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Probleemanalyse Commissie van drie 
 
Welke zaken spelen op de voor- en of achtergrond? 
 

a. De financiële positie van de bond 
b. De aansturing van het bondsbureau. 
c. De communicatie tussen het bestuur en de bondsraad. 
d. Het ontbreken van voldoende helderheid over en acceptatie van de rollen van het 

bestuur, het bondsbureau, de bondsraad, en de FAC (zowel op zich als t.o.v. 
elkaar). 

e. De schaakacademie. 
f. De huidige portefeuilleverdeling binnen het bestuur heeft geen gelijke tred 

gehouden met de groei naar een meer professionele organisatie. 
g. De mogelijke verhuizing van het bondsbureau (naar Utrecht).  

 
 

Ad a:  De penningmeester c.q. de directeur van het bondsbureau heeft een 
aantal keren de financiële cijfers bijgesteld in de laatste maanden. Er dient 
geconstateerd te worden dat het hierbij om behoorlijke verschillen gaat. 
Daarbij komt nog dat de ins en outs van het ISBV-model (format 
NOC/NSF) voor de meeste bondsraadsleden in de bondsraad onbekend 
zijn. De cijfers voor 2005 werden in dit model gepresenteerd in de laatste 
bondsraadsvergadering met het oog op 2005 zonder dat er goed 
vergelijkingsmateriaal voorhanden was m.b.t. 2004. Wij blijken daarbij één 
van de weinige nationale sportorganisaties te zijn die op deze wijze het 
ISBV-model gehanteerd en gepresenteerd hebben. 
Hoewel wij van het begin af aan om meer duidelijkheid over de  financiële 
cijfers aan het bondsbureau gevraagd hebben, heeft men ons die 
duidelijkheid pas gaandeweg in bevredigende mate kunnen 
verstrekken. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het vertrouwen van veel 
bondsraadsleden in de validiteit van de cijfers de laatste maanden 
aanzienlijk is afgenomen.  
Natuurlijk speelt hierin ook de onduidelijkheid over de subsidieafbouw 
vanuit het ministerie VWS en de compensatieregeling NOC/NSF (“doelen” 
i.p.v.”stoelen”) een rol. Tot voor kort koerste het bestuur op een veel groter 
nadelig begrotingssaldo voor 2006 in deze dan gelukkig nu werkelijkheid 
wordt. 
Kenmerkend voor de huidige situatie is de onduidelijkheid over het wel of 
niet aangenomen zijn door de bondsraad van de begroting van 2005. Wij 
vinden het prettig om te constateren dat de voorzitters van de regionale 
bonden de mogelijkheid hebben gegeven om voorlopig te werken met de 
in deze begroting gestelde kaders. Zij het dat zij een bijgestelde begroting 
zo spoedig mogelijk willen accorderen. Het jaarplan 2005 (onderligger 
voor de begroting) is in de hierboven genoemde bondsraadvergadering 
wel aangenomen. 
Tenslotte wijzen wij erop dat het tot voor kort gebruikelijk was de 
contributie aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer te koppelen, waarbij 
slechts eenmaal per vier jaar bekeken kan worden of het 
meerjarenbeleidsplan een extra verhoging noodzakelijk maakt. Wij achten 
het loslaten van genoemde koppeling geen goede zaak. 



Ad b: Het functioneren van het bureau wordt door velen, in de gesprekken die 
wij gevoerd hebben, vergeleken met een eiland binnen de bond. Ook 
wordt door dezen geconstateerd dat de waarneming voor elkaar door de 
medewerkers op het bureau niet sterk ontwikkeld is. 
Daarnaast wordt het contact tussen de bestuursleden en de afzonderlijke 
functionarissen door de huidige bestuursleden als eenzijdig en 
onvoldoende gekwalificeerd. Bestuursleden nemen wel met deze 
functionarissen van tijd tot tijd contact op, maar omgekeerd vindt dat 
volgens de bestuursleden nauwelijks of niet plaats. 

 Dit alles vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in het huidige bestuursmodel. 
Sturing op afstand werkt alleen maar goed als het bestuur de juiste 
managementinformatie ontvangt en het bondsbureau de ruimte krijgt om 
in de uitwerking van het beleid een grote eigen verantwoordelijkheid te 
dragen. De  managementinformatie is nog niet voldoende aanwezig. 
Het sleutelwoord is vertrouwen en juist aan dat onderlinge vertrouwen 
heeft het o.i. wel eens ontbroken. 

 Sturing op afstand dient in elk geval niet plaats te vinden op financieel 
gebied. Hoewel het bondsbureau een aardig aantal fte’s kent, zijn de 
financiën in principe in handen van slechts 1 personeelslid, m.n. de 
administrateur. En juist in deze tijd, waarin men, evenals bij andere 
sportorganisaties, op zoek is naar een nieuw financieel evenwicht, dient 
het bestuur veel dichter te zitten op het financieel beleid dan in de 
afgelopen jaren het geval was. 

Ad c: De verhouding tussen bestuur en bondsraad is momenteel als een 
problematische te omschrijven. Dit is niet de eerste keer in de 
geschiedenis van de bond. Er zijn wel acties ondernomen om te trachten 
die verhouding te verbeteren, onder meer door het instellen van het 
voorzittersoverleg, de FAC en het houden van themabijeenkomsten.. Maar 
alles valt en staat met de onderlinge communicatie en het daarbij horende 
vertrouwen in elkaar. Verschillende bondsraadsleden hebben juist de 
laatste tijd herhaaldelijk opmerkingen gemaakt over het gehalte van de 
communicatie vanuit het bestuur naar de bondsraad. Deze wordt als 
ontoereikend gekwalificeerd. Wij zijn van mening dat het toekomstige 
bestuur veel aandacht moet besteden aan het vergroten van haar 
draagvlak in deze raad, maar dit alles neemt niet weg dat de huidige 
structuur van de KNSB en daarmee de positie van de bondsraad 
daarnaast ter discussie gesteld zou moeten worden. Wellicht ligt hierin 
een opdracht voor de werkgroep organisatiestructuur o.l.v. een bestuurslid 
die onder meer de herstructurering als taak krijgt (zie f).  

Ad d: Zowel de functionarissen van het bondsbureau als de bestuursleden willen 
hoofdzakelijk werken in een model van  bestuur op een zekere afstand 
van de dagelijkse uitvoering (zie ook b). De vraag is of men hier wel aan 
toe is. En of er regelmatig een evaluatie plaatsvindt waarin wordt 
vastgesteld of men hierin groeit, wat er belemmerend werkt, enz. 
Veel bondsraadsleden behouden zich het recht voor om zich met de 
uitvoering van het beleid op detailniveau bezig te houden. Ook dat is bijna 
traditioneel te noemen. Terwijl in deze de bondsraad zich zou moeten 
beperken tot de grote lijnen. 
Tenslotte blijkt in de huidige financiële onduidelijkheid dat er soms door 
leden van het voorzittersoverleg en FAC verschillend wordt gedacht over 
de rol die de FAC in onze bond zou dienen te spelen. De FAC is een 
commissie van de bondsraad en recentelijk zijn de leden nog bij 
acclamatie herkozen. Ook in deze crisis heeft de FAC zich volgens ons 
goed aan haar rol gehouden. Het valt niet te verwonderen dat er in de 
ontstane complexe financiële situatie kritische opmerkingen zijn gemaakt 
maar o.i. is het niet waarschijnlijk dat dit geleid heeft tot een beschadiging 
van de vertrouwensbasis. Al met al concluderen wij wel dat er in onze 
organisatie te weinig roldiscipline aanwezig is. 

Ad e: De schaakacademie staat eigenlijk niet onder controle van de bondsraad, 
maar van een aparte besloten vennootschap waarvan de KNSB de enige 



aandeelhouder is. Dit verhindert echter een aantal bondsraadsleden niet 
om zich inhoudelijk met deze schaakacademie bezig te houden. Dit komt 
waarschijnlijk zowel uit de teleurstelling over het tot nu toe bereikte 
resultaat als de grote onzekerheid over het geïnvesteerde vermogen. In 
januari 2005 waren er circa 700 leden. De schaakacademie hield in zijn 
cijfers echter rekening met een ledental aan het begin van het huidige 
kalenderjaar van circa drieduizend. Uit het eigen vermogen van de bond is 
nu circa 200.000 euro toegevloeid naar de schaakacademie. (De 
maximum toegestane investering is in de bondsraadsvergadering van 5 
juni 2004 vastgesteld op 210.000 euro.) De financiële opbrengst van de 
academie is echter zodanig dat er op middellang termijn geen sprake van 
een substantiële positieve financiële opbrengst voor de bond zal zijn. 
Sterker nog: er kan op zijn minst getwijfeld worden aan het voortbestaan 
van de academie. Een te overwegen oplossingsrichting is o.i. een grotere 
zelfstandigheid van de schaakacademie, waarbij zelfs het 
aandeelhouderschap van alleen de KNSB doorbroken kan en mag 
worden. De rekening-courant zou kunnen worden omgezet in een lening. 

Ad f: De huidige portefeuilles in het bestuur zijn nu bijna twintig jaar ongewijzigd 
gebleven. Dit terwijl er sinds enige jaren geprobeerd wordt te werken met 
een andere bestuursfilosofie (een meer op afstand en een meer 
toezichthoudende rol) en een getalsmatig duidelijk sterkere bezetting van 
het bondsbureau. Naar onze mening zorgt de bovenstaande situatie voor 
frictie omdat het verwachtingspatroon van het bureau naar het bestuur en 
omgekeerd teveel uitgaat van een verschillend perspectief op de rol van 
elkaar. De vraag is daarom gewettigd of de huidige verdeling in 
portefeuilles in stand gehouden moet worden.  

 Ons voorstel is om het aantal bestuursleden op zeven te houden, maar 
dan verdeeld over de volgende portefeuilles: voorzitter, secretaris, 
penningmeester, topschaak, jeugdschaak, breedteschaak en 
communicatie en pr. Ook wordt voorgesteld om uit de bestuursleden een 
vice-voorzitter te benoemen. Deze wordt, evenals de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester, in functie benoemd. 
Tenslotte dienen de volgende kleinere werkvelden toegevoegd te worden: 
“externe betrekkingen”,  “herstructurering” en “personeel en organisatie”. 
Het werkveld herstructurering is van tijdelijke aard.   

 Dit betekent ook dat er geen aparte portefeuilles competitie en 
kadervorming meer zijn. Het bestuurslid breedteschaak krijgt o.m. de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Wel zou een 
hoofdwedstrijdleider aangesteld moeten worden die voortaan de 
dagelijkse gang van zaken regelt. 

Ad g:  Er zijn plannen, ook al in de landelijke publiciteit, om het bureau onder te 
brengen in het “Huis van de Sport”. De meeste medewerkers zien echter 
niet uit naar een verhuizing van Haarlem naar Utrecht. Daarbij is het nog 
onduidelijk in hoeverre de zelfstandigheid / eigen regelcapaciteit van het 
bondsbureau i.c. zijn directeur in zo’n constructie zal zijn. Naar 
verwachting komt daarin medio april meer duidelijkheid. Ondertussen is er 
in de begroting geld vrij gemaakt om het bureau in Haarlem op te 
knappen. Men schat hiervoor 220.000 euro voor nodig te hebben 
(waarvan 150.000 euro uit een hypotheek op het pand gehaald kan 
worden). Momenteel is het pand hypotheekvrij.  

 Kortom: er is dringend behoefte aan zowel een financiële doorrekening 
van een mogelijke verhuizing naar Utrecht als meer duidelijkheid over 
onze positie binnen zo’n verzamelgebouw.  

  
Het bovenstaande leidt tot de volgende aanbevelingen: 
 
• De bijgestelde begroting 2005 dient op zo kort mogelijk termijn de bondsraad 

gepasseerd te hebben. 



• De contributie moet jaarlijks, m.i.v. de begroting 2006,  het prijsindexcijfer 
verhoogd worden. Slechts bij de aanvaarding van het meerjarenbeleidplan dient 
een bovenmatige verhoging overwogen te worden. 

• Er moeten dit eerste half jaar verdere stappen gezet worden in een effectief 
managementinformatiesysteem. 

• Het bestuur dient de komende maanden veel aandacht te besteden aan de 
communicatie naar de bondsraad  

• De leden van het bestuur en de bondsraad dienen zich meer aan hun rol te 
houden. 

• Het sturingsmodel op afstand dient een aantal malen per jaar geëvalueerd te 
worden door het bestuur en de directeur. 

• De penningmeester moet zich meer en duidelijker dan tot nu toe gaan bemoeien 
met de uitvoering van het financiële beleid. Dit houdt ondermeer in een 
verbetering van de planning en de controle op het bondsbureau zodat de 
financiële stukken tijdig en correct worden aangeleverd. 

• De huidige organisatiestructuur van de bond moet kritisch doorgelicht worden door 
de werkgroep organisatiestructuur. 

• De schaakacademie moet zo spoedig mogelijk losser van de KNSB komen te 
staan. 

• De portefeuilles in het bestuur dienen herschikt te worden. Daarbij dienen er  
portefeuilles breedteschaak en communicatie en pr te komen. Ook de volgende 
werkvelden dienen ondergebracht te worden: (tijdelijk) herstructurering en 
personeel & organisatie. Daarnaast dient er een vice-voorzitter gekozen te 
worden. 

• Het bestuur en de directeur dienen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te 
verschaffen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een verhuizing van 
het bureau naar Utrecht.  
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