Nieuwsbrief februari 2016
Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2015-2016. Twee maal per seizoen wordt een nieuwsbrief
gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen. In deze nieuwsbrief komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
 Onderzoek invoering 4e klassen KNSB
 Kaderopleidingen en cursuskalender
 Rapport “De vitale schaakvereniging” verschenen
 Nog ruimte voor extra deelnemers pilots
 Nationale Sportweek (17 – 24 september 2016)
 Organiseer een eigen schoolschaaktoernooi groepen 3, 4 en 5
 Nieuwe organisatie gezocht voor NK jeugd ABC 2017-2019
 Oranjefonds en sportverenigingen
Verspreid deze nieuwsbrief onder uw leden en bespreek hem tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Heeft u vragen of wensen, dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op met het bondsbureau van
de KNSB, 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl. Of neem een kijkje op
www.schaakbond.nl. Veel van uw vragen worden op deze site beantwoord. Wilt u iets weten over
onderwerpen die niet in deze nieuwsbrief aan de orde komen? Ook dan kunt u bij ons terecht.
Bestuur en medewerkers van de KNSB wensen u een mooi schaakjaar toe.
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Onderzoek invoering 4e klasse KNSB

In een bijeenkomst in 2015 met alle regionale competitieleiders is geconstateerd dat de deelname aan
de regionale competities nog steeds terugloopt. Een aantal competitieleiders hebben daarop een
werkgroep geformeerd om het opzetten van een 4e klasse KNSB te gaan onderzoeken.
Deze werkgroep competitie wil streven naar:
een grote landelijke competitie met promotie-degradatieregeling, te spelen op de zaterdag, en
daarnaast een (desgewenst regio overschrijdende) competitie voor de doordeweekse avond.
Het idee is dat schakers in Nederland meer mogelijkheden krijgen om te schaken. Iedere schaker (van
welk niveau dan ook) zou deel moeten kunnen nemen aan een zaterdag competitie, aan een
doordeweekse avond competitie, of desgewenst aan beide competities.
De werkgroep vond dat het bonden zou moeten vrijstaan om al dan niet voor deze landelijke zaterdag
competitie te kiezen (4e klasse KNSB en verder) en staat een invoeringsmodel voor ogen waarin die
vrijheid gegarandeerd is. Een eventuele 4e Klasse KNSB zou op zijn vroegst ingevoerd worden in het
seizoen 2017-2018.
Vervolgens is terugkoppeling op dit idee gevraagd aan de regionale bondsbesturen en de
competitieleiders. De nuttige feedback die dit opleverde is besproken in de werkgroep.
Begin maart zal de werkgroep een verder uitgewerkt voorstel bespreken met alle regionale
competitieleiders. In maart zal ook een online enquête worden gehouden onder de leden – we hopen
op zoveel mogelijk respons.
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Kaderopleidingen en cursuskalender

De KNSB organiseert diverse opleidingen voor de leden van de verenigingen. Het zijn compacte
cursussen die in korte tijd veel informatie opleveren. Deze opleidingen zijn specifiek ontwikkeld voor de
schaaksport in Nederland. Er zijn twee soorten opleidingen: de trainersopleidingen en de
arbiteropleidingen. De trainersopleidingen zijn bedoeld voor mensen die les geven aan de jeugd. Ze zijn
onontbeerlijk voor een vereniging met een jeugdafdeling. In 2016 worden cursussen aangeboden op
twee niveaus: Schaaktrainer 1 en Schaaktrainer 2. De arbiteropleidingen richten zich op de clubleden die
actief zijn als organisator en wedstrijdleider. Goede organisatoren zijn onmisbaar voor een vereniging.
Vaak stelt de landelijke of regionale bond de aanwezigheid van een gediplomeerde scheidsrechter
verplicht. In het schaakseizoen 2016 worden de volgende opleidingen aangeboden: Scheidsrechter A, B
en Indelingsdeskundige A.
Bij concrete vragen en wensen uit een bepaalde regio bestaat de mogelijkheid om cursussen te laten
organiseren. Wanneer een of meer verenigingen voldoende belangstellenden voor een opleiding bij
elkaar weten te brengen lukt het vrijwel altijd om een cursus van de grond te krijgen. Voor cursussen
geldt een minimum van acht deelnemers.
Informatie over de opleidingen van de KNSB is te vinden op www.schaakbond.nl/opleidingen.
Een maand voorafgaand aan een cursus wordt n.a.v. het aantal aanmeldingen beslist of een cursus
doorgaat. Daarom is het belangrijk dat men zich ruim van te voren voor een cursus aanmeldt.
Aanmelden kan via de website of u kunt contact opnemen met Sacha Schiermeier van het
Bondsbureau van de KNSB, tel. 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl.

Cursus Kalender KNSB
Cursus
Schaaktrainer 1
Schaaktrainer 2
Indelingsdeskundige A
Scheidsrechter A
Scheidsrechter A
Schaaktrainer 2

Startdatum
9 maart
18 maart
21 maart
maart
maart
9 april
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Plaats
Hengelo
Tilburg
Amsterdam
Waalwijk
Heerenveen
Arnhem

Rapport “De vitale schaakvereniging” verschenen

Van de schaakverenigingen in Nederland mag 15% zich geheel vitaal noemen, 57% bijna vitaal, 24% niet
erg vitaal en 3% niet vitaal. Dat is de uitkomst van een enquête die de KNSB dit najaar onder schaakclubs
in Nederland hield. Er deden 174 verenigingen verdeeld over 183 inzenders mee aan de enquête over
"De vitale schaakvereniging". Via een online vragenlijst zijn verenigingen op negen hoofdonderwerpen
bevraagd. Ook is het ledenverloop van de vereniging over de laatste twee jaar gemeten. De antwoorden
op de vragen en het ledenverloop zijn vervolgens vertaald naar een score die iets zegt over de vitaliteit
van de vereniging.
In het rapport "De vitale schaakvereniging" zijn de resultaten met de gemiddelden van de verenigingen
met uitleg weergegeven over hoe de scores zijn opgebouwd en hun betekenis. Ook staan daar de
landelijke gemiddelden en enkele overzichten per regionale bond.
De uitkomsten per afzonderlijk criterium (Leden, Aanbod, Kader, Financiën, Organisatie, Accommodatie,
Communicatie, Samenwerking en Lokaal) zijn ook in het rapport opgenomen. Op Financiën scoren de
schaakclubs gelukkig het best. De scores voor Kader zijn het laagst. Er zijn veel verenigingen die tekort
aan kader hebben; 39% heeft tekort aan arbitrerend kader, 25% tekort aan lesgevend kader, 21% tekort
aan vrijwilligers voor allerhande taken en 14% een tekort aan bestuurlijk kader.
Verenigingen die niet mee hebben gedaan, vinden in het rapport nuttige tips en aandachtspunten. Ook
kunnen zij zich aanmelden voor een van de pilots.

4

Nog ruimte voor extra deelnemers pilots

Als vervolgactie op het rapport “De Vitale schaakvereniging” zijn een aantal verenigingen uitgenodigd
om in 2016 aan een pilot op een specifiek onderwerp deel te nemen. Per pilot is ruimte voor 5 a 6
deelnemende verenigingen. In de pilots wordt getest welke activiteiten goed werken.
Er is nog ruimte voor verenigingen voor de volgende pilots:
Ouderen en Schaken overdag (3)
Herintreders (2)
Schaken op nieuwe locaties (4)
De pilots ‘Jeugd vanaf 12 jaar langer vasthouden’ en ‘Meisjes/vrouwenschaak’ zitten vol.
Globaal bestaat de pilot uit de volgende fasen:
 korte analyse van de bestaande situatie
 een bezoek aan de vereniging van een deskundige
 het opstellen van een concreet actieplan, focus op hooguit een of twee activiteit(en) die in 2016 ook
uitgevoerd gaan worden.
 uitvoering van het actieplan
 rapportage met de uitkomst(en) en aanbevelingen
Per pilot is naast de inzet van een deskundige, een subsidie van € 200 beschikbaar voor de uitvoering
van het actieplan. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich nog aanmelden tot uiterlijk 10 maart 2016
onder vermelding van vereniging, soort pilot en een korte toelichting (bondsbureau@schaakbond.nl of
023-5254025).
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Nationale Sportweek (17 – 24 september 2016),
met landelijke opening op 17 september in Utrecht

Na het geweldige succes van de afgelopen twee jaar met de tuinschaakspellenactie, de simultaans, de
prijsvragen en de honderden promotiepakketten, biedt de KNSB dit jaar opnieuw veel extra’s rond de
Nationale Sportweek. Nieuw is dat de sportweek in september valt (was april). Voor schaakverenigingen
het moment om het nieuwe seizoen extra goed te beginnen!
Schaakverenigingen kunnen het volgende verwachten:
 Prijsvraag in Schaakmagazine. Verenigingen kunnen dit jaar een plaats voor hun vereniging
veroveren in het schaakkwartet dat ter gelegenheid van de Nationale Sportweek 2016 wordt
uitgebracht.
 Gratis promotiepakket met posters en flyers met een nieuwe cartoon & prijsvraag voor potentiële
leden.
 Er komt een speciaal schaakprogramma op de landelijke openingsdag op zaterdag 17 september in
Utrecht met inzet van een van onze schaakprominenten.
Verenigingen worden opgeroepen tussen 17 en 24 september zelf schaakactiviteiten voor potentiële
leden te organiseren. Op 17 september gaat ook de KNSB-competitie van start, een mooi
reclamemoment voor de KNSB-teams.
Zie voor meer informatie: www.schaakbond.nl/knsb/schaken-tijdens-de-nationale-sportweek
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Organiseer een eigen schoolschaaktoernooi groepen 3, 4 en 5

De landelijke finale van het NK schaken voor schoolteams basisonderwijs groepen 3, 4 en 5 staat
gepland op 11 juni 2016 in Nijmegen. Als schaakvereniging kunt u zorgen dat ook de scholen uit uw
regio daar bij aanwezig zijn. Organiseer een eigen schoolschaaktoernooi voor deze groepen. Het sterkste
schoolteam plaatst zich voor de landelijke finale. Bovendien maken de nummers 2 en 3 ook kans op een
plaats in de finale.
Schaakverenigingen worden opgeroepen voor 1 mei 2016 een eigen voorronde in de regio te
organiseren. De KNSB biedt organisatoren het eerste jaar een subsidie van € 200 met tevens extra
ondersteuningsmiddelen, zie: www.schaakbond.nl/jeugd/schoolschaken/toernooi-gr-3-4-en-5/

7

Nieuwe organisatie gezocht voor NK jeugd ABC 2017-2019

Begin mei 2016 zal het Topsportcentrum Rotterdam voor de derde, maar tevens ook laatste maal, het
toneel zijn van het Pathena NK Jeugdschaken in de categorieën A, B en C. Voor de periode 2017-2019
zoekt de KNSB dan ook een nieuwe speellocatie en organisatie. De KNSB heeft een uitgebreid draaiboek
ter beschikking, biedt ook technische ondersteuning (live borden), wedstrijdleiders en hulp bij het
vinden van aanvullende financiers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Eric van Breugel
(bondsbureau@schaakbond.nl of 023-5254025).
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Oranjefonds en sportverenigingen

Wilt u voor uw actieve vrijwilligers iets extra’s doen maar heeft u daar niet voldoende budget voor? Het
Oranje Fonds kan helpen. Om stichtingen en verenigingen financieel te ondersteunen, organiseert het
Oranje Fonds van 17 t/m 21 mei 2016 een collecte. Ook schaakverenigingen mogen hieraan meedoen!
De ervaring leert dat met een beetje inzet, een organisatie makkelijk € 500 of meer kan overhouden aan
de collecte. Vrij te besteden aan eigen activiteiten! Daarnaast is de collecte een perfecte gelegenheid
om de schaakvereniging in de buurt bekend(er) te maken. Of om andere mensen binnen de vereniging
te mobiliseren een avondje mee te helpen.
Hoe het werkt: Via de website van het Oranje Fonds meldt u zich aan voor een collectegebied bij u in de
buurt. Dat kan vanaf begin februari al, dus wees er op tijd bij. Van het Oranje Fonds ontvangt u alle
benodigde materialen, ook is de vergunning al geregeld. Half mei collecteert u gezellig met uw
vrijwilligers of teamgenoten. De helft van de opbrengst is voor de schaakvereniging. De andere helft
besteedt het Oranje fonds aan sociale organisaties in uw provincie. Zo wordt elke geschonken euro
100% besteed aan sociale initiatieven!
Wat zou uw vereniging doen met 500 euro extra? Vraag het uw leden, vrijwilligers of het bestuur en kies
direct uw collectegebied. Meer informatie vindt u op: www.oranjefonds.nl/collecte
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