KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

Secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs
Dharma Tjiam
Update coronacrisis gevolgen schaakwereld
Voorzitters en secretarissen regionale en bijzondere bonden, Algemeen Bestuur KNSB
12 juni 2020
20/20414

Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 29 mei 2020.
Verslag belronde geselecteerde verenigingen
In het bondenoverleg van 13 mei is afgesproken een belronde te houden met door de bonden
geselecteerde verenigingen met als doel om te inventariseren hoe het met de clubs gaat en wat
de KNSB zou kunnen doen om ze te helpen. Een verslag hiervan in de bijlage bij deze mailing.
Uitkomst peiling verenigingen over opstarten KNSB competitie
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.
Conclusie: 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.
Binnensporten NOC*NSF protocol – nieuw schaakprotocol volgt
Een nieuwe versie van het algemene NOC*NSF sportprotocol voor de binnensporten ligt ter
goedkeuring bij het RIVM. NOC*NSF verwacht dat dit protocol in week 25 gepubliceerd wordt. De
meest actuele versie staat steeds op nocnsf.nl/sportprotocol en op de corona overzichtspagina op
schaakbond.nl.
De KNSB heeft een nieuw schaakspecifiek protocol geschreven. Dit protocol zullen wij met de
clubs delen wanneer we de noodzakelijke goedkeuring hebben.
Stand van zaken steunpakket voor verenigingen met eigen accommodatie
In eerdere mailingen is het steunpakket van de overheid van 20 miljoen voor clubs met eigen
accommodatie al genoemd. De concrete uitwerking duurt nu al enige tijd. Er is ons nu gemeld dat
het concept gereed is, maar dat NOC*NSF en het ministerie van VWS nog de hand leggen aan de
laatste details.
Herinnering bijeenkomst op 17 juni voor jeugdleiders van clubs via Zoom
De KNSB organiseert speciaal voor jeugdleiders van clubs op woensdagavond 17 juni een
bijeenkomst op Zoom tussen 19.30 en 21.00 uur. Onderwerpen die avond zijn de gevolgen van de
corona crisis voor jeugdschaakclubs, ideeën uitwisseling en online alternatieven.
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