling om 64.000 kinderen te leren schaken voor iedereen helder en
zichtbaar is. Doel is om in september vol te starten met deze workshops.

Breedteschaak
Clubondersteuning
Enquête vitale verenigingen
Ruim 160 verenigingen hebben weer meegedaan aan de tweede enquête vitale verenigingen in
januari-februari. De gegevens worden nog verwerkt. De kadervragen en verzoeken zijn daar al
uitgehaald. Ruim 60 verenigingen hebben belangstelling getoond voor diverse cursussen.
Schaaktrainer 1, 2 en Schoolschaakleraar zijn populairst (50%), bij de arbiters Scheidsrechter 1
(25%).
Verenigingsprijs
Op woensdagavond 11 maart is de verenigingsprijs uitgereikt aan Schaakvereniging De
Volewijckers in Amsterdam Noord. KNSB-ambassadeur Jan Stomphorst reikte de prijs van 1.000
euro uit aan hun voorzitter / jeugdleider David Spaan.
Good Practices
Jasel Lopez heeft in het voorjaar zijn good practices opgeleverd van zijn onderzoek bij 10
schaakverenigingen. Hij heeft per vereniging beschreven wat ze doen en waar ze in opvallen. Hij
heeft vervolgens daaruit een aantal simpele tips gehaald die voor elke vereniging van toepassing
kunnen zijn. Dat varieert van Whatsapp groepen maken, tot speciale feestdagen, tot
rouleerschema’s voor vrijwilligers tot toernooien met naturaprijzen die de deelnemers zelf
meenemen.
Op de KNSB website zullen de good practices geplaatst worden, zodat alle verenigingen daar hun
voordeel mee kunnen doen.
Online hulp
Een tiental clubs heeft alsnog gekozen om deel te nemen aan Schaakmatties. Zij deden vorig jaar
niet mee aan het gratis aanbod, maar hebben nu bewust gekozen om hun jeugd op de clubavond
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met Schaakmatties aan de gang te laten gaan. Wij hebben een deel van deze clubs geholpen hoe
ze een intern toernooi kunnen organiseren ende activiteit van hun kinderen kunnen volgen.

Ledenwerving algemeen/promotie
Op de website is een stuk over online schaken geplaatst vanuit het oogpunt van de clubs.

Communicatie en algemene dienstverlening
Websites
Begin juni is het redesign van de websites www.schaakbond.nl en www.schaken.nl opgeleverd.
De sites zien er nu frisser en moderner uit. Het heeft helaas wel flink langer geduurd dan
gepland. We zijn nu gestart met de vereenvoudiging van de menustructuur, zodat informatie
eenvoudiger te vinden is.

OLA
De motor van OLA is bijgewerkt naar een hogere versie van Oracle, daarmee kunnen we de
veiligheid van de gegevens blijven waarborgen.

Competitie-, rating- en kalenderwebsites
Door de Corona crisis is de KNSB competitie en de KNSB Beker stilgelegd en geannuleerd. Het
seizoen 2019-2020 wordt als niet gespeeld beschouwd, er is geen promotie en degradatie en er
zijn geen kampioenen.
Voor de competitie 2020-2021 hebben we twee varianten uitgewerkt die u bij de andere stukken
kunt vinden.

Rating
Op dit moment wordt gewerkt aan maandelijkse ratingrapportages (nu nog 1x per kwartaal).
Omdat er sinds half maart geen partijen meer voor de rating worden gespeeld, kan er sneller
voortgang worden geboekt. Via de website https://ratingviewer.nl/ is te zien welke kant we op
werken. Voor einde zomer zullen alle toernooiorganisatoren door ons benaderd worden over de
nieuwe werkwijze.
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Schaakkalender
De invoer website van toernooien https://schaakkalender.nl/ krijgt een extra functie in verband
met de nieuwe ratingviewer. Als een toernooi opgevoerd wordt dat verwerkt moet worden voor
de rating, moeten er extra vragen beantwoord worden, zodat wij in staat zijn de rapportages
goed en snel te verwerken in een maandelijkse ratinglijst.

Kadervorming
Voortgang opleidingen
Afgerond in januari/ februari
• Schaaktrainer 1 Bunschoten (9 geslaagden)
• Schaaktrainer 1 Delft (9 geslaagden)
In maart zijn van de negen ingeplande/ lopende opleidingen:
• twee in zijn geheel uitgesteld naar september (ST 1Breda, ST1 Leeuwarden)
• één vervolg uitgesteld naar september (ST1 Eindhoven)
• Zes online voortgezet (Rotterdam, Amsterdam, Leiden (ST1 en ST2), Zwaag, Utrecht
(ST3). Deze cursussen zijn inmiddels afgerond of worden dit voor 1 juli 2020.
In de periode maart-juni vonden er daarnaast diverse Webinars plaats:
• Lichess voor schaaktrainers; in totaal 70 deelnemers (2x)
• Schaakmatties en Chesskid voor coaches en trainers; in totaal 29 deelnemers (2x).
• Lichess voor schaaktrainers (vervolg); in totaal 24 deelnemers (2x)
• Schoolschaken na 8 juni; 25 deelnemers
• Introductie schaakles geven; deelnemer aantal nog onbekend (2x)
De cursus Scheidsrechter 1 is tweemaal online gegeven; aan in totaal 35 deelnemers.
Ontwikkeling en verbetering opleidingen
De omstandigheden hebben een impuls gegeven aan het onderzoeken van nieuwe
mogelijkheden voor kennisoverdracht en het delen van ervaringen. Dit zal worden geëvalueerd
en meegenomen in het toekomstig opleidingsaanbod. Denk aan:
•
•
•

(Deels) online verzorgen van cursussen; aandacht voor online lesgeven aan kinderen
Online toetsing: schaak didactische en technische toetsen zijn online afgenomen
Organiseren van Webinars (zie boven)

Topschaak
Programma Anish Giri
Het programma van Anish Giri in 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van het
Kandidatentoernooi. De voorbereiding van Anish op het kandidatentoernooi nam de maand
februari in beslag. Naast Erwin l’Ami en Jorden van Foreest, waren er tijdens het trainingskamp
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nog drie andere grootmeesters om hem te helpen. Het Kandidatentoernooi begon op 17 maart in
Ekaterinenburg. Na 7 ronden, exact halverwege het toernooi, brak de FIDE-president Dvorkovich
het toernooi af omdat Rusland vanwege de corona crisis het luchtruim sloot. Op dit moment is
nog niet duidelijk wanneer het toernooi hervat kan worden. In de stand na 7 ronden staat Anish
met 3,5 uit 7 op 50%, een vol punt achter de twee koplopers Ian Nepomniachtchi en Maxime
Vachier-Lagrave. Tijdens het Kandidatentoernooi was er relatief veel aandacht van de pers,
enerzijds omdat de WK-cyclus altijd veel aandacht krijgt, en anderzijds omdat alle andere
internationale topsportevenementen al waren stopgezet.
De wedstrijdkalender van Anish is door de coronacrisis natuurlijk ingrijpend gewijzigd. De laatste
maanden nam Anish deel aan een aantal online toernooien. Het meest opvallend was zijn
deelname aan het Magnus Invitational (18 april-3 mei). Anish wist zich niet te plaatsen voor de
knock-out fase (Anish is geen specialist in rapid/blitz online). Wel wist hij de onderlinge matches
tegen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana te winnen. Met name de zege op de uiteindelijke
toernooiwinnaar Carlsen was een grote sensatie en dat was ook in de traditionele media (kranten
en teletekst) te lezen.

Programma Jorden van Foreest
Na zijn uitstekende resultaat in het Tata Steel Chess Tournament (4e plaats met 7 uit 13, achter
Carlsen, Caruana en So), won Jorden in Praag een zogenaamd Challengers toernooi met 6 uit 9.
Voor de editie van 2021 wordt hij nu uitgenodigd voor de Masters groep. Het toernooi in Praag is
qua opzet enigszins vergelijkbaar met Wijk aan Zee.
Jorden is op basis van bovenstaande resultaten op de wereldranglijst doorgestegen naar plaats
54 met een rating van 2682 (Anish staat met 2764 op plaats 10). Voor Jorden komt de
coronacrisis heel ongelegen net in een fase waarin hij veel toernooiuitnodigingen kreeg.
Met name Jordens prestatie in Wijk aan Zee legde de basis voor een zogenaamde ‘maatwerk’
procedure bij NOC*NSF. De uitkomst hiervan was positief, en Jorden heeft de A-status gekregen
van NOC*NSF tot en met 31-3-2021.

Landenteams
De FIDE heeft de Olympiade die gepland stond voor 5-18 augustus 2020 verplaatst naar de zomer
van 2021.

NOC*NSF
Er is contact geweest met NOC*NSF over de financiële gevolgen van de corona crisis voor de
uitgaven op het gebied van topschaak. Een deel van de topschaaksubsidie zal mogelijk
teruggestort moeten worden indien activiteiten niet hebben plaatsgevonden. Meer duidelijkheid
zal pas in juli volgen. In de zomer volgt ook uitsluitsel over onze subsidieaanvraag voor de
periode 2021-2024.
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Talentontwikkeling
Papendal talentenprogramma
Casper Schoppen heeft net voor de corona crisis uitbrak in Hamburg een gesloten GM-toernooi
gewonnen met een score van 6,5 uit 9. Zijn score was tevens voldoende voor een
grootmeesternorm en de titel. Casper nam deel in Duitsland dankzij bemiddeling van de KNSB en
onder begeleiding van Sipke Ernst.
Trainingen op Papendal (Jorden, Lucas, Liam en Casper) zijn momenteel niet mogelijk, behalve
onder strenge voorwaarden. Wel hebben er online trainingen plaatsgevonden.
Trainingen talentstatushouders
De talentstatussen zijn per 1 februari 2020 vastgesteld door de Technische Commissie. We zitten
in een overgangsperiode - van seizoenen naar jaren.
De trainingsprogramma’s van de talentstatushouders gaan gewoon (online) door.

Uitzendingen
De verwachting is dat alle internationale jeugdkampioenschappen in 2020 geschrapt zullen
worden door de FIDE en de ECU. Definitieve besluiten zijn nog niet genomen.

Evenementen
Evenementen volwassenen
Het ONK Dieren is afgelast. We onderzoeken momenteel of het NK Algemeen en Dames door kan
gaan in de zomer.

Evenementen jeugd
345 toernooien
Met de kwalificaties voor 345 scholentoernooien was nog net een begin gemaakt in januari. Er
zijn nieuwe toernooien georganiseerd in Eindhoven, Doetinchem, Doorn-Driebergen en
Apeldoorn voor het stilleggen van alle toernooien.
NK VO Philips Stadion Eindhoven (16 jan)
Het Stedelijk Gymnasium Leiden was op 16 januari in het Philips Stadion Eindhoven
oppermachtig bij het NK schaken voor schoolteams Voortgezet Onderwijs (NK VO) in twee
categorieën. Zowel in categorie I (alle leerjaren) als in categorie II (eerste twee leerjaren) pakten
ze de titel.
Tot slot was er nog categorie III, Brainport regio. 5 teams streden hier om de titel van de
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Brainport regio. Het was spannend, maar uiteindelijk ging het Van Maerlantlyceum - Eindhoven
(team 2) er met de titel vandoor.
Kwalificaties NK ABC
In februari zijn in Eindhoven en in Delft nog twee kwalificaties gespeeld voor het NK ABC. In Delft
werd nog een speelronde geheel geschrapt omdat het brandalarm afging en niet meer op tijd
uitgezet kon worden.
Individuele NK’s jeugd
Kort na de kwalificaties zijn alle individuele NK’s jeugd vervolgens uitgesteld en sommige
inmiddels ook afgelast. Voor het NK E en NK D wordt nog dit najaar alsnog gekeken naar de
mogelijkheden. Voor het NK ABC en de Nationale Pupillendag zal dat niet meer lukken vanwege
onoverkomelijke financiële en organisatorische redenen.
Als alternatief zijn de NK’s jeugd online georganiseerd op een van de oorspronkelijke
toernooidata:
10 april, NK E Online
1 mei, NK ABC Online
21 mei, NK D Online
Deze evenementen waren stuk voor stuk zeer geslaagd. Ze zijn op Twitch.tv/schaakbond live
uitgezonden onder regie van IM Stefan Kuijpers en met gastcommentatoren die belangeloos hun
kennis met het publiek deelden. De Chess Queens waren bij vrijwel alle NK’s goed
vertegenwoordigd. Bij het NK ABC was het zelfs een ware reünie van oud-jeugdkampioenen en
Grootmeester Erwin L’Ami.
De kampioenen zijn geen onbekenden, hoewel het speeltempo (5 minuten + 5 seconden per zet)
en platform, sommigen natuurlijk beter ligt dan anderen:
E: Tommy Grooten, Luna Huang
D: Prajit Sai Kumar, Lauri Maris
C: Kobe Smeets, Lauri Maris
B: Loek van der Hagen, Jule Cordes
A: Siem van Dael, Alisha Warnaar
Ook was leuk dat onze Nederlanders in het buitenland konden meedoen, Yichen Han vanuit
Engeland. Alexander Rutten wilde vanuit de VS tevens deelnemen, maar zag dit sneuvelen
vanwege het tijdsverschil en een toets van school.
De kampioenen voor het alternatief voor de Nationale Pupillendag, het NK FGH Online op 20 juni,
komen hier nog bij.
NK Viertallen Online
Dit evenement voor zowel viertallen van een school (basisonderwijs) als van clubs met spelers
t/m 12 jaar, bestond al wel in het klein in 2019. Door de coronacrisis is dit toernooi dit jaar met 4
kwalificaties en een finale echter uitgegroeid tot een enorm leuke strijd op de vrijdagmiddag.
Met gemiddeld 120 deelnemers per toernooi was het goed bezet en kwamen steeds sterkere
jeugdteams aanschuiven. Op vrijdag 19 juni spelen de laatst overgebleven 3 schoolteams en 10
jeugdclubteams t/m 12 jaar om de NK titel.
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PR-activiteiten
Sinds 16 maart jl. in Sanne Krist voor 2 dagen in de week werkzaam bij de KNSB, op inhuurbasis.
Zij houdt zich bezig met digitale marketing en communicatie. In eerste instantie heeft ze vooral
zich bezig gehouden met Schaakmatties (o.a. opzetten nieuwsbrief).

Door de coronacrisis heeft online schaken veel aandacht in landelijke media gekregen. We
hebben goed de kans gekregen het online schaken in een positief daglicht te plaatsen. Soms
berichtten media buiten de schaakbond om (o.a. de Volkskrant met artikelen over eerst het
kandidatentoernooi en daarna over het Magnus Carlsen Invitational), soms benaderden ze KNSB.
Overzicht:
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende artikelen met Anish Giri in de Volkskrant
Interview met Dharma Tjiam op Radio 1 (BNN/VARA Sportcombinatie) over het
kandidatentoernooi
Interview met Dharma Tjiam op BNR Nieuwsradio over online schaken en Schaakmatties
2 artikelen in NRC over online schaken
Interview met Jeroen Bosch in De Stentor
Artikel over online denksporten in het Reformatorisch Dagblad
Artikel over DGT in de Volkskrant

We hebben ook de contacten met onze schaakambassadeur Nick Schilder aangehaald. Nick wil
graag weer enkele promotieactiviteiten voor het schaken uitvoeren, ook online. Zo staat een
filmpje voor Schaakmatties op het programma. Bij deze een oproep om leuke initiatieven waarin
ook een rol aan Nick wordt toebedacht, aan te melden bij de KNSB. Wij gaan dan in overleg met
hem wat mogelijk is. Initiatieven gericht op jeugd of met een regionale of landelijke uitstraling,
maken meer kans.

Internationale zaken
De KNSB heeft in mei deelgenomen aan een ingelaste online ECU vergadering van Europese
schaakbonden over de corona crisis. Het was goed om te horen hoe de aanpak in andere landen
is, alhoewel tegelijkertijd duidelijk werd dat de onderlinge verschillen in de diverse landen groot
is. In sommige landen (IJsland, Kroatië) werd in mei het schaken alweer voorzichtig opgestart. In
veel landen was daar nog geen sprake van. De ECU gaf aan dat de Europese
Jeugdkampioenschappen weliswaar nog steeds op de kalender staan voor november, maar gaf
aan dat de kans zeer klein was dat deze doorgang zouden vinden. Het ECU bestuur was vrij
vastbesloten in hun voornemen om de individuele Europese Kampioenschappen (algemeen in
Slovenië; vrouwen in Roemenië) in december door te laten gaan, maar dat hangt natuurlijk sterk
af van hoe de corona crisis zich ontwikkeld.
Herman Hamers was aanwezig op het 90e FIDE Congres in Abu Dhabi in februari.
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Uitgangspunten en voortgang van het project Schaakmatties
20/20408
Ambitie en context
In het MJBP is Verankeren van schaken in onze samenleving een belangrijke doelstelling. De jeugd heeft de toekomst en de
overtuiging is dat wanneer we zoveel mogelijk kinderen enthousiast kunnen maken voor het schaken dit op de eerste plaats goed is
voor de kinderen en zeker ook goed is voor ons verenigingsleven in het algemeen. De realisatie van een online jeugdschaakclub is
daar een belangrijke pijler van.

Doelen
Om de ambitie waar te maken hebben we hoofddoelen geformuleerd. Om de hoofddoelen en daarmee de ambitie waar te maken,
zijn bepaalde tussenresultaten voorwaardelijk. (Tussen haakjes staat de realisatie.) Doelen en voorwaardelijke tussenresultaten zijn:
HOOFDDOELEN
Alle leerlingen in de basisschoolleeftijd hebben de mogelijkheid om te leren schaken via school, naof buitenschoolse opvang of online
Ultimo 2021 zijn 15.000 kinderen (betaald) lid van de online jeugdschaakclub Schaakmatties

TUSSENRESULTATEN AANTAL LEDEN
Aantal nieuwe betalende leden, scholen, laatste maand
Aantal nieuwe of verlengingen betalende leden, clubs, laatste maand
Aantal nieuwe betalende leden, individueel, laatste maand
Totaal aantal nieuwe betalende leden
Aantal afgemelde leden (automatisch terug naar niet betaald)
Totaal aantal betalende leden
TUSSENRESULTATEN Activiteit
Laatste 30 dagen activiteit, Schaakmatties, aantal deelnemers
Laatste 30 dagen activiteit, schoolschaakmatties, aantal deelnemers

Stand op
1-1-2020
--

1-5-2020

1-7-2020

1-1-2021

1.333

1.720

3.500

8.000

1-1-2020
26
4
13
43
-110

1-4-2020
57
37
95
189
-84

1-5-2020
186
232
107
525
-293

1-6-2020
54
115
50
219
-329

1.333

1.488

1.720

1.610

1-1-2020
250
100

1-4-2020
250
100

1-5-2020
656
322

1-6-2020
718
297

--

Aantal toernooien, individueel laatste maand

4

30

58

64

Totaal aantal deelnemers toernooien individueel Schaakmatties (scholen en clubs)
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Toelichting op de realisatie per 1-6-2020
Algemene indrukken
Het aantal aanmeldingen heeft te kampen met een lichte terugloop t.o.v. van vorig jaar toen via de fysieke scholenwedstrijden, met
name het 345 toernooi, er relatief veel scholierenleden bijkwamen in deze periode, dat is maar voor een deel goed gemaakt met
het NK Schoolschaak online.
De aanwas loopt in het algemeen nog langzaam. Na een initiële boost toen de coronacrisis begon van plus 500 in een maand, is het
aantal nieuwe aanmeldingen pre maand weer teruggezakt. De laatste maand zijn teamtoernooien (NK viertallen, NK scholen) wel
weer een belangrijke trekker geweest.
Individueel bereiken we ook nog steeds nieuwe kinderen van scholen verspreid over heel Nederland, dat zijn er op dit moment
gemiddeld 10 per week.

Overzicht marketing- en communicatieacties vanaf 1-1
Het marketingbureau Techonomy is ook in 2020 onze partner om Schaakmatties goed in de markt te zetten. Zij beheren de website
Schaakmatties.nl, de sociale media van Schaakmatties en helpen nieuwsbrieven ontwikkelen. Zij adverteren ook op Facebook en

Uitgangspunten en voortgang van het project Schaakmatties
Google. Met het platform Kidsproof is een samenwerking aangegaan om het bereik te vergroten. Daar zijn niet direct veel nieuwe
aanmeldingen vandaan gekomen, maar hebben we wel een enorme groep bereikt met 600.000 views.
Met Chessity hebben we goed contact rond het NK Schoolschaak Online. 10 teams zijn vanuit hun wekelijkse arenatoernooien
ingestroomd op Schaakmatties in de halve finales. Tegenprestatie si dat beide partijen elkaar noemen in hun communicatie kanalen.
De actie om ons scholenbestand verder uit te breiden is ook gelukt. Inmiddels hebben we van alle regionale bonden de gegevens
ontvangen van alle 110 lokale organisatoren van de scholenkampioenschappen, tevens hebben we 300 extra contactpersonen
verzameld van de deelnemende scholen aan de reguliere schoolschaakcompetities. Dit databestand maakt onderdeel uit van alle
berichtgevingen rond Schaakmatties.
Voor de scholen die beginnen met Schaakmatties, hebben we aparte acties uitgezet om hen op weg te helpen. Er was al een
handleiding, maar de scholen zijn ook gebeld of ze hulp nodig hadden of om kennis te maken met het programma.
Er zijn ook twee webinars georganiseerd voor club- en schoolfunctionarissen.
In mei is tevens begonnen met het uitbrengen van een nieuwsbrief over alles rond Schaakmatties.

Overzicht alle online activiteiten vanaf 1-1
Begin van de Corona crisis
Van 19 maart t/m 13 april zijn dagelijks twee extra live toernooien georganiseerd met prijsjes voor de scholen. Daarnaast zijn vanaf
25 maart ook nog twee dagelijkse toernooien voor clubs en scholen toegevoegd. De speciale scholen toernooien zijn er om ook de
scholieren een kans te geven die nog geen lid van een club zijn. De clubtoernooien worden namelijk vooral gedomineerd door de
deelnemers van het NK E (t/m 10 jaar) en NK D (t/m 12 jaar).
In april en mei zijn de teamtoernooien gestart met het NK Viertallen en NK Schoolschaak. Beide toernooien hebben een enorme
impuls gegeven aan de live toernooien. Van gemiddeld 10 deelnemers naar 100 deelnemers per toernooi. De tweede kwalificatie
van het NK Viertallen in april was de klapper met 170 deelnemers.
Bij het NK Schoolschaak Online (vanaf 18 mei) hadden we tevens te maken dat de scholen weer open gingen met halve dagen
(vanaf 11 mei). We hebben daarom flexibel ingezet dat leerlingen konden kiezen welke dag ze meededen en hoe vaak. Per
kwalificatieweek konden de kinderen steeds hun eigen resultaat verbeter met ca. 700 deelnemers in totaal.
Met het 345 toernooi (vanaf 15 juni) erbij kan dit aantal dus nog oplopen.
Voor alle individuele kampioenschappen NK E (t/m 10 jaar), NK D (t/m 12 jaar) en NK ABC (t/m 14, 16 en 18 jaar) hebben we online
kampioenschappen gehouden. Alleen het NK ABC op chess.com, de rest op Schaakmatties. Het NK FGH (t/m 7, 8 en 9 jaar) staat nog
gepland op 20 juni. Met Twitch uitzendingen en veel leuke gasten hebben we het publiek thuis weten te vermaken.
Een smet was alleen dat we iemand hebben moeten diskwalificeren en schorsen vanwege vals spel. Helaas komt vals spel vaker
voor bij online wedstrijden (niet alleen bij die van de KNSB), al speelt de overgrote meerderheid gelukkig eerlijk. We hebben nu
afgesproken standaard de top 5 bij officiële kampioenschappen te laten checken op eerlijk spel zowel voor Schaakmatties als
Chess.com. Ook hebben we een oproep geplaatst op de website om altijd eerlijk te spelen.
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Inleiding
Voor u ligt de tweede rapportage met kerncijfers over de ontwikkeling van het aantal leden, het aantal clubs
(en het aantal clubs met jeugdafdeling/jeugdclubs), schoolschaak en online schaak. Deze cijfers geven een
goed beeld van de huidige stand van zaken bij het georganiseerde schaak. Verder geven ze een indicatie van
de vorderingen bij de speerpunten verankeren (schoolschaak), versterken (clubschaak) en verbinden (online
schaak) uit het meerjarenbeleid 2018-2021.
In deze rapportage is het effect van de coronacrisis op de ledenaantallen nog niet wezenlijk zichtbaar.
Peildatum is 1 april; het kan zijn dat het aantal leden licht negatief beïnvloed is omdat clubs in verband met
de coronacrisis nieuwe leden van maart 2020 nog niet hebben aangemeld. Het effect is wel zichtbaar bij de
schoolschaaktoernooien. Deze toernooien (zowel BO teams als 345-toernooi) zijn ernstig verstoord door het
uitbreken van de coronacrisis, en daarom zijn er helaas geen cijfers voor 2020 beschikbaar.

Ontwikkeling ledenaantal
Verenigingsleden onderverdeeld naar leeftijd
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Het gaat hier om het aantal hoofdleden. Dubbelleden zijn niet meegeteld.
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Ten opzichte van 2019 is er een lichte daling bij de volwassenen en de jeugd t/m 12 jaar. Bij de jeugd van
13-20 jaar is er een lichte stijging. Het is moeilijk te zeggen of dit incidenteel is, en veroorzaakt wordt door
de coronacrisis.

Leden bijzondere bonden
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Het gaat hier om het aantal hoofdleden. Dubbelleden zijn niet meegeteld. Sinds 2015 is het ledenaantal bij
alle bijzondere bonden gedaald.

Scholierenleden
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Het gaat hier om het aantal hoofdleden. Dubbelleden zijn niet meegeteld.
Door het vervallen van de automatische koppeling tussen Chessity en het scholierenlidmaatschap had de
KNSB vanaf eind 2018 geen Chessity scholierenleden meer. Dat verklaart de daling in 2019. Door
Schaakmatties is het aantal scholierenleden in 2020 weer gestegen.

Ratingleden, leden online en persoonlijke leden
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Bij de online leden zijn ook de dubbelleden geteld.
Het aantal online leden zal in 2020 teruggaan naar nul omdat de KNSB geen Playchess accounts meer
verkoopt na de overgang naar Chess.com. Het aantal ratingleden en persoonlijke leden schommelt door de
jaren heen.

Leden club KNSB en club KNSB jeugd op Chess.com
De KNSB is medio 2018 voor de online schaakactiviteiten (internet toernooien, voorronden NK voortgezet
onderwijs) overgestapt naar Chess.com. Daarvoor heeft de KNSB een club KNSB en een club KNSB jeugd
opgericht. Leden van deze twee online clubs zijn geen officiële online leden van de KNSB, omdat zij geen
betaald account via de KNSB hebben gekregen.1 Per 1 april 2020 telt de club KNSB 844 leden en de club
KNSB jeugd 398 leden.

1

De KNSB ontvangt overigens wel een percentage van elk betaald account bij Chess.com dat via de landing page van
Chess.com op de KNSB site is genomen.
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Ontwikkeling schaakclubs
Ontwikkeling aantal (jeugd)clubs
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Een club wordt geteld als er minimaal 5 betalende leden zijn. Een jeugdclub of een schaakclub met een
jeugdafdeling wordt geteld bij minimaal 5 betalende jeugdleden en een jeugdleider vermeld in OLA. Begin
2019 is de clubs zonder jeugdleider in OLA gevraagd deze alsnog op te voeren, dat had een significante
stijging van het aantal jeugdclubs tot gevolg. Het aantal clubs daalt jaarlijks licht. Met enige regelmaat
verdwijnen kleine clubs door opheffing of door fusie.
Er zijn in OLA overigens 63 clubs met een jeugdleider en met minder dan 5 jeugdleden. De helft van deze
clubs heeft 0 jeugdleden. Streven is om het komend jaar na te gaan of deze clubs ondersteuning kunnen
gebruiken.

Verdeling clubs naar ledenaantallen
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Het aantal clubs kan per jaar wat fluctueren. Dat komt door de keuze om een ondergrens van 5 leden te
hanteren. Het is daarom beter om naar de meerjarige trend te kijken dan per jaar te vergelijken.
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Ontwikkeling schoolschaak
Aantal deelnemers voorronden NK BO teams
Jaar (2020 = seizoen 2019-2020)
Scholen (teams)
Deelnemers

2016
2154
8616

2017
2291
9164

2018
2313
9252

2019
2376
9504

2020
onbekend
onbekend

Het aantal teams (en daarmee ook het aantal deelnemers) aan de lokale schoolschaaktoernooien voor teams
stijgt gestaag. De verwachting was dat voor 2020 het wederom zou stijgen. De cyclus van lokale toernooien
is echter in maart afgebroken vanwege corona. We hebben daardoor geen cijfers kunnen opleveren. De
scholen zijn wel voor het NK Schoolschaak Online uitgenodigd, maar veel lokale teams hebben die laten
gaan.
Streven voor volgend jaar is om ook het aantal lokale toernooien in beeld te hebben. De 110 lokale
voorronden hebben we inmiddels in beeld. Er zijn ook enkele vacatures in bepaalde gebieden. Die gaan we
ook proberen in te vullen.

Aantal deelnemers lokale 3-4-5 toernooien
Het seizoen was begonnen met 3 nieuwe voorronden in Drunen, Eindhoven en Doetinchem. Helaas brak
toen de corona uit. Het seizoen wordt online afgemaakt met het NK Schoolschaak Online 345.

Aantal kinderen dat schaakles krijgt op school/BSO/buurt
Op dit moment zijn er geen actuele gegevens beschikbaar. Schatting voor 2019 was dat er ca. 16.000
kinderen schaakles krijgt op school, BSO of in de wijk/buurt.

Aantal scholen/BSO’s/buurtlocaties waar schaakles wordt gegeven
Het aantal scholen in OLA per 1 april 2020 is 971. De schatting is dat er landelijk op ca. 1.500 scholen
schaakles wordt gegeven. In de loop van 2020 worden de scholen / BSO’s en buurtlocaties bijgewerkt, zodat
we deze komende jaren beter kunnen volgen.
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