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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Definitieve notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 10 december 2016
in Vechtclub XL te Utrecht, aanvang 10.30 uur.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur. Vanaf nu zal elke vergadering beginnen met een kort
praktijkvoorbeeld dat anderen kan inspireren en waar men van elkaar kan leren. De heer Dekker (HSB)
vertelt vandaag over zijn activiteiten om schoolschaak in het Westland te promoten. Zijn ervaring is dat
Chessity succes heeft en in de lift zit, maar dat het veel geduld vergt om daadwerkelijk wat te bereiken. Het
is een mooi extra middel naast de stappenmethode om scholen enthousiast te maken.
2. Mededelingen en ingekomen post
 Bericht van verhindering is ontvangen van de NBC, de CSVN en lid van verdienste de heer Schuering.
 Dit is de laatste Bondsraadvergadering van de heer Van der Werf, die per 1 januari vertrekt. Op de
vacature hebben zich veel kwalitatief goede kandidaten aangemeld, waarvan er nog twee over zijn. Het
bestuur hoopt volgende week tot een afronding te komen en zal dan een persbericht doen uitgaan.
 Dit zal tevens de laatste vergadering zijn van bestuurslid de heer Tjiam en de laatste vergadering van de
heer Van Aurich, die 42 jaar lang Bondsraadslid geweest is. De heer Van Aurich heeft daarnaast nog
een aantal andere functies gedurende lange tijd vervuld, waarvoor hij in 2004 een erespeld heeft
ontvangen. De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor zijn jarenlange inzet in de Bondsraad.
 Het Facebook-account van de schaakbond is weer wat actiever geworden. De KNSB zal daar steeds
meer delen, met name actualiteiten. De voorzitter roept op de pagina te liken en de berichten te volgen.
 Een mededeling over een lid van verdienste zal worden ingevoegd tussen agendapunt 9 en 10.
3. Concept notulen Bondsraad 4 juni 2016
Tekstueel:
p.3, laatste alinea: De heer De Boer (NBSB) moet zijn De heer De Boer (NHSB).
p.7, rondvraag: “De heer van Aurich neemt afscheid…de heer Van der Graaf” moet zijn “Het was de
bedoeling dat de heer van Aurich vandaag als afgevaardigde van de persoonlijke leden afscheid zou nemen
in de Bondsraad, maar door het verschuiven van de datum kon zijn beoogd opvolger, de heer Van der
Graaf, niet aanwezig zijn en zal hij de volgende Bondsraadvergadering afscheid nemen.”
Naar aanleiding van:
p.2, agendapunt 3: De heer Van Aurich (PL) heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vragen. De heer Van
der Werf heeft twee maanden geleden per mail geantwoord en zal deze mail nogmaals sturen.
p.7, rondvraag: De heer van Aurich heeft enkele dagen geleden bericht gekregen dat zijn opvolger, de heer
Van der Graaf, ernstig ziek is geworden en de vertegenwoordiging van de persoonlijke leden niet op zich
kan nemen. Hij verzoekt ook hier vertrouwelijk mee om te gaan. Hij verzoekt daarnaast het bestuur en de
Bondraad dus te zoeken naar passende opvolger. Voorzitter geeft aan als er vanuit de BR suggesties zijn
voor een goede opvolger, zij dit graag hoort.
p.7, rondvraag: De heer De Weerd (RSB) heeft het document niet ontvangen, waarin kort zou worden
opgesomd wat leden krijgen voor hun bijdrage aan de KNSB. De heer Van der Werf antwoordt dat de
toezegging blijft staan, maar dat hij niet wil volstaan met een opsomming van activiteiten en bedragen die op
verschillende manieren toegewezen kunnen worden. Hij wil de cijfers voorzien van een toelichting.
Met deze correcties en zonder verdere opmerkingen worden de notulen vastgesteld.
4. Wijzigingen samenstelling bestuur
Vandaag neemt de heer Tjiam afscheid, die vanaf 2012 de zware portefeuilles jeugdschaak en
kadervorming onder zijn hoede had. De heer Van der Werf bedankt hem voor de inhoudelijkheid en
zorgvuldigheid waarmee hij zijn bestuurstaken heeft vervuld. De heer Lommers heeft inmiddels de
portefeuille kadervorming overgenomen.
Het bestuur draagt de heer Rebers voor als kandidaat voor de portefeuille topschaak. Zijn ambities zijn met
name een goed contact met de topschakers en een goede status voor het NK. Wat de middelen voor
topschaak betreft heeft de heer Van der Werf het goede nieuws dat NOC*NSF onlangs de door de KNSB
aangevraagde € 130.000 subsidie gehonoreerd heeft. Het bedrag is bestemd voor topschaak en
talentontwikkeling. Sponsoring is op dit moment de portefeuille van de voorzitter. Alhoewel er nog geen
concrete resultaten zijn, is de KNSB met veel partijen in gesprek en wordt aansluiting gezocht bij
beweegsporten. De portefeuille jeugdschaak is nog niet ondergebracht en blijft voorlopig de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het bestuur.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer Rebers.
5. Financiële Zaken
De heer De Vries (FAC) heeft weinig aanvullingen op het verslag van de FAC. De begrotingsstukken geven
een goed en helder beeld van de financiële positie van de KNSB. De situatie is niet overweldigend positief,
de liquiditeit staat onder druk, evenals toekomstige inkomsten en het verdienmodel zal nog eens onder de
loep moeten worden genomen. De voorzitter beaamt dat daar eens goed over gesproken moet worden,
maar op een ander moment dan in de Bondsraad. De heer De Weerd (RSB) merkt op dat hij daarin met
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nadruk de positie van de regionale bonden ten opzichte van de landelijke bond en de verenigingen zou
willen betrekken.
De begroting 2017 wordt zonder opmerkingen en bij acclamatie aangenomen.
De heer De Vries is volgens schema aftredend lid van de FAC. De FAC stelt voor hem voor een tweede
termijn te herbenoemen. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
6. Jaarplan 2017
Het bestuur houdt zich aan het Meerjarenbeleidsplan dat is goedgekeurd tot 2018, op bepaalde accenten na
die ze daarin wil aanbrengen. Voor het Jaarplan 2017 heeft het bestuur een vorm gevonden die herkenbaar
is en toch ruimte laat voor de inbreng van de nieuwe bestuursleden en de nieuwe directeur. Zo kan 20172018 als een soort overgangsperiode gezien worden en zal het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
duidelijker een nieuwe richting worden gegeven.
De heer Roosendaal (SGA) vraagt naar de betekenis van “het uitfaseren van OLA” (p.12 onderaan). Hier
had moeten staan “het uitfaseren van Access”, dit wordt aangepast.
De heer De Weert (RSB) vraagt of in het jaarplan duidelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen wat
ambities zijn (waar men naar streeft) en wat concrete doelstellingen (waar men op wordt afgerekend). De
voorzitter zegt toe daar voortaan zorgvuldiger over na te denken.
De heer Van Gelder (NBSB) leest dat het Schaakmagazine 36 keer uitkomt, namelijk 6 keer in elke even
maand (p.12). De tekst zal worden aangepast om dit misverstand te voorkomen.
7. Voortgangsrapportage werkgroep competitie
De rapportage van de werkgroep competitie betreft verder uitgewerkte voorstellen ten aanzien van de
invoering van een gescheiden regionale en landelijke competitie. De werkgroep heeft getracht de mogelijke
verbeteringen, wensen en andere punten die de afgelopen tijd zijn aangedragen zoveel mogelijk in deze
rapportage te verwerken. Aan de hand van de rapportage kan iedereen aangeven wat nog onduidelijk is en
welke punten eventueel nog ontbreken, zodat de werkgroep in juni met een goed voorstel kan komen.
Eerder –maart/april- zal al een concept moeten worden opgesteld, zodat de regionale bonden dit tijdig
kunnen bespreken met de achterban. Vandaag zal er vooral aandacht voor het proces zijn en de vraag hoe
bonden de verenigingen kunnen informeren en hoe verenigingen hun mening over de voorstellen kunnen
geven.
De heer Karagantcheff (HSB) opent met het verslag van een peiling die de HSB gehouden heeft onder de
verenigingen. Op verzoek is het verslag integraal als bijlage bij deze notulen gevoegd.
De verenigingen van de HSB zijn tegen het huidige voorstel van de werkgroep competitie. De verwachting
bestaat dat leden die afhaken door invoering van het nieuwe systeem niet meer terugkomen na een
terugkeer naar het oude systeem. Ook vreest men een devaluatie van de regionale competitie door het
wegvallen van de promotie-degradatieregeling. Als de regionale competitie fors aan spelers verliest zullen
de niveauverschillen in die competitie groter worden en de doordeweekse clubavond en daarmee het
verenigingsleven uitgehold worden. De HSB wenst dat de werkgroep competitie de volgende uitgangspunten
meeneemt in het definitieve voorstel voor juni 2017:
 De pilot wordt beperkt tot de 4e klasse KNSB. Een pilot voor eventueel meer klassen wordt beperkt tot
een combinatie van enkele noordelijke, oostelijke en/of zuidelijke regionale bonden.
 Er worden kleine en samenhangende regio’s samengesteld (de HSB alleen met RSB en LeiSB).
 De regionale bonden krijgen de mogelijkheid om de wedstrijden op doordeweekse avonden te spelen in
plaats van op zaterdagen.
 Als criterium bij de beoordeling van het al dan niet slagen van de pilot wordt bezien wat het effect is op
het aantal clubs en leden per regio
 Voor bonden en verenigingen zullen er geen noemenswaardige financiële consequenties zijn.
De heer Van Gelder (NBSB) heeft vanaf mei alle 8 districten van de NBSB bezocht. Nu de details van het
voorstel bekend zijn zal hij de stukken van de werkgroep op het forum zetten, zodat leden kunnen reageren.
In maart komt er een extra algemene ledenvergadering, waar gestemd zal worden over hoe de bond in juni
moet gaan stemmen. Als de werkgroep in juni met een gewijzigd voorstel komt zal de NBSB in september
bekijken hoe daar mee om te gaan en uiteindelijk beslissen of ze meedoet of niet.
 Het inschrijfgeld is hoger dan nu, dus verenigingen willen weten wat ze daarvoor terugkrijgen.
 Het zal moeilijk zijn iedereen gelijktijdig uit en thuis te laten spelen. De NBSB zal vermoedelijk ook teams
e
e
e
hebben voor een 5 en 6 klasse, die later inschrijven dan teams in de 4 klasse en dus andere
lotingsnummers krijgen. Met weinig zaalruimte waar maximaal 2 teams thuis kunnen spelen zal veel
vaker een zaal gehuurd moeten worden, een bijna onmogelijke taak voor de competitieleider.
 De NBSB voorziet dat verenigingen die op 1 juni nog niet zeker weten of ze een team op de been
kunnen brengen dat team zullen terugtrekken en eventueel later weer aanmelden, want de boete is fors.
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De heer Kunstk (LiSB) wil de procesgang tot 17 juni (*bondsraad is vanwege Pinksterweekend verplaatst
naar 17 juni) nog eens bespreken in het bondenoverleg. In januari en februari houdt de LiSB verschillende
regionale bijeenkomsten en wil de input die daar gegeven wordt inbrengen in het bondenoverleg. De LiSB
benoemt de volgende probleempunten:
 De reisafstanden, vanwege de regionale ligging van de bond.
 De inschrijfdatum: veel buitenlandse spelers die in de LiSB spelen moeten ook rekening houden met
speeldata in hun eigen land, die vermoedelijk op 1 juni nog niet bekend zijn.
De heer Schuil (SGS) is blij met de pilot en complimenteert de werkgroep. De SGS staat achter de
voorstellen van de werkgroep. Vanwege de zojuist geuite bezwaren adviseert hij de HSB zitting te nemen in
de werkgroep. De voorzitter moedigt dat aan en zegt dat dat niet per se de competitieleider hoeft te zijn, als
dat niet lukt.
De heer Van der Heijden (FSB) meldt dat de FSB in september een peiling heeft gehouden. De
ledenvergadering was over het algemeen vóór het voorstel, met name omdat elke vereniging zelf kan kiezen
e
of ze mee wil doen of niet. De FSB acht het van belang dat er juist meer klassen dan alleen een 4 klasse
e
worden ingevoerd. Met alleen een 4 klasse kunnen nogal wat speelsterkteverschillen ontstaan.
De heer De Boer (NHSB) noemt als voornaamste zorg het evenwicht in de piramide. Heeft de werkgroep
overwogen om eventueel de derde klasse te verkleinen als blijkt dat er niet genoeg teams inschrijven voor
de vierde klasse om de piramidevorm te handhaven? De heer Stomphorst antwoordt dat dit wel overwogen
is, maar niet uitgevoerd. In plaats van een piramide zou het ook een huis kunnen worden, dat is afhankelijk
e
van de inschrijving. Hij wil niet uitsluiten dat de 3 klasse verkleind wordt, maar niet in de pilotfase. Een
eventuele terugkeer naar het oude systeem zou dan teveel problemen opleveren. De heer De Boer vraagt of
de werkgroep wil opnemen na de pilot te streven naar de piramidevorm. De heer Stomphorst zegt toe hier
nog eens over spreken in de werkgroep.
De heer Ayala (RSB) noemt als grootste zorgen de reiskosten, de extra huurkosten, de reistijden en de
logistiek voor wat betreft de arbiters, omdat die zelf ook willen spelen. Hij voorziet uitholling van de regionale
competitie als mensen massaal op zaterdag willen schaken en niet meer door de week, alhoewel de
omgekeerde beweging ook mogelijk is. De RSB heeft daar nog geen goed beeld van, omdat dat nog niet
gepeild is. Ook voorziet hij veel problemen met een eventuele terugkeer naar het oude systeem en ziet
graag dat de werkgroep dat scenario nog verder uitwerkt. De heer Stomphorst verklaart dat in de nieuwe
e
reglementen opgenomen is dat de wedstrijdleider vanaf de 4 klasse KNSB en lager mee mag spelen.
De heer Vermue (ZSB) voorziet dat de reisafstanden vanwege de regionale ligging toe zullen nemen. De
ZSB speelt al vier jaar met gescheiden competities op zaterdag en door de week en heeft daar positieve
ervaringen mee. Het heeft ertoe geleid dat er meer teams zijn, veel spelers in beide competities spelen en
het niveau van de regionale competitie hoger is geworden. Overigens vraagt de ZSB geen inschrijfgeld, dat
e
komt er nu wel bij. Wat de ZSB betreft mag de wedstrijdleider in de 3 klasse KNSB ook meespelen.
De heer Zwinkels (LeiSB) noemt als belangrijkste zorgpunt de vraag of een huis wel voldoende gevuld gaat
e
worden. De LeiSB verwacht weinig extra teams die aan de KNSB competitie deel gaat nemen in een 4 of
lagere klasse. De bond verwacht ook weinig beweging de andere kant op. Verder noemt hij de terugvaloptie
een wel heel ingewikkelde operatie.
De heer Hoogland (OSBO) heeft het plan vanaf het begin op de agenda van de OSBO staan. De
verenigingen hebben uitgesproken dat ze het voorstel zoals nu bekend volledig zullen ondersteunen. Hij
spreekt hier tevens zijn waardering uit voor het werk dat de werkgroep tot nu toe verzet heeft. Men kan nu
eenmaal niet alles voorzien en soms is het een kwestie van lef hebben. De grafieken tonen aan hoe de
toekomst eruit ziet als er niets verandert en dat ziet er niet goed uit
De heer Roosendaal (SGA) heeft met name een probleem met de promotie-degradatieregeling. In het
e
e
potentieel nieuwe competitiereglement zou een team uit de 4 klasse promoveren naar de 3 klasse. Maar
e
wat als er maar 5 vierde klassen zijn? Dan promoveren er 5 teams, terwijl uit de 3 klasse 16 teams
degraderen. Komen de overige 11 plekken uit de regionale competities of promoveren ook de nummers 2 en
misschien ook de nummers 3? Misschien is het verstandig de pilot uit te voeren zonder de promotiedegradatieregeling, zodat eerst gepeild kan worden hoeveel belangstelling er is om op zaterdag te spelen
door mensen die nu door de week spelen. Ruim een kwart van de mensen in de SGA kan of wil niet op
zaterdag spelen. De heer Stomphorst zegt dat de werkgroep daar wel over gesproken heeft, maar van
mening was dat de animo zonder deze promotie-degradatieregeling sowieso minder zou zijn. Men speelt
graag ergens om. De promotieklasse is dan geen promotieklasse meer, daar speelt men dan om het
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kampioenschap in de regionale competitie.
De heer Mijnheer (SBO) zegt dat de verenigingen van de SBO unaniem met het voorstel instemmen omdat
de situatie in de SBO al zo is: de promotieklasse speelt op zaterdag. Een aantal jaren geleden is de SBO
gestart met een aparte viertallencompetitie naast de achttallencompetitie door de week omdat clubs niet
genoeg spelers voor achttallen meer op de been konden brengen. Die viertallencompetitie is een groot
succes geworden, er worden nu meer partijen gespeeld dan voor die tijd. De SBO heeft de verenigingen al
vroegtijdig geïnformeerd over de nieuwe opzet en een aparte enquête gehouden. Ook heeft de bond alle
achttallen in de promotieklasse gevraagd naar hun mening. Hij gelooft dat de nieuwe opzet zeker ook
kansen biedt, zoals samenwerking tussen verschillende verenigingen.
De heer Van Amerongen (Werkgroep Competitie) geeft een reactie vanuit de werkgroep. Inderdaad zit er
nog een los eindje aan de KNSB-competitie. Hoe verloopt de promotie-degradatieregeling als er maar weinig
vierde klassen zijn? Het is wel de bedoeling dat dit helder wordt en de competitiereglementen hierop
aangepast gaan worden. Dat zal in ieder geval na de pilotfase duidelijk zijn. Ook worden reistijden heel
e
belangrijk als er een 5 klasse komt. De werkgroep gaat aan de slag met de verdere uitwerking en zal dit zo
snel mogelijk communiceren naar de bonden, de verenigingen en op de website van de KNSB. Hij roept op
zo snel mogelijk te laten weten wat men van plan is en ook naar mogelijkheden te zoeken van
combinatieteams uit verschillende verenigingen zodat zo veel mogelijk op eigen niveau gespeeld kan
worden. Tenslotte geeft hij aan dat de forse boetes bij terugtrekken van een team niet zouden moeten
gelden voor teams in promotieklasse.
De voorzitter wil in maart een duidelijke presentatie hebben van het uitgewerkte voorstel, waar alle punten
transparant benoemd en besproken worden. De werkgroep heeft daarom graag tijdig de conceptnotulen van
deze vergadering. Voorts zal de voorzitter alle te nemen stappen tot juni op een rij zetten en inventariseren
wanneer de regionale bonden bij hun leden gaan peilen en wie wanneer welke informatie nodig heeft.
8. Plan nieuwe opzet kwalificaties NJK
De heer Tjiam licht zijn voorstel toe voor een nieuwe opzet voor de plaatsing voor de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen in een aantal categorieën. Gezien de teruglopende deelnemersaantallen aan
regionale kampioenschappen was het duidelijk dat er iets moest veranderen.
De heer Van der Heijden (FSB) vraagt hoeveel vrijplaatsen er blijven voor de Talentstatushouders en
waarom deze vrijplaatsen niet allemaal afgeschaft zijn.
De heer Kunstk (LiSB) mist in het voorstel een verklaring voor de teruggelopen deelname in de afgelopen
jaren. Misschien lost de nieuwe opzet dit probleem niet op. De LiSB heeft eerder een aantal zorgpunten
aangegeven (zoals de reisafstand voor een kwalificatietoernooi in Limburg), maar daar wordt in het huidige
voorstel niet op ingegaan.
De heer Ayala (RSB) vraagt zich af hoe de fasering precies verloopt. Er wordt gesproken over seizoen 20172018, terwijl de categorieën per kalenderjaar bepaald worden. De RSB organiseert in het voorjaar een PK en
in het najaar de finale.
De heer Tjiam reageert op de voorgaande vragen. In de eerste opzet van het plan waren geen vrijplaatsen
voor de Talentstatushouders, maar daar maakten de talenten zelf en ook de jeugdleiders van de regionale
bonden bezwaar tegen. Zij vonden het voor een sterk NJK beter om voor deze spelers een paar vrijplaatsen
te houden en daar is de werkgroep in meegegaan. Er zijn in totaal zo’n 20 à 25 Talentstatushouders.
In een enquête onder jeugdspelers is wel geprobeerd een verklaring te vinden voor de terugloop in aantal
deelnemers aan regionale kampioenschappen, maar dat gaf een heel diffuus beeld. Sommige sterke spelers
gaven aan die toernooien niet aantrekkelijk te vinden omdat ze toch al een vrijplaats hadden. De vrijplaatsen
in het NJK worden nu ook flink beperkt. Ook de kleinere deelnemersaantallen vond men minder aantrekkelijk
en hebben een versterkend effect: als de een niet meedoet, doet de ander ook niet meer mee.
De kwalificatietoernooien moeten het aantrekkelijker maken om mee te doen en op een andere manier
aangekleed worden, bijvoorbeeld door een sterke speler partijen te laten bespreken.
Voor wat betreft de zorgpunten van de LiSB geeft de heer Tjiam aan dat ervoor gekozen is om in het
voorstel niet meteen alle details vast te leggen, maar ook ruimte voor eigen invulling bieden aan de
organisatoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk met meerdere bonden de handen ineen te slaan en elk jaar van
locatie te veranderen om creatief om te gaan met reisafstanden.
De nieuwe opzet is voor het eerst van toepassing voor het NJK van mei 2018 in Assen, dus er is genoeg tijd
om een en ander voor te bereiden. De werkgroep blijft bestaan totdat de nieuwe opzet volledig
geïmplementeerd is en begeleiding is mogelijk. Contactpersoon is de heer Van Breugel.
De heer Van Gelder (NBSB) heeft in Brabant ook te maken met teruglopende deelnemersaantallen. Het plan
te stoppen met de districtskampioenschappen en een vrije inschrijving voor het regionale kampioenschap
bleek juist tot minder deelnemers te leiden. Blijkbaar motiveert het meer om een plaats te verdienen. Uit een
enquête bleek dat er in de periode van het PK concurrentie was van een sterk Gronings toernooi waar de
beste spelers heengingen, waardoor de laag daaronder ook niet meer meespeelde. De NBSB heeft er nu
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voor gekozen om de oudere spelers in de dagen na carnaval te laten spelen, de jongeren blijven tussen
kerst en oud en nieuw. Omdat de ouders aangaven 5 dagen achter elkaar erg lang te vinden zijn er plannen
om de wachttijd op een aangename manier te vullen, analyses van sterkere spelers, bijzondere maaltijden
etc. Hij is benieuwd wat het effect zal zijn op de deelname.
De heer Schuil (SGS) vraagt hoe de toewijzing van toernooien in zijn werk gaat als zich bijvoorbeeld 6 of 7
kandidaten aanmelden. Dit wijst zich vanzelf volgens de heer Tjiam, bonden zullen elkaar moeten gaan
opzoeken en samenwerken. Enige spreiding van de vier kwalificatietoernooien is wel nodig.
Het voorstel voor de nieuwe opzet voor de plaatsing voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen wordt in
stemming gebracht. Het voorstel wordt aangenomen met 108 stemmen voor, 22 tegen en 1 blanco.
9. Rapportage aan Bondsraad
Zonder vragen of opmerkingen wordt de rapportage aan de Bondsraad voor kennisgeving aangenomen.
9a.Voordracht lid van verdienste (toegevoegd agendapunt)
Het bestuur ontving het verzoek de heer C. Versteeg voor te dragen als lid van verdienste. Hij was 25 jaar lid
van de Beroepscommissie van de KNSB, jarenlang competitieleider voor de NBSB en heeft zich ingezet
voor tal van andere activiteiten. Om gezondheidsredenen kon hij hier niet aanwezig zijn. Ook vanwege zijn
verslechterende gezondheid en vooruitlopend op deze vergadering is hij reeds benoemd. De vergadering
bevestigt zijn benoeming met groot applaus.
10. Vergaderdata Bondsraad en Bondenoverleg in 2017
De volgende vergaderdata worden vastgelegd:
- Bondenoverleg woensdagavond 19 april en 1 november
- Bondsraadvergadering zaterdag 9 december
Aangezien de datum 3 juni voor de Bondsraad in het Pinksterweekend blijkt te vallen, zal deze een of twee
weken worden verschoven. Bericht hierover volgt* (Inmiddels bekend dat dit 17 juni wordt)
11. Rondvraag
De heer Dekker (HSB) vraagt aandacht voor twee schaakfilms die binnenkort uitkomen: “Magnus” en de
Disneyfilm “Queen of Katwe”. Magnus gaat 19 januari in première en zal ook in Naaldwijk vertoond gaan
worden, misschien iets voor de website. De voorzitter vult aan dat de film waarschijnlijk ook vertoond wordt
als Tata on Tour is in Rotterdam (19 januari), in Haarlem (25 januari) en tijdens het toernooi in Beverwijk elke
avond. De KNSB bespreekt op dit moment de mogelijkheid een inleiding bij de film te geven.
e
De heer Kroezen (NOSBO) vindt het jammer dat het 1 Grand Prix toernooi van Schiermonnikoog niet op de
website van de KNSB geplaatst, omdat men niet voldoende capaciteit op het bureau had, terwijl hij later wel
soortgelijke regionale evenementen op de website zag staan. De voorzitter antwoordt dat de KNSB nog
zoekende is naar wat wel en wat niet op de website te zetten, daar moet meer lijn in komen. Maar dat komt
mettertijd.
De heer van Gelder (NBSB) vraagt aandacht voor een simultaan die georganiseerd wordt door het Erasmus
MC. De inschrijving kost € 1.000, welk bedrag bestemd is voor de kinderen in het Sofia Kinderziekenhuis.
Magnus Carlsen zou de simultaan geven, alhoewel dat nog niet helemaal duidelijk is. De voorzitter zegt toe
het bericht op de website of Facebook te plaatsen zodra er duidelijkheid is over de simultaanspeler.
De heer Roosendaal (SGA) is verbaasd dat in de rapportage aan de Bondsraad al jaren het op één na
grootste toernooi van Nederland ontbreekt, het Limburgs open. De voorzitter zal nagaan hoe dat komt.
De heer Mijnheer (SBO) geeft de stand van zaken van de samenwerking tussen de drie regionale bonden
SBO, NOSBO en SGS, die één grote regio moeten gaan worden. In fase 1 is een inventarisatie gedaan en is
brede steun gekregen van de verenigingen. Op basis van de uitkomsten hebben de drie voorzitters een
eerste opzet uitgeschreven en aan de leden voorgelegd. De drie regionale bonden hebben daar inmiddels
mee ingestemd. In fase 2 zal een stuurgroep worden aangesteld, bestaande uit de drie voorzitters, en acht
werkgroepen worden geformeerd die zaken gaan uitwerken. In fase 3 zal het plan geïmplementeerd worden.
De voorzitter ziet hierin het volgende inspirerende verhaal om de Bondsraad mee te openen.
De heer Schuil (SGS) maakt zich zorgen over de vele bestuurswisselingen in korte tijd en hoopt dat het
huidige team langere tijd aan zal blijven. De voorzitter deelt deze zorg en heeft in het bestuur reeds
besproken dat het aftreedschema aangepast moet worden.
De heer Van Aurich (PL) vraagt aandacht voor het niet altijd correcte Nederlandse taalgebruik in het
competitiereglement. Tevens spreekt hij een afscheidswoord uit aan de Bondsraad die hij 42 jaar, meestal
met veel plezier, heeft bijgewoond.
Aan het einde gekomen van de rondvraag neemt de voorzitter met woord en beeld afscheid van de heer Van
der Werf, die bijna 10 jaar directeur is geweest van de KNSB. In die 10 jaar heeft hij veel orde op zaken
gesteld, met name op financieel terrein, en op vrijwel elk gebied een opgaande lijn bewerkstelligd. De heer
Van der Werf blikt terug op die periode en bedankt op zijn beurt iedereen met wie hij heeft samengewerkt. Hij
weet de KNSB in goede handen, zowel bij het bureau als bij het bestuur.
6

12. Sluiting
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 14.40 uur.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Besluiten Bondsraad 10 december 2016

Besluiten Bondsraad 10 december 2016
 De Bondsraad keurt de begroting 2017 goed.
 De Bondsraad keurt het volgende voorstel goed:
o om de kwalificatie voor het NK jeugd in de oudste categorieën te laten plaatsvinden via 4
kwalificatietoernooien. De kwalificatie voor het NK jeugd 2018 zal het eerste kampioenschap zijn
met deze kwalificatiecyclus.
 De Bondsraad benoemt de heer J.P. de Vries voor een tweede termijn als lid van de Financiële Advies
Commissie (FAC).
 De Bondsraad benoemt de heer E. Rebers tot lid van het bestuur met de portefeuille Topschaak.
 De Bondsraad benoemt de heer C. Versteeg tot lid van verdienste.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 10 december 2016
Opvoerdatum

nr.

Actiehouder

Actie

10-12-2016

67

AB

Zoeken vertegenwoordiger PL

10-12-2016

68

Werkgroep
competitie

in maart een duidelijke presentatie van het uitgewerkte
voorstel

10-12-2016

69

AB

Nieuwe datum BR juni 2017

Actuele status

Deadline
Juni 2017

De werkgroep
competitie gaat aan
de slag met de
verdere uitwerking
en zal dit zo snel
mogelijk
communiceren naar
de bonden, de
verenigingen en op
de website van de
KNSB.
17-6-2017

Juni 2017

Dec 2016

legenda
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

BR

Bondsraad
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BIJLAGE: Input HSB Gescheiden competities
Mevrouw de voorzitter,

10 december 2016

Inleiding. Op basis van de nu voorliggende tussenrapportage met een inventarisatie van op te lossen
problemen heeft de HSB grote bezwaren tegen het voor de volgende Bondsraad indienen van een concreet
voorstel voor een tweejarige proefperiode. Dit willen wij graag nader toelichten door eerst kort stil te staan bij
de ontwikkelingen in de laatste Bondsraad en de uitkomst van een peiling onder de HSB-verenigingen.
Tenslotte willen wij ingaan op de uitgangspunten die wij terug willen zien in het voorstel dat volgens planning
juni 2017 wordt aangeboden.
Bondsraad juni 2016. In de Bondsraad van juni jl. is uitvoerig gesproken over een voorstel voor gescheiden
competities en is door o.a. de HSB duidelijk naar voren gebracht dat een promotie-degradatieregeling tussen
de HSB en de KNSB voor ons een cruciaal punt is. Omdat de mogelijkheid tot promotie-degradatie door de
voorzitter van de werkgroep niet op voorhand werd uitgesloten hebben we de werkgroep het voordeel van
de twijfel gegeven om de diverse vraagpunten uit te zoeken en hierover nu te rapporteren.
Peiling HSB-verenigingen. De tussenrapportage hebben we voorgelegd aan de verenigingen. We hebben
o.b.v. het Bondenoverleg van 2 november jl. de inschatting gegeven dat de meeste regionale bonden zullen
e
instemmen en de kans derhalve groot is dat vanaf 2018-2019 er sprake is van een 4 klasse KNSB die op
e
e
e
zaterdag speelt, gevolgd door een 5 , 6 en evt. 7 klasse. De respons van de HSB-verenigingen was
overweldigend.
1. De verenigingen van de HSB zijn met een grote meerderheid tegen het huidige conceptvoorstel van de
werkgroep competitie.
2. Weinig leden willen een dubbele competitie spelen noch liever alleen op zaterdag spelen.
3. De verenigingen vinden dat wij aan de Bondsraad een krachtig signaal moeten afgeven, aangaande de
serieuze negatieve risico’s voor de HSB bij gescheiden competities.
4. Van de elf in de tussenrapportage geadresseerde op te lossen punten zijn er enkele die we steunen
(bijv. het niet vergoeden van reiskosten en het niet rapporteren aan de FIDE, zodat oude klokken
kunnen worden gebruikt), maar blijven we bezwaar maken tegen de volgende voorgestelde oplossingen:
ad 1. Aan een terugkeerafspraak na de pilot zitten veel haken en ogen. Als sprake is van terugloop van
spelers, wat wij inschatten voor de HSB, dan krijg je die spelers waarschijnlijk niet meer terug na het
terugdraaien. Hier wordt niet op ingegaan.
ad 2. Er blijkt toch geen promotie/degradatie HSB-KNSB mogelijk (met als evt. gevolg isolatie/devaluatie
van de HSB competitie of gedwongen deelname met ledenverlies, omdat veel spelers alleen
doordeweeks willen spelen);
e
ad 3. De reisafstanden en reiskosten voor de HSB-verenigingen nemen toe. Voor de 4 klasse moet niet
e
de vergelijking worden gemaakt met de 3 klasse KNSB, maar met de Promotieklasse van de HSB.
ad 5. De kosten van zaalhuur zijn hoog, zeker als niet kan worden gegarandeerd dat alle teams
tegelijkertijd uit en thuis spelen. Voor kleinere verenigingen is het wellicht niet eens op te brengen. Ad 7.
Het wordt lastiger voldoende gekwalificeerde wedstrijdleiders te vinden, aangezien die ook gewoon
willen spelen in de competitie.
ad 11. De kosten voor HSB-teams nemen met € 50 per team toe, omdat deze deelname nu gratis is.
DSC, één van de meest vitale verenigingen van de HSB, geeft goed het gevoel weer dat breed binnen de
HSB leeft.
1. Het voorstel is waarschijnlijk op korte termijn goed voor de individuele schaker (meer mogelijkheden),
maar is slecht voor het verenigingsleven. Daarmee is het op langere termijn ook slecht voor de
individuele schaker.
2. Het verschuiven van wedstrijden naar de zaterdag kleedt de doordeweekse clubavond uit en verzwakt
daarmee het verenigingsleven. Vooral voor kleinere verenigingen zal dit problemen gaan opleveren.
3. Grotere verenigingen kunnen –a.g.v. capaciteitsproblemen- niet alle teams tegelijk thuis of uit laten
spelen en het wordt lastiger invallers te vinden waardoor er van de grotere clubs minder teams in
competities zullen meedoen.
4. Een indeling waarbij alle teams van een vereniging samen thuis spelen is met meer klassen niet te
maken, laat staan als er ook clubs gezamenlijk op een locatie willen spelen. Volgens DSC is het per
e
definitie onmogelijk als je vervolgens ook nog met competities gaat werken in de 5 klasse KNSB en
lager.
5. DSC verwacht dat de regionale competitie fors aan spelers verliest en dat de niveauverschillen in die
competitie veel groter worden en daardoor minder interessant.
Dat brengt ons bij een fundamentele vraag: doen we dit vooral voor de KNSB, de regionale bonden, de
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verenigingen of de individuele schakers. De HSB legt het accent bij de verenigingen als spin in het web om
de schaaksport sterk te maken. De verenigingen zijn erg tevreden over de competitie van de HSB en zien
weinig toegevoegde waarde in het overnemen van deze competitietaken door de KNSB, zeker niet als ze op
zaterdag moeten gaan spelen, reistijden en kosten toenemen, de HSB-competitie wordt uitgehold en
ledenverlies dreigt. Veel schakers zijn immers lid van een vereniging voor de sfeer die men daar nu nog
aantreft. Dit moeten we koesteren!
De problemen van veel andere bonden worden hiermee wellicht opgelost, maar deze worden dan wel
verschoven naar bonden waar de reistijden minder groot zijn zoals de HSB. Waarom?
Uitgangspunten t.b.v. voorstel aan Bondsraad in juni 2017. Op basis van deze bezwaren hechten wij er
aan dat ons standpunt serieus wordt meegenomen en de Bondsraad ermee instemt dat de werkgroep
competitie de volgende uitgangspunten verwerkt in het voorstel dat juni 2017 aan de Bondsraad wordt
aangeboden:
e
e
e
e
a. De pilot wordt beperkt tot de 4 klasse KNSB. Een pilot voor 5 , 6 en evt. 7 klasse wordt –indien hiertoe
wordt besloten- beperkt tot een combinatie van enkele noordelijke, oostelijke en/of zuidelijke regionale
bonden.
b. Er worden kleine en samenhangende regio’s samengesteld. Voor de HSB max. met RSB en LeiSB.
c. De regionale bonden krijgen de mogelijkheid om de wedstrijden op doordeweekse avonden te spelen
i.p.v. op zaterdagen.
d. Als criterium bij de beoordeling van het al dan niet slagen van de pilot wordt bezien wat het effect is op
het aantal clubs en leden per regio.
e. Voor bonden en verenigingen zullen er geen noemenswaardige financiële consequenties zijn.
Vert. HSB in Bondsraad KNSB
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