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Procesverslag Commissie van drie 
 
De Cv3 is haar werkzaamheden op 28 december 2004 begonnen. In de periode daarna hebben 
wij ons beziggehouden met: 

1. het opstellen van een profielschets voor de voorzitter en de penningmeester 
2. het selecteren van mogelijke kandidaten voor beide hierboven genoemde functies 
3. het inventariseren van de problemen die op dit moment spelen. 
4. het  opstellen van aanbevelingen om deze problemen op te lossen.  
5. het bieden van procesmatige ondersteuning aan het bestuur, leden van het 

voorzittersoverleg en de FAC teneinde de financiële positie van de bond te 
verhelderen (vooral via onze woordvoerder Herman Hamers) 

 
ad 1: 
Een formulering van de profielschetsen. Daarbij is ook gekeken naar de profielschets van de 
vorige zoekactie naar een voorzitter. Zowel deze schets alsmede onze probleemanalyse hebben 
geleid tot de volgende profielschetsen (op hoofdlijnen): 
 
Voorzitter 

a. Communicatief sterk 
b. Bij voorkeur bekend met de landelijke schaakorganisatie 
c. Een transparante werkwijze kunnen en willen hanteren 
d. Het vorm kunnen geven aan de toezichthoudende rol van het bestuur m.b.t. het 

bondsbureau 
e. Het helder kunnen houden van wie wat doet  
f. Financieel inzicht 
g. Samenbindend 
 

Penningmeester 
a. Voldoende invloed op het bondsbureau, waardoor de financiële stukken zowel op 

tijd komen als in orde zijn 
b. Financiële deskundigheid 
c. Het kunnen uitleggen van ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal. 
d. Communicatief sterk 

 
ad 2: 
Zowel van de voorzitters van de regionale bonden als van derden hebben wij voorstellen voor 
mogelijke kandidaten gekregen.Ook hebben wij de voorzitters van de grootste schaakclubs 
benaderd met het verzoek ons in deze voorstellen te doen. De ons bereikte namen hebben wij 
gewogen op de hierboven vermelde profielschetsen. Dit heeft geleid tot een shortlist, waar wij mee 
aan het werk zijn gegaan.  
Voor de functies van voorzitter en penningmeester hebben wij vervolgens, zowel telefonisch als 
mondeling, een groot aantal gesprekken gevoerd. 
De zoektocht naar een nieuwe penningmeester verliep voorspoedig. Met een drietal kandidaten 
hebben wij in de maanden januari en februari gesprekken gevoerd. Al deze kandidaten voldeden. 
Wij vinden het prettig om te concluderen dat de, in onze ogen, beste kandidaat de kandidatuur 
inmiddels aanvaard heeft.  
De gesprekken voor het voorzitterschap hebben helaas geen resultaat opgeleverd voor de 
invulling daarvan op 2 april as. Wel was een aantal kandidaten bereid om voorzitterschap over een 
jaar of wat te overwegen. 



Dit heeft er mede toe geleid dat wij de heer Faber bereid hebben gevonden om zich kandidaat te 
stellen voor het vice-voorzitterschap. De KNSB zal dus verder de zoektocht moeten vervolgen 
naar een nieuwe voorzitter. 
Tijdens onze werkperiode heeft de heer Roet besloten om definitief af te zien van de portefeuille 
competitieleider. Dit gegeven werd meegenomen in een gesprek van de Cv3 met het huidige 
rompbestuur over een andere portefeuille- en werkveldverdeling. Dit heeft geleid tot het voorstel 
dat U in het stuk “KNSB-crisis; de probleemanalyse” aantreft. 
Tenslotte maken wij melding van een tweetal voorzittersoverleggen waarin wij de nodige 
informatie opgedaan hebben. 
 
Alle gesprekken zijn uiteraard in grote vertrouwelijkheid gevoerd. 
 
De Cv3 is bereid om ook na 2 april haar zoektocht, indien nog nodig, naar een nieuwe voorzitter 
en een bestuurslid communicatie en pr voort te zetten. 
 
ad 3:        
Zie hiervoor onze probleemanalyse. 
  
ad 4: 
Zie hiervoor onze probleemanalyse. 
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