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04/AZbr/2009/MW/pv

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Notulen van de Bondsraadvergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 20 november 2004 in 
Hogeschool Domstad te Utrecht, aanvang 10.30 uur

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:

Bond Stemmen Afgevaardigden
FSB - -
NOSBO 1 x 5 T.M. Mooijman (vervanger bestuur)
SBO 4 x 5 R. Lingeman, J. de Jong, A. Vasse, T. Heeregrave, G.K.M. Smit
OSBO 2 x 8 D.J.M. Fassaert, H.P.J. Visser
SGS 4 x 8 M. Meijer, S. Luderer, G.J. Hamers (+ volmacht H. van Diermen)
SGA 3 x 6 E.M.M. Roosendaal, W. Hensbergen, P.W. van Voorthuijsen 
NHSB 4 x 7 P. de Weerd(+ volmacht F. Welling), A. Vlug (+ volmacht B.J.C. van 

Nunen)
LeiSB 3 x 5 A.L. van der Giessen (+ volmacht B. de Leur), A.J. Plug (+ volmacht 

J.G. Erwich-Eisveld Bosch)
HSB 3 x 6 K. van der Meer, H.T. Hylkema, J. Nienhuis
RSB 4 x 7 T. Koorevaar, M. Degeling, A. Ooms, S. Brabers
ZSB - -
NBSB 3 x 7 A.M.P.D. Bruijns, R.J.M.G. Goverde, W.P.M. van Zon
LiSB 4 x 5 W.H.M. Wijsen, J.P.H.M. Cuppen (+ volmacht T.H.C.W. van Spijk), 

R.W.G. Hünen
NSVG - -
NBvS - -
NBC 1 x 4 T. de Ruiter
CSVN 1 x 3 R.S. Doetjes
ARVES - -
PL - -

Overige aanwezigen:

Algemeen Bestuur Bondsbureau Ereleden en leden van
verdienste en toehoorders

E. Enschedé, voorzitter S.T.M. Gribling A. Ooms
W.S.J. Arns, M. Bij de Weg C.A.  Roet
B.H.M. Steffens, T. Heukels
W. Bor, D. de Vreugt
H.G.E. Muhren,
S. Faber,
A.A. Schuering
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1. Opening
De voorzitter opent om 10. 30 de vergadering.

2. Mededelingen
De voorzitter vraagt de aanwezigen één minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de 
onlangs overleden heer De Bolster. Zijn overlijden betekent voor allen hier een groot verlies.
De NSVG laat zich vandaag excuseren vanwege de viering van hun 40-jarig jubileum.

3. Notulen Bondsraad 11 september 2004
Blz. 1: De heer Steffens was niet aanwezig.
Blz. 2, p. 3: “ook de personeelsformatie die niet gerelateerd is aan schaken..” (zonder komma dus).
Blz. 2, p.4: “dat het verlies in 2005 kon oplopen” moet zijn “dat het rekening courant-saldo in 2005..”
Blz. 2, p.4:  vermeld staat “het eigen vermogen, thans € 330.000”. Door het besluit in de Bondsraad 
van 5 juni 2004 waarbij het Egalisatiefonds Contributies werd hersteld, moet dat € 297.000 zijn. 
Blz. 3, laatste alinea: “als bestuurder niet volledig aansprakelijk..” moet zijn “als bestuurder niet 
volledig persoonlijk aansprakelijk..”.
Blz. 4: de heer Degeling vraagt waarom er niets gebeurd is met zijn oproep om per regionale bond 
een window te openen. De voorzitter verwijst deze vraag naar de directie van de Schaakacademie.
Blz. 5: de heer De Weerd heeft het verslag van de Raad van Toezicht gemist. De voorzitter antwoordt 
dat dit bij de nazending van de stukken zat.
Blz. 5: “de visie van de FAC op de limiet van € 210.000” moet zijn “de visie van de FAC op de weg 
naar de limiet van € 210.000”. 
Met deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

4. Bestuursverkiezing
Naast de herbenoeming van de heer Muhren heeft het bestuur de heer Cor Roet voorgedragen als 
nieuw bestuurslid. Hij zal de plaats innemen van de heer Schuering als competitieleider.
De heer De Weerd (NHSB) benadrukt niets persoonlijks te bedoelen, maar vraagt zich af of het in de 
geest van de regels is dat iemand opnieuw in het bestuur aantreedt, na eerder de maximale termijn 
van negen jaar bestuurslid te zijn geweest. De voorzitter antwoordt dat de regels daar niet in voorzien, 
maar dat de heer Roet geruime tijd is weggeweest. De vergadering gaat bij acclamatie accoord.
De voorzitter spreekt vervolgens een bijzonder woord van dank voor de grote toewijding en inzet 
waarmee de heer Schuering negen jaar competitieleider is geweest. Namens de Bondsraad wordt 
hem hiervoor het lidmaatschap van verdienste van de KNSB aangeboden, hetgeen met groot applaus 
wordt bekrachtigd. Zijn echtgenote ontvangt een boeket bloemen. De heer Schuering kijkt kort terug 
op het verleden en dankt het bestuur, de Bondsraad en de medewerkers van het Bondsbureau voor 
de plezierige samenwerking. Hij is dankbaar voor de onderscheiding.
De vergadering stemt eveneens in met de benoeming van mevrouw Peng tot lid van verdienste van 
de KNSB. De voorzitter vraagt dit geheim te houden tot de uitreiking van deze onderscheiding op de 
eerstvolgende gelegenheid.

5. Jaarplan 2005 / 6. Financiën (o.m. begroting 2005) / 7. Schaakacademie
De voorzitter stelt voor bovengenoemde agendapunten gezamenlijk te behandelen.
Hoe staat de KNSB er nu voor? De voorzitter geeft een inleidend beeld. We zijn met z’n allen de 
Schaakacademie begonnen, we hebben een financiële grens gesteld en de ontwikkeling is nu zo dat 
deze grens relevant wordt. In opdracht van de KNSB heeft het Bondsbureau de instructie gekregen bij 
het betalen van rekeningen de grens van € 210.000 nauwkeurig in de gaten te houden. In de 
Schaakacademie zelf moeten wat noten worden gekraakt.
Een en ander heeft uiteraard effect op de begroting van de KNSB. Hierop zal de heer Steffens straks 
nader ingaan. Een ander nadelig effect is gebleken uit de jaarrekening van de SBS, die bijna een half 
jaar te laat klaar was. De SBS heeft over 2003 een verlies geleden van ongeveer € 20.000. De 
verwachting is dat 2004 een verlies in dezelfde orde van grootte te zien zal geven. Het is mogelijk dat 
de vorderingen die de KNSB op de SBS heeft afgeschreven moeten worden.
Er zijn ook goede berichten: naar overtuiging van het bestuur zijn er goede aanwijzingen dat de 
genoten subsidie voor de Schaakacademie niet terugbetaald hoeft te worden omdat deze is 
aangewend voor het doel waarvoor de subsidie bestemd was. Indien we overwegen iets te doen met 
de aandelen, zal hier wel opnieuw naar gekeken worden.
 Vervolgens geeft de voorzitter een beeld van de veerkracht van de KNSB. Naast de balanstechnische 
eigen vermogensbenadering zijn ook de potjes en stille reserves van belang bij de vraag of deze 
organisatie wat kan hebben. Het is niet de bedoeling potjes om te dopen of af te schaffen, maar te 
beoordelen wat de kracht van de organisatie is als het balanstechnisch moeilijk lijkt te worden.
De voorzitter noemt het Egalisatiefonds Contributie (€ 30.000), het Fonds buitenlandse toernooien 
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(€ 50.000), het Fonds NK (€ 50.000), het Fonds Jeugdkampioenschap (€ 6.000), de Groenstichting 
(wordt € 14.000). De in totaal ongeveer € 150.000 in potjes geven wellicht een gevoel van veiligheid 
als men zich de vraag stelt of de KNSB ten onder kan gaan.

De heer Cuppen (LiSB) constateert dat de drie samengenomen agendapunten inderdaad vervlochten 
zijn, maar dat de begroting daarin een cruciaal punt is. Hij wil graag weten welk onderwerp leidend is 
in deze discussie en in welke volgorde. De voorzitter antwoordt dat de begroting leidend is. De heer 
Cuppen kondigt aan na de inleiding graag een verklaring te willen afleggen.

De heer Degeling (RSB) stelt dat er over de hoogte van het eigen vermogen wel degelijk afspraken 
zijn gemaakt. Ondanks de potjes kan de situatie wel degelijk als zorgwekkend aangemerkt worden. 
De armslag van het eigen vermogen is nodig voor het goed functioneren van de KNSB.

De heer Van Zon (FAC) verklaart dat de FAC in een eerder advies een aantal verzoeken tot nadere 
toelichting van het bestuur had opgenomen. Bij bevredigend antwoord vóór de Bondsraad zou de FAC 
positief advies uitbrengen. Het bestuur reageerde echter met een aangepaste begroting, waardoor de 
FAC zich gedwongen zag ook hun advies aan te passen en opnieuw naar een aantal zaken te kijken. 
De kern van de informatie was dat er grotere tegenvallers en risico’s waren dan eerder gedacht en op 
grond hiervan acht de FAC het beter op dit moment beter geen PR-functionaris aanstellen, ook al is 
deze budgettair neutraal begroot. Door het opschonen van de begroting is er € 20.000 vrijgevallen, 
maar het is niet duidelijk uit welke post dat komt. Het lijkt de FAC beter de PR in een later stadium 
structureel aan te pakken. De FAC handhaaft een positief advies aan de Bondsraad, maar adviseert 
tevens de PR-medewerker weg te laten.

De voorzitter geeft de penningmeester nu de gelegenheid een verklaring af te leggen. De heer 
Steffens geeft aan dat de begroting van de KNSB sluit met een positief saldo van € 10.870. In deze 
begroting zijn opgenomen de contributieverhoging zoals besloten in de Bondsraad van 5 juni 2004,  
de renovatie kantoor Haarlem en tijdelijke huisvesting. De personeelsformatie is op 10,3 fte geraamd. 
De begroting is uitgegaan van de plannen zoals vermeld in het jaarplan 2005 en opgezet volgens het 
ISBV-model. De verschillen tussen jaarplan en begroting worden veroorzaakt door onder meer 
afschrijvingslasten en algemene gemeenschappelijke kosten. Omdat de actuele administratie daar 
nog niet op is ingericht zijn er nu geen actuele vergelijkende cijfers beschikbaar. Het Management 
Informatie Systeem wordt per 1 januari 2005 operationeel, waarmee directe sturing mogelijk wordt.
De vergelijking met de vorige begroting is niet zinvol, omdat de regels en uitgangspunten nu pas 
geheel duidelijk zijn. Eind 2003 was daarvoor nog onvoldoende tijd en kennis beschikbaar, waardoor 
de begroting 2004 geen goed houvast geeft. Alhoewel de toerekening niet altijd juist was, heeft de
heer Steffens vertrouwen in de manier waarop iedereen dit jaar met de kosten omgegaan is en 
verwacht niet dat er spaanders zullen vallen.
Naar aanleiding van het verzoek om nadere toelichting van de FAC werden er inderdaad wat vreemde 
dingen ontdekt en zijn er correcties op de begroting uitgevoerd. Verder heeft het bestuur door 
geconstateerde extra financiële ruimte en de bevindingen van de Bondsraad in juni gemeend voor PR 
en sponsoring € 20.000 te moeten reserveren. 
De heer Steffens noemt voorts de SBS als aandachtsgebied. Alhoewel tegenover het negatieve 
resultaat een groot bedrag staat dat de KNSB aan de SBS doorbelast, zal het resultaat toch een 
negatief gevolg hebben voor het resultaat van de KNSB over dit jaar omdat we moeten afwaarderen. 
Het bestuur denkt inmiddels na over de toekomst van de SBS en heeft het Bondsbureau om een 
beleidsnotitie gevraagd. De risico´s van de Schaakacademie zijn ook nog niet uit de lucht. In overleg 
met de directie van de Schaakacademie zijn maatregelen in voorbereiding.
Samenvattend verklaart de heer Steffens zich bezorgd over een drietal onzekerheden die negatief 
kunnen uitpakken, te weten de risico’s betreffende de Schaakacademie, de SBS en het Project 
talentontwikkeling, alle getaxeerd op ongeveer € 10.000. Het voorstel is de PR-functionaris te 
schrappen, waardoor de begroting uitkomt op een positief saldo van € 30.000, waarmee de genoemde 
risico's afgedekt zouden zijn. Hetgeen niet betekent dat het bestuur niet nauwgezet de 
kostenontwikkeling zal moeten volgen om zonodig tijdig in te kunnen grijpen. De penningmeester 
bedankt het Bondsbureau en de FAC voor hun inzet en begrip. Er is tijd nodig de administratie in een 
nieuw jasje te steken.
Tenslotte werpt de heer Steffens nog een blik op het Huis van de Sport, waar hij persoonlijk positief 
tegenover staat. Als belangrijke voordelen noemt hij de centrale ligging, de prettige wijkomgeving, 
goede vergadermogelijkheden, de makkelijke samenwerking met andere bonden en de ruimere 
ontplooiingsmogelijkheden voor het personeel. Het bestuur heeft dan ook een positieve houding 
uitgesproken, maar nog niets formeel vastgelegd en heeft de voorbereidingen voor de verbouwing 
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gewoon in gang gezet. Komt het zover dat het bestuur zich ten aanzien van het Huis van de Sport 
moet vastleggen, zal dit tijdig voorgelegd worden.

De heer Faber wil iets toevoegen aan de discussie over de PR-functionaris. De afgelopen jaren heeft 
hij ervaren dat sponsoring tegenwoordig meer en meer wordt besproken tussen medewerkers op PR 
en communicatieafdelingen. Dat wij op het bondsbureau die expertise niet hebben is een grote 
handicap, zeker gezien het relatief grote bedrag dat wij aan sponsoring binnenhalen. Hierin moet een 
structuur worden opgebouwd en het voordeel van een tijdelijke medewerker is dat na één jaar een 
evaluatie plaats kan vinden om te zien wat het oplevert.

De heer Cuppen (LiSB) legt na deze inleiding zijn verklaring af. De LiSB is doordrongen van het 
belang van deze vergadering en wil daarom de heer Koorevaar van de RSB voor het punt begroting 
benoemen als hun woordvoerder. En verzoekt het bestuur dit extra gewicht bij de stem van de heer 
Koorevaar mee te nemen. Achtereenvolgens geven de heer Vlug (NHSB), de heer Van der Meer 
(HSB), de heer Bruijns (NBSB) en mevrouw Van der Giessen (LeiSB) aan dat ook voor hun bonden 
de heer Koorevaar het woord zal doen. 

De heer Hamers (SGS) toont zich verbaasd over deze gang van zaken. Het had hem correct geleken 
als alle bonden over deze afspraak ingelicht waren. Een dergelijk verzoek heeft hem nooit bereikt.

De heer Koorevaar (RSB) geeft nu een korte reactie op het jaarplan. Hij zou graag van het bestuur 
vernemen welke financiële risico’s er bestaan inzake het Schoolschaakcongres. In het jaarplan mist hij 
geplande activiteiten ter ondersteuning van de Schaakacademie. Voorts zou het bestuur het 
Meerjarenbeleidsplan van 2003-2005 jaarlijks evalueren, dit is tot op heden niet gebeurd. Vorig jaar 
waren er andere zorgen, maar ook dit jaar is er geen aandacht aan besteed. De heer Koorevaar vindt 
dat deze evaluaties alsnog moeten plaatsvinden en vraagt de Bondsraad om een uitspraak. Niemand 
heeft hier bezwaar tegen.

De heer Arns reageert op het Project Schoolschaakcongres. Het idee is ontstaan binnen de ECU en is 
tijdens het Corus-toernooi met een aantal andere landen besproken. Het idee is uitgewerkt en 
voorgelegd aan de EU te Brussel. Van de ECU hebben we een bedrag gekregen waarmee het plan 
geschreven is. De kosten van het Congres zijn begroot op € 100.000, waarvan ongeveer 75% 
subsidiabel is. Aan de deelnemende andere landen zal voor de overige € 25.000 steun gevraagd 
worden. Van de FIDE is al een mondelinge toezegging binnen. De heer Arns verwacht dat de kosten 
voor de KNSB uiteindelijk niet meer zullen zijn dan een paar duizend euro. De heer Steffens voegt toe 
dat er een aanvraag van € 18.000 is ingediend bij NOC*NSF. Er zullen geen verplichtingen 
aangegaan worden voordat definitieve toezeggingen zijn gedaan, teneinde risico’s te vermijden.

De voorzitter meldt dat de evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan 2003-2005 wel aan de orde is 
geweest op de Bondsraad van november 2003, maar inderdaad door andere belangrijke zaken is 
verdrongen.
Naar aanleiding van de brief die de heer Koorevaar op deze vergadering liet volgen stelt de voorzitter 
een structureel punt aan de orde. Het bestuur krijgt van diverse kanten opmerkingen, vragen en 
notities en moet reageren naar individuele Bondsraadsleden. Dit is een zware belasting voor bestuur 
en Bondsbureau.

De heer Van Zon (FAC) vindt dat alle Bondsraadsleden dezelfde rechten hebben om vragen te 
stellen. De FAC geeft antwoord waar mogelijk en stuurt de rest door naar de penningmeester. De FAC 
vindt het minder relevant hoeveel en van wie hij post krijgt.

De heer Smit (SBO) vindt dat het bestuur juist blij moet zijn met elke communicatie waar het iets mee 
kan doen. Misschien zouden er anders meer Bondsraadvergaderingen moeten komen.

De heer Gribling verklaart dat over het jaarplan 2004 vorig jaar geen enkele opmerking is gemaakt, 
terwijl het wel veel werk heeft gekost. Op het Bondsbureau wordt het jaarplan overigens gebruikt ter 
ondersteuning van subsidieaanvragen. Ruimschoots evaluatieve opmerkingen in dit plan zijn voor 
subsidiegever genoeg. In het jaarverslag staat ook een evaluatie van het hele afgelopen jaar, 2004 is 
dan pas halverwege. De heer Gribling meent dat de heer Koorevaar eerder geen enkele 
belangstelling voor het jaarplan getoond heeft. De voorzitter stelt voor de evaluatie in het vervolg meer 
samengevat op één plaats dan verspreid op te nemen en de evaluatie jaarplan 2004 in de Bondsraad 
van juni 2005 als een apart agendapunt op te nemen.
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De heer Koorevaar (RSB) geeft aan dat zijn bond en de bonden die hem spontaan als woordvoerder 
hebben benoemd een aantal zorgen met elkaar delen. Zij vonden de begroting onbegrijpelijk: een 
matrix met veel getallen, slechte toelichting, met kop noch staart en nergens mee te vergelijken, zelfs 
niet met de begroting van vorig jaar. Vrij snel na ontvangst van de begroting heeft de RSB vragen 
gesteld aan de FAC, maar die kon de vragen niet beantwoorden. Op advies van de voorzitter van de 
FAC is een memo naar het Bondsbureau gestuurd. De heer Koorevaar noemt het jammer dat de 
penningmeester weigerde deze memo door te sturen naar andere bonden.
Volgens de heer Koorevaar is de KNSB de enige sportbond die met dit model de achterban informeert 
en dit model ook voor de jaarrekening gebruikt. Hij vraagt zich af of we voldoende de gevolgen van 
deze keuze hebben overzien en de vergelijkende cijfers nog duidelijk kunnen maken aan de 
eenvoudige lezer. Voorts begrijpt hij dat ondanks uitspraken hierover in november 2003 de 
boekhouding 2004 nog niet gevoerd is op basis van het nieuwe ISBV-model, maar volgens het oude 
systeem. Hij vraagt zich af hoe budgetcontrole heeft kunnen plaatsvinden.
Bij de begroting 2004 gaf de penningmeester aan dat mogelijk niet alle subsidieaanvragen volledig 
vergoed zouden worden en daarom deelprojecten opgenomen waren die kostenneutraal konden 
worden geschrapt. Volgens de heer Koorevaar is dit niet gebeurd. 
De heer Koorevaar krijgt uit de begroting 2005 geen inzicht in de totale personeelskosten, de 
samenstelling ervan, de samenhang met de formatie en de doorbelasting. Ook in het FAC-advies mist 
hij aandacht hiervoor. Voorts is hem niet duidelijk wat onder organisatiekosten verstaan wordt: zijn dit 
de kosten van de organisatie KNSB of gaat dit om het organiseren van evenementen?
Schaakmagazine en Voorloper horen zijns inziens conform de ISBV-handleiding bij de kostenplaats 
PR en communicatie en niet bij breedtesport. Wat betreft diensten aan derden (SBS, SAC) vraagt hij 
de penningmeester of hiervoor inmiddels al getekende dienstverleningsovereenkomsten zijn en of de 
doorbelaste bedragen daaraan overeenkomstig zijn. Ook vraagt hij of de verwerking wel conform de 
ISBV-handleiding is. Hij mist € 25.000 aan doorbelaste kosten en €10.000 doorbelaste rentekosten. 
Er zijn zoveel correcties nodig geweest dat hij zich afvraagt of we alle wijzigingen echt onder controle 
hebben en wacht de antwoorden op de gestelde vragen met meer dan gewone belangstelling af.
Ook de FAC vraagt hij om toelichting op het gecorrigeerde advies. Hij geeft de FAC in overweging 
haar advies te toetsen na de behandeling van de gestelde vragen. Tenslotte stelt de heer Koorevaar 
het op prijs als deze stukken en zijn memo aan de notulen van de vergadering worden toegevoegd.

De voorzitter benadrukt dat het bestuur in principe met de FAC van gedachten wisselt. Het ging het 
bestuur voornamelijk te ver om op verzoek elk stuk in veelvoud door te sturen en de voorzitter draagt 
voor deze beslissing verantwoordelijkheid. Hierna stelt hij voor de lunch te gebruiken om de 
vergadering te schorsen.

De heer Hamers (SGS) meldt dat de SGS kanttekeningen zet bij de begroting zoals die er ligt en met 
het bestuur de zorg deelt om het verlies dat de SBS geleden heeft. De SGS adviseert dringend de 
SBS dan maar terzijde te schuiven. Voorts is er onzekerheid over de subsidieontwikkelingen. De 
penningmeester noemde € 30.000 aan mogelijke tegenvallers, maar dat kan ook het dubbele zijn. 
Men is geneigd het advies van de FAC te volgen, maar wil wel antwoord op de gestelde vragen.

De heer Steffens verklaart dat hij toen hij vier jaar geleden penningmeester werd flink geschrokken is 
van de administratie op het Bondsbureau. De bezem kon er niet door vanwege voortdurende 
wisselingen van de wacht, maar nu is het stadium gekomen dat dingen gaan veranderen. Hij begrijpt 
dat het ISBV-model niet doorzichtig is, maar eerst is een goed functionerend MIS noodzakelijk. 
Overigens informeren andere sportbonden bij de heer Zegeling naar het invoermodel ISBV. Het is dus 
niet zo dat ze er afwijzend tegenover staan. Het is nu eenmaal moeilijk over te stappen naar een 
ander model en tijdelijk niet meer te kunnen vergelijken, maar de statenbegroting is ook niet meer 
hanteerbaar.
Binnen het Bondsbureau zijn nieuwe krachten gekomen en oude krachten hebben nieuwe taken 
gekregen. Hierbij heeft een zekere verschuiving plaatsgevonden tussen kostenplaatsen in de 
begroting. Tussentijdse wijzigingen in de begroting zijn uiteraard uit den boze, maar de wijziging in 
maart is doorgevoerd op verzoek van NOC*NSF omdat zij minder subsidie gingen toezeggen.
De heer Steffens geeft vervolgens antwoord op de vragen van de heer Koorevaar. Wat betreft de 
personeelslasten: de formatie is niet echt veranderd. Er is een overzicht gegenereerd van in totaal 
€ 403.000 en dat is inclusief sociale lasten, maar exclusief overige lasten zoals Arbo-dienst, 
reiskostenvergoeding etc. Vroeger werden de Servicepunten in de personeelsovereenkomsten 
meegenomen, nu in de personeelslasten. De idee is er inderdaad wel uit, maar het totaalbedrag wijkt 
niet al teveel af van het salarisbedrag dat het jaar ervoor is uitgegeven.
Over de kostenplaats van Schaakmagazine en Voorloper heeft de heer Steffens uitgebreid contact 
gehad met de FAC. Ook heeft hij hierover overlegd met NOC*NSF. Contracten met betrekking tot 
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diensten aan derden zijn er nog niet. De € 10.000 doorbelaste rente van de rekening courant staat 
onder kolom 52, regel 28. De doorberekende kosten staan onder regel 28 in twee verschillende 
kolommen. De afbouwsubsidie kan gebruikt worden om een ombuiging te realiseren. Het bestuur 
vond dat dat geld apart gezet moest worden en de Bondsraad kan het op deze manier willen inzetten.
Vanaf 1 januari 2004 werkt men op kantoor volgens het ISBV-model, maar de boekhouding moet nog 
omgezet worden. Dat kan niet halverwege het jaar, maar zal per 1 januari 2005 gebeuren.
Huisvesting: de overzichten met betrekking tot de personeelslasten zijn op de vergadering uitgereikt 
en eerder per mail toegestuurd aan de heer Koorevaar. Belangrijk is dat er niet gemuteerd wordt in 
formaties en dat gebeurt niet. Vergelijkende specificaties zijn natuurlijk altijd te maken. 
Het bestuur is eveneens geschrokken van de resultaten SBS en gaat daar wat aan doen.
De overige risico’s (€ 30.000) zijn in de hand te houden. De heer Steffens denkt ongeveer € 10.000 
naar de Schaakacademie te kunnen doorbelasten, er is nog geld en activiteiten moeten doorgaan. Bij 
talentontwikkeling zou wat aan de kostenontwikkeling gedaan kunnen worden en men kan proberen 
meer door NOC*NSF ingevuld te krijgen. Wat betreft de SBS, de omzet is gedaald, maar de kosten 
worden beter in de hand gehouden als in 2003.

De voorzitter voegt toe dat er geen schriftelijke contracten dienstverlening zijn, maar wel afspraken. 
De toerekening gebeurt overeenkomstig die afspraken. De heer Gribling zegt dat hij met de heer 
Verweij afspraken heeft gemaakt over de doorbelasting Schaakacademie 2005: die gaat van € 20.000 
naar € 12.000. De Schaakacademie heeft een nieuwe begroting opgesteld, die nog bekrachtigd moet 
worden door de Raad van Toezicht. Wat betreft talentontwikkeling: bij subsidieaanvragen bij 
NOC*NSF is tevoren bekend dat we 40% van de geplande uitgaven zelf moeten dragen. Alhoewel de 
aanvraag voor 100% ingediend moet worden, komt daar maar 60% van binnen. Afgelopen jaar is als 
volgt gegaan: we hadden € 170.000 aan kosten staan en € 105.000 aan begrootte inkomsten. In 
maart gaf VWS aan dat we minder subsidie zouden ontvangen en verzocht om een nieuwe begroting. 
Naar aanleiding daarvan moesten plannen geschrapt worden, maar dat kon niet meer budgettair 
neutraal omdat we al zover in het jaar waren. Er zit dus een zeker risico in die kolom, maar dat zal 
maximaal € 20.000 zijn. We kunnen nog wel in de kosten snijden en zijn nog in gesprek met VWS 
over de hoogte van de subsidie. Ze baseren zich namelijk op een fout die ze drie jaar geleden 
gemaakt hebben. Hiertegen zijn we destijds in beroep gegaan zijn en dat loopt nog.

De heer Van Zon (FAC) meent dat we VWS eens duidelijk moeten maken dat de Bondsraad de 
begroting vaststelt en verder niemand. Misschien is daar met heldere procedures een stap verder in te 
komen. Bij talentontwikkeling zijn personele kosten de belangrijkste kosten. Misschien moeten we 
daar eens goed naar de contracten kijken. De heer Van Zon wil niet verder ingaan op alle punten. Hij 
geeft wel aan dat alle vragen van de heer Koorevaar ook de aandacht van de FAC hebben gehad. Het 
gaat er niet om of de FAC zijn werk wel gedaan heeft, maar dat de waardering die de FAC gegeven 
heeft aan de feiten wellicht ligt die anders als de heer Koorevaar gewenst zou hebben. Mogelijk volgt 
een meerderheid van de Bondsraad niet het advies van de FAC. Betekent dit dat de achtergronden en 
inhouden van het advies van de FAC niet worden gewaardeerd en gedeeld door de meerderheid van 
de Bondsraad? Dan heeft men blijkbaar behoefte aan een andere FAC.

De heer Koorevaar (RSB) heeft niets begrepen van de antwoorden van de penningmeester. Hij vraagt 
opnieuw om duidelijkheid. Zit het ISBV in de boekhouding of niet? De heer Gribling legt uit dat er een 
verschil is tussen het begrotingssysteem (ISBV) en de boekhouding. De laatste bestaat straks uit 500 
grootboekrekeningen in plaats van 1900, maar dit kan pas in januari actief worden.
De heer Koorevaar constateert dat vorig jaar totaal € 65.000 huur en personeelslasten aan 
Schaakacademie en SBS zijn doorbelast en nu nog maar € 26.000. De RSB gelooft dat er een flink 
stuk doorbelasting is vergeten. De heer Steffens geeft de heer Koorevaar gelijk. Hij zal dit uitzoeken. 
De heer Koorevaar vindt het merkwaardig dat de post € 10.000 doorbelaste rente is opgenomen in 
kolom 52, “overige activiteiten” en “activiteiten breedtesport”. Zijns inziens hoort dat bij “algemeen”.
De heer Gribling antwoordt dat mogelijk niet alles op de goede plek staat en NOC*NSF blijkbaar ook 
verschillende adviezen afgeeft. Maar veel bedragen zijn beter ingevuld dan vorig jaar.
De heer Koorevaar vraagt tenslotte wat de totale personeelskosten 2005 zijn. Deze kosten zijn
volgens de heer Steffens ongeveer gelijk aan 2004 (€ 440.000), maar staan nu verdeeld. Reis- en 
arbokosten staan onder organisatiekosten. De heer Steffens pleit ervoor eerst met elkaar te 
overleggen welke overzichten we naast de ISBV-begroting willen hebben.

De heer Bruijns (NBSB) toont zich bezorgd over de opmerking op blz. 21 dat de bestaande 
meisjesclinics op aanvraag beschikbaar zullen komen en de KNSB-kosten zullen worden afgebouwd. 
De heer Gribling legt uit dat de kosten betrekking hebben op de ontwikkeling van de meisjesclinics. 
Iedereen die het wil aanbieden kan materiaal en bemiddeling krijgen, maar moet de organisatie verder 



7

zelf betalen. De heer Bruijns stelt voor dat de KNSB deze kosten ook op zich blijft nemen. De 
voorzitter beschouwt dit voorstel als een amendement op de begroting.

De heer Vasse (SBO) wil eveneens een amendement op de begroting toevoegen. Hij stelt voor toch 
een PR-functionaris aan te stellen, zoals eerder in de begroting was opgenomen. Waar het geld 
precies vandaan komt vindt hij minder belangrijk dan het hiermee aangeven van een beleidsrichting. 
De heer Koorevaar (RSB) steunt het voorstel van de heer Vasse. Hij wil tevens zijn waardering 
uitspreken voor de heer Van Zon, die heel juist verwoord heeft dat er verschil bestaat in waardering 
van de feiten. De heer Koorevaar waarschuwt nogmaals dat het gevaarlijk is een besluit te nemen 
over de begroting als er nog fouten en onduidelijkheden zijn.

De voorzitter geeft nu een korte inleiding op het onderwerp Schaakacademie. Alhoewel de kosten 
teruggebracht moeten worden vanwege de financiële grens in de rekening courant denkt het bestuur 
dat er een oplossing gevonden kan worden.

De heer Smit (SBO) merkt op dat het geprognosticeerde ledenaantal aan het eind van dit jaar niet 
wordt gehaald. Was dat niet een van de criteria waarbij een stopbeslissing zou worden overwogen?

De voorzitter antwoordt dat het ledenaantal geen harde voorwaarde was. In plaats daarvan kiest het 
bestuur voor een ander soort begroting, waarin de Schaakacademie slechts de beschikbare middelen 
kan uitgeven. 

De heer De Weerd (NHSB) meent dat er deze Bondsraad een duidelijk beeld gegeven zou worden 
aan de hand van drie criteria, maar het blijft vaag. Blijkbaar wil men doorgaan, maar het is niet 
duidelijk hoe. Hij meent dat de projectbehandeling haperingen heeft vertoond en stelt voor een 
onderzoekscommissie in te stellen die nagaat hoe alles is gegaan en waar op welk moment de 
verantwoordelijkheden hebben gelegen.

De heer Van den Broek (RvT) antwoordt dat de Raad van Toezicht een notitie heeft opgesteld om een 
beeld te geven van de situatie, die niet rooskleurig is. Vragen kan iedereen stellen. Op dit moment 
bestaat er een nauwe samenwerking met de directeur om realistische prognoses te hebben voor 
volgend jaar. Mogelijk is de conclusie dat de Schaakacademie niet goed functioneert. Anderzijds is er 
een in opzet geslaagde lancering geweest. De toename van het ledenaantal staat echter in schril 
contrast met de prognose. Er moet veel gezaaid worden en follow-up gegeven. Wat de 
verkoopinspanningen betreft, er komt meer bij kijken als verwacht. Er is creativiteit geboden.

De heer Hünen (LiSB) stelt dat de prognoses ledenaantallen, zowel 3000 als 2300 aan het eind van 
dit jaar, nergens op zijn gebaseerd. Een echt marketingplan is er niet. Is de stand van de rekening 
courant eind van dit jaar (€ 197.000) inclusief de betaling van Turkije (€ 10.000)? Hij denkt niet dat die 
betaling eind van het jaar binnen is. De heer Steffens antwoordt dat de tekst inderdaad iets anders 
had moeten zijn. Verder is afgesproken de doorbelasting met € 1000 per maand te verminderen. De 
vaste lasten, ongeveer € 4800 per maand kunnen door 91 leden per maand gedekt worden.

De heer Van Zon (FAC) benadrukt dat het advies van de FAC van juni 2004 het bestuur niet ontslaat 
van de verantwoordelijkheid te beslissen over de Schaakacademie. Hij verwacht maximale 
inspanningen om die € 210.000 terug te krijgen. Hij wil weten wat het heel concreet betekent de 
stekker eruit te trekken. Hij wil een actieplan. De voorzitter antwoordt dat men in gesprek is over een 
minimumprogramma, niet meer uitgeven dan er binnenkomt, en de Schaakacademie in de lucht wil 
houden zolang deze nog waarde vertegenwoordigt. De heer Vasse onderzoekt momenteel 
licentieverkopen. Hierbij worden de technologie en de stappen voor 5 jaar aangeboden.

De heer De Weerd (NHSB) maakt zich zorgen. Er zijn zoveel onzekerheden en geen duidelijke 
scenario’s. Hij vraagt de Raad van Toezicht of deze organisatie wel in staat is op dit moment een 
verhoogde verkoopprestatie te leveren. Is er wel een goed verkoopplan?

De heer Van den Broek (RvT) antwoordt dat de Raad van Toezicht niet op de plaats van de directeur 
zit en niet dagelijks aanwezig is. Wat betreft het verkoopplan merkt hij op dat er veel vrijwilligers nodig 
zijn. Er is weinig te betalen.

De heer Van Zon (FAC) wil naar aanleiding van het betoog van de heer Koorevaar nogmaals weten of 
de meerderheid van de Bondsraad vindt dat de overwegingen en afwegingen van de FAC niet 
relevant zijn. 
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De heer Koorevaar (RSB) meent dat het hier slechts om een verschil van mening gaat.

De heer Cuppen (LiSB) voegt toe dat de waarde van de FAC niet ter discussie is geweest. De bonden 
moeten zelf in staat zijn de stukken te interpreteren en te begrijpen en hoeven daarbij niet tot dezelfde 
waardering te komen.

De voorzitter schorst de vergadering, zodat men zich kan beraden op de komende stemming.
De heer Arns verlaat de vergadering voor de viering van het 40-jarig jubileum van de NSVG.

De heer Koorevaar (RSB) stelt voor begin januari opnieuw bij elkaar te komen voor de 
Schaakacademie. De voorzitter peilt de behoefte hieraan.

De heer Cuppen (LiSB) verduidelijkt dat het niet de bedoeling is dan opnieuw de discussie over de 
Schaakacademie te openen, maar dat men dan een helder overzicht van mogelijke scenario’s en 
actieplannen wil hebben. 

De heer Van den Broek (RvT) meent te proeven dat de rapportage van de Raad van Toezicht voor de 
meerderheid van de Bondsraad niet toereikend is. De voorzitter heeft de indruk dat niet de Raad van 
Toezicht, maar het bestuur hierop wordt aangesproken.

De voorzitter brengt nu de volgende voorstellen in stemming.
• Het amendement op het jaarplan 2005 van de heer Bruijns dat inhoudt dat de meisjesclinics door 

de KNSB zelf worden betaald. Kosten ongeveer € 1500.
De meerderheid van de vergadering stemt voor.

• Het voorstel tot goedkeuring van het jaarplan 2005.
De meerderheid van de vergadering stemt voor.

• Het amendement op de begroting 2005 van de heer Vasse dat inhoudt dat de eerder geplande 
PR-medewerker niet uit de begroting geschrapt wordt.
De stemming bij handopsteken is niet duidelijk. Via een hoofdelijke stemming wordt het
amendement verworpen met 121 stemmen tegen, 88 voor en 18 onthoudingen.

Alvorens over de begroting 2005 gestemd wordt vraagt de heer Koorevaar aan het bestuur of het 
bereid is de begroting terug te nemen. Zo niet, zullen de bonden waarvoor hij woordvoerder is 
tegenstemmen. De voorzitter vergewist zich ervan dat het bestuur hierover geen beraad nodig heeft 
en de begroting niet terug zal nemen.

De heer Hamers (SGS) geeft aan dat de begroting beslist duidelijker mag, maar dat de SGS het 
advies van de FAC zal volgen en voor zal stemmen.

• Het voorstel tot goedkeuring van de begroting 2005.
De stemming bij handopsteken is niet duidelijk. Een hoofdelijke stemming heeft als uitslag:
113 stemmen voor en 114 stemmen tegen. 

De voorzitter merkt hierbij op dat een volmacht afgegeven aan mevrouw Van der Giessen niet geldig 
is en hierover ontstaat discussie. De voorzitter vraagt een korte schorsing aan zodat het bestuur zich 
kan beraden over de uitslag van de stemming.

Na de schorsing verklaart de voorzitter dat de stemming door een ongeldige volmacht mogelijk 
uitkomt op 109 tegen 113 in plaats van 114 tegen 113, maar dat het bestuur deze uitslag hoe dan ook 
onvoldoende mandaat vindt. De bestuursleden hebben daarom collectief besloten hun zetel ter 
beschikking te stellen. Het bestuur is daarmee demissionair en een ander bestuur zal moeten worden 
gezocht. Daartoe zal het bestuur op korte termijn een nieuwe Bondsraad bijeenroepen. De Bondsraad 
moet een commissie vormen waarin zij een nieuw bestuur aanzoeken, waarover op de eerstvolgende 
Bondsraad beslist kan worden. De voorzitter neemt aan dat de afwezige heer Arns eveneens af zal 
treden.

De heer Fassaert (OSBO) betreurt het besluit van het bestuur. Zijns inziens ontbrak er geen 
vertrouwensbasis wat betreft de begroting, maar was de wijze waarop de begroting was 
gepresenteerd het probleem. Er had een oplossing gevonden kunnen worden als het bestuur de 
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begroting tijdig terug had genomen en later anders had gepresenteerd en toegelicht. De interpretatie 
die het bestuur aan de stemming heeft gegeven is naar zijn mening niet juist.

De heer Visser (OSBO) vraagt of de bestuursleden nu onafhankelijk van elkaar weer herkiesbaar zijn. 
De voorzitter antwoordt dat niemand zich daar nu over uit zal laten.

De heer Hamers (SGS) betreurt buitengewoon de situatie die nu is ontstaan. De begroting is niet op 
inhoudelijke gronden afgestemd, maar op presentatie. Hij neemt het de “coalitiebonden” toch wel 
kwalijk dat ze het op deze gronden zover hebben laten komen.

De heer Cuppen (LiSB) heeft geen spijt tegen gestemd te hebben. Het bestuur had de begroting terug 
kunnen nemen en deze bijvoorbeeld in januari 2005 opnieuw presenteren.

De heer Van Zon (FAC) begrijpt de reactie van het bestuur. Hij neemt aan dat uit de kring van de 
Bondsraad een commissie gevormd wordt die een nieuw bestuur gaat formeren.

De heer Roosendaal (SGA) betreurt eveneens dat het bestuur is afgetreden.

De heer Koorevaar (RSB) verklaart dat niet hij persoonlijk, maar de bonden aangesproken moeten 
worden op deze breuk. Zij hebben de weg aangeboden om de begroting terug te trekken, maar het 
bestuur heeft zelf deze zware beslissing genomen.

De heer Cuppen (LiSB) stelt een extra voorzittersoverleg voor onder leiding van oud-voorzitter 
Hamers om te proberen de eerste initiatieven op te starten.

De heer Vasse (SBO) sluit zich hierbij aan. Ook de SBO betreurt de situatie die ontstaan is.
Het demissionaire bestuur zal de heer Hamers vragen het voorzittersoverleg voor te zitten.

De voorzitter stelt de besluitvorming over de Schaakacademie uit tot een volgende vergadering. 

De heer De Weerd (NHSB) geeft desgevraagd aan zijn voorstel een commissie van onderzoek in te 
stellen te willen doorschuiven naar een volgende vergadering.

Vervolgens brengt de voorzitter de benoeming van de heer Nienhuis en de herbenoeming van de 
heren Degeling en Van Zon als leden van de FAC in stemming. De vergadering gaat bij acclamatie 
akkoord.

8. Rondvraag 
De heer Degeling (RSB) heeft op de website oude informatie aangetroffen en verifieert de datum van 
de volgende Bondsraadvergadering. Dit is 4 juni 2005.

De heer Vasse (SBO) verzoekt de zaterdag voor kerst vrij te houden voor het al 30 jaar bestaande 
traditionele SBO-kersttoernooi in Hengelo.

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur.


