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Belronde geselecteerde verenigingen gevolgen coronacrisis
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Inleiding
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.
In totaal hebben 10 regionale bonden contactgegevens aangeleverd. Dat zijn dus 30
verenigingsbestuurders, met wie contact is opgenomen door het bondsbureau (meestal
telefonisch, soms via e-mail).
Conclusies op basis van belronde
De belronde leverde nuttige informatie op over hoe het nu met de clubs gaat, en wat de
belangrijkste hulpvragen zijn. Diverse nuttige tips zijn genoemd, en goede vragen gesteld, in dit
verslag zijn de meest genoemde opgenomen.
Hoe gaat het met de vereniging en welke activiteiten worden er ondernomen?
Bij de meeste verenigingen is er sprake van online activiteiten. De opkomst ligt meestal tussen de
20-50% van het aantal leden dat normaal een clubavond bezocht. De meeste geven aan dat
oudere leden over het algemeen minder geïnteresseerd zijn in online schaak. Er zijn een paar
uitzonderingen (verenigingen die niet aan onlineschaak doen, maar ook een vereniging waarbij
70% van de senioren en 80% van de jeugdleden online meespeelt).
Bij de kleine dorpsverenigingen lijkt er meer contact met de leden te zijn dan bij de grotere
verenigingen. Sommige verenigingen hebben nadrukkelijk actie ondernomen om contact met de
leden te houden (bellen, mailen, nieuwsbrief, clubblad). Vrijwel geen vereniging heeft
buitenactiviteiten ondernomen voor de jeugd (toen dat wel mocht). Sommige verzorgen wel online
lessen voor de jeugd. De platforms chess.com en lichess zijn even populair. Andere platforms
worden niet genoemd.
Bestuursvergaderingen vinden soms online plaats, en nu het weer kan: in de tuin van een
bestuurslid.
Zeggen er leden op?
Vrijwel alle clubs geven aan dat er nog geen leden hebben opgezegd vanwege de coronacrisis
(een vereniging is een uitzondering met 4 opzeggingen – oudere leden die nu definitief afhaken).
Clubs zijn hier met name bang voor wanneer de coronacrisis zou voortduren en we lang geen
competitie kunnen spelen. Wel geven diverse clubs aan dat je in deze tijd geen nieuwe leden wint
(wat natuurlijk ook gevolgen heeft voor ledenbestand). Een aantal verenigingen is van plan om
voor volgend seizoen de contributie te verlagen omdat leden nu maar een deel van het seizoen
hebben kunnen schaken.
Corona mailings KNSB
Vrijwel alle verenigingen ontvangen de corona mailings in goede orde. De meeste zeggen dat ze
die ook nuttig vinden. Sommige geven aan dat ze er nu nog niet zoveel mee kunnen (omdat er
toch nog niet geschaakt mag worden).
Speelzaal
Veel verenigingen geven aan dat ze weer terecht kunnen bij hun speelzaal wanneer de regels van
de overheid dat weer toelaten. Een enkele club moet op zoek naar nieuw lokaal (zaten in
verpleeghuis niet meer welkom straks). Diverse clubs gaven aan in dit verband dat ze er financieel
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goed voorstaan (geen huur hoeven te betalen de afgelopen tijd). Sommige geven aan dat het bij
strenge protocollen lastig gaat worden met de beschikbare oppervlakte, een enkeling maakt zich
bezorgd over ventilatie in de zaal.
Competitie en protocollen
Voor velen is het hervatten van de competitie het belangrijkste onderwerp. Vrijwel iedereen wil
geen online competitie of een competitie met hele strenge protocollen. Men wil gewoon tegenover
elkaar zitten aan een schaakbord, tussen de borden 1,5 meter afstand is prima. Er is behoefte aan
een duidelijk protocol van de KNSB en ook aan een praktische handleiding hoe het aan te pakken.
Diverse clubs geven aan dat reizen voor de competitie een groot probleem wordt bij de huidige
regels: bij voorkeur niet met OV reizen, maar ook reizen met auto is een probleem wanneer je niet
uit hetzelfde huishouden komt (op dit moment is reizen met meer dan 2 personen uit niet hetzelfde
huishouden strafbaar). Veel clubs geven aan dat hun leden in de risicoleeftijd hervatten van de
competitie wellicht niet zien zitten en dat ze dus minder teams zullen inschrijven.
Hulp nodig – wat kan de KNSB doen?
Veel clubs geven aan dat de KNSB niet veel voor hun kan doen nu, of dat wat de KNSB nu doet
(informeren) prima is. Een kwestie van afwachten tot de regels van de overheid versoepelen. Vele
herhalen ook dat de KNSB de competitie zo normaal mogelijk moet proberen op te starten.
Speerpunten – wat moet de KNSB doen
Op basis van de gesprekken en de conclusies zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. De KNSB stelt een duidelijk protocol op voor het spelen van competitie (extern en intern).
2. De KNSB communiceert duidelijk hoe de externe competitie wordt opgestart (op welke
termijn en met welke deadlines).
3. De KNSB stelt naast het protocol een plan van aanpak op voor de verenigingen. Dat plan
van aanpak beschrijft waar je overal aan moet denken en op moet letten bij het weer
opstarten van de clubavond. Er komt ook een plan van aanpak voor het opstarten van de
externe competitie.
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Bijlage VRAGENLIJST
Kent u leden die ziek zijn geworden van het coronavirus?
Hoe gaat het met de vereniging?
Zijn er online activiteiten ondernomen? (Bent u op de hoogte van de mogelijkheden?)
Zo ja, hoe was de opkomst?
Op welk platform?
Zijn er buitenactiviteiten georganiseerd voor de jeugd?
Zo ja, welke, hoe was de opkomst?
Heeft u zicht op wat de leden doen? (Is er contact geweest?)
Zeggen er mensen hun lidmaatschap op?
Heeft u de corona mailings van de KNSB goed ontvangen? (Heeft u hier iets aan?)
Stel de competitie mag weer worden opgestart in een 1,5 meter samenleving. Ziet u dit zitten?
Hoe is het met uw speelzaal? (Kunt u er weer terecht, dreigend faillissement?)
Heeft u ergens hulp bij nodig? Wat zou de KNSB kunnen doen?
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