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Gevraagd : Instemming met onderstaande notitie 

 

Notitie bijdrage RSB in de kosten van uitzending van talentvolle jeugdspelers uit het RSB-gebied naar 

internationale toernooien en kampioenschappen  

 

Het bestuur van de RSB heeft zich gebogen over de vraag of het wenselijk is dat de RSB bijdraagt in de kosten 

van deelname van jeugdspelers aan internationale toernooien. Aanleiding tot dit advies was de regelmatige 

terugkerende discussie binnen het bestuur of dit gezien moet worden als de taak van een regionale bond. Deze 

notitie beschrijft de uitkomst van deze discussie en daarmee het antwoord op de gestelde vraag. 

 

Het is een sympathiek gebaar en idee dat de RSB zich wil inzetten om de uitzending van jeugdspelers naar 

internationale toernooien te faciliteren. Wel zou deze rol bescheiden moeten zijn. Het is immers in de eerste 

plaats de taak van de landelijke bond, de KNSB, om de topsport door jeugdige talenten te bevorderen en te 

ondersteunen, bijvoorbeeld door het (deels) vergoeden van trainingskosten. De praktijk leert echter dat de 

daarmee gemoeide bedragen niet altijd voldoende zijn om alle kosten, zoals die van een uitzending, te dekken. 

Daarnaast blijft het naar de mening van het RSB bestuur wenselijk dat de betrokken jeugdspelers en hun 

ouders zelf een prikkel houden om ook andere financiële bronnen aan te boren. In de praktijk gebeurt dit 

overigens al. 

 

De laatste jaren is de vraag naar ondersteuning bij een aantal uitzendingen af en toe aan de orde geweest. Het 

bestuur van de RSB heeft in die paar gevallen steeds besloten tot een bijdrage van € 200 per uitzending. 

Weliswaar was dit niet structureel begroot – het komt immers niet jaarlijks voor – maar de financiële positie 

van de RSB bood er wel voldoende ruimte voor. 

Die financiële ruimte is er nog steeds. De aanpak kan dus worden voortgezet. Echter voelt het bestuur wel de 

behoefte hierop duidelijker financieel beleid te voeren door heldere criteria te formuleren. 

 

Financieel beleid 

1. Voor de komende drie jaren een bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar stellen aan jeugdige 

talenten als bijdrage in de kosten van deelname aan internationale toernooien. 

2. Deze bijdragen putten uit de bestaande reserve “Nieuwe projecten”, overwegende dat: 

a. De reserve momenteel € 5.500 bedraagt. 

b. Het niet te verwachten is dat de komende jaren op deze reserve zo’n groot beroep zal 

worden gedaan dat deze vroegtijdig uitgeput raakt.  

3. Na afloop van de periode van drie jaren zal opnieuw worden bekeken welke aanpak het meest 

wenselijk is. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het werven van sponsors. 

 

Criteria 

Voorgesteld wordt de volgende criteria en regels te hanteren voor het toekennen van financiële bijdragen aan 

jeugdige schaaktalenten. 

1. De financiële bijdrage van de RSB bedraagt maximaal € 350,= per jaar en wordt jaarlijks door het 

bestuur toegekend nadat het schaaktalent hiervoor een aanvraag heeft ingediend bij het bestuur. 

2. Het schaaktalent is op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar hoofdlid van een bij de RSB 

aangesloten vereniging. 

3. Het schaaktalent is op het moment van de aanvraag niet ouder dan 16 jaar. 

4. Het schaaktalent heeft minimaal de Internationaal Talent status (toegekend door de KNSB) en/of is 

Nederlands jeugdkampioen. 

5. De financiële bijdrage dient besteed te worden aan de kosten van deelname aan internationale 

wedstrijden, daaronder ook te verstaan de hiermee verband houdende reis- en verblijfkosten. 

6. Het schaaktalent verleent na het toekennen van de jaarlijkse bijdrage om niet zijn of haar 

medewerking aan door de RSB georganiseerde schaaksimultaan of gelijksoortige activiteit. Aan de 

deelnemers van de simultaan kan de RSB een bescheiden vergoeding vragen. 

7. Aan het schaaktalent zal maximaal twee keer een jaarlijkse bijdrage worden toegekend. 



8. Deze criteria en regels gaan gelden met ingang van september 2021 en zullen na 3 jaar worden 

geëvalueerd. 


