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Vraag 
Het AB heeft een aangepast plan gemaakt voor de overgang naar rechtstreekse contributie-inning 
door de KNSB bij de schaakverenigingen. We delen deze notitie met alle regionale bonden om hun 
mening over deze nieuwe opzet te peilen. 
 
We vinden het wenselijk om, indien daar een brede voorkeur bij de regionale bonden voor bestaat, om 
de rechtstreekse contributie-inning per 1 januari 2022 in te laten gaan. Dit omdat dan de BTW-plicht 
voor denksporten ingaat. In verband met de voorbereidingstijd zou dit in september 2021 duidelijk 
moeten zijn. Om die reden zetten we de notitie nu (medio juli) uit, zodat de bonden voldoende tijd 
hebben om hun mening te vormen. In september willen we een extra Bondenoverleg inlassen om daar 
de meningen en voorkeuren op te halen. 
 
 
Hoofdlijn 
1. De uitvoering van de contributieheffing aan de verenigingen wordt met ingang van 1 januari 2022 

verplaatst van de regionale bonden naar de KNSB. Dit is inclusief de contributie die de regionale 
bonden zelf in rekening brengen. 

2. De KNSB vraagt een bijdrage in de uitvoeringskosten: € 0,50 per volwassen hoofdlid en € 0,25 
per jeugdlid. Bij 10.000 volwassen clubleden en 4.000 jeugdclubleden komt dit neer op € 6.000 
per jaar. 

3. Twee mogelijkheden m.b.t. debiteurenrisico: 
a. Het debiteurenrisico blijft bij de regionale bonden. Er zijn dan geen directe kosten voor de 

bonden. Daartegenover staat dat de bonden in hun jaarrekening dienen te rapporteren over 
het risico en dat zij relatief hoge reserves dienen aan te houden. 

b. Het debiteurenrisico wordt overgeheveld naar de KNSB. De KNSB stelt hiervoor een 
voorziening in, die wordt gevuld door de regionale bonden. Dit is eenmalig € 0,50 per 
volwassen hoofdlid en € 0,25 per jeugdlid. Dit komt neer op € 6.000. Er is geen 
rapportageplicht en de reserves van de bonden kunnen substantieel verlaagd worden. 

4. Doordat de contributie-inning niet meer via de regionale bonden loopt, kunnen de meeste bonden 
(indien gewenst) gebruik gaan maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) om BTW-
vrijstelling te krijgen c.q. te behouden. 

5. Voor de rechtstreekse contributie-inning zal de KNSB gebruik gaan maken van automatische 
incasso. Daarvoor is een aanpassing in OLA nodig. De investeringskosten zal de KNSB voor haar 
rekening nemen. 
 
 

NB De contributie voor de leden van bijzondere bonden blijft ongewijzigd (m.u.v. jaarlijkse indexatie). 
Contributie voor persoonlijke leden stijgt mee; die is gekoppeld aan de contributie voor clubleden. 
 
Tijdlijn tot nu toe 
- Begin 2019: Verzoek van de drie samenwerkende bonden (OSBO, SBO, SGS) om uit te werken 

wat nodig is om de contributie-inning van de regionale bonden over te nemen. 
- Juni 2019: Peiling notitie contributie-inning in Bondsraad. De Bondsraad is niet erg positief en er 

worden geen vervolgafspraken gemaakt. Vervolgens blijft het onderwerp liggen. 
- November 2020: Werkgroep Samenwerking KNSB – regionale bonden beveelt aan om het 

onderwerp opnieuw op te pakken en in de BR van juni 2021 met een voorstel te komen.  
 
Tijdpad vervolg 
Juni 2021   Bespreking in AB 
Juli - september 2021 Peiling bij bonden nieuwe voorstel 



September 2021 Bij overwegend positieve reacties: voorbereiding in gang zetten   
   (m.n. aanpassingen in OLA). Hiervoor wordt een extra Bondenoverleg  
   gepland 
December 2021 Formeel besluit Bondsraad 
 
 
Aanleiding 
In de Bondsraad van 15 juni 2019 is een notitie voor rechtstreekse contributie-inning bij de clubs door 
de KNSB besproken. Dit voorstel stuitte op weerstand binnen de Bondsraad, vanwege het – volgens 
de BR – te hoge bedrag dat de KNSB vroeg voor het overnemen van de contributie-inning. Het 
voorstel van de KNSB betrof € 1 contributieverhoging per volwassen lid en € 0,50 per jeugdlid. In 
totaal komt dit bij het huidige ledenaantal uit op ca. € 12.000. Naar aanleiding van een aanbeveling 
van de werkgroep taakverdeling KNSB – regionale bonden is het onderwerp opnieuw opgepakt. 
 
Aanleiding voor de oorspronkelijke notitie was een vraag van de drie samenwerkende bonden SBO, 
OSBO en SGS aan de KNSB wat er voor nodig is om de inning van de contributies van de 
verenigingen uit te laten voeren door het bondsbureau. Er zijn meerdere redenen die hebben geleid 
tot dit verzoek: 

 De regionale bonden hebben moeite om alle bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Er is in dat 
geval sprake van discontinuïteit en van een optimale kennisoverdracht is geen sprake. 
Omwille van de continuïteit is het gewenst dat het proces omtrent het innen van contributies 
geborgd wordt binnen een professionele organisatie zoals het bondsbureau; 

 De regionale bonden zijn een doorgeefluik van de KNSB; 
 Steeds verdergaande automatisering maakt het mogelijk dit werkproces te standaardiseren. 

 
Inmiddels is daar een extra reden bij gekomen. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt de BTW-
vrijstelling voor de denksport. Dat betekent dat de meeste regionale bonden door de KNSB-contributie 
qua omzet boven de € 20.000 terecht zullen komen die als grens geldt voor BTW-vrijstelling in het 
kader van de Kleine Ondernemers Regeling. 
 
 
Toelichting  
Het overnemen van de contributie inning door de KNSB is technisch goed te doen. Hieronder staat 
een vergelijking tussen de huidige situatie en de beoogde nieuwe situatie.  
 
 
Huidige situatie 
 Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke 

vereniging aangeslagen moet worden. 
 Deze cijfers worden per bond getotaliseerd. 
 De regionale bond ontvangt deze cijfers van het bondsbureau vergezeld van een totaalrekening 

voor de KNSB afdracht van deze hoofdleden. 
 De regionale bond stuurt elke bij deze bond aangesloten vereniging een rekening met daarop de 

KNSB afdracht en de regionale bond afdracht van alle hoofdleden. 
 
Voorstel nieuwe situatie 
 Het bondsbureau rekent per kwartaal uit voor hoeveel hoofdleden (senior en jeugd) elke 

vereniging aangeslagen moet worden. 
 De regionale bonden geven jaarlijks (uiterlijk 1 september) aan het bondsbureau door wat de 

afdracht per hoofdlid is aan de regionale bond. 
 Het bondsbureau stuurt elk kwartaal alle verenigingen een rekening met daarop zowel de afdracht 

KNSB als de afdracht regionale bond.  
 Het bondsbureau maakt 2 maanden na het versturen van de rekening aan de verenigingen de 

afdracht regionale bond over aan de regionale bond. 
 
Gevolgen voor KNSB 
Er zijn wel twee consequenties: 
 Het bondsbureau krijgt extra werkzaamheden. Dit betreft vragen en discussies over 

contributiefacturen. Daarnaast zal de debiteurenbewaking (van 13 naar 400 facturen per kwartaal) 
meer tijd in beslag nemen. Naar schatting heeft het bondsbureau 160 uur per jaar (40 uur ofwel 1 



werkweek per kwartaal) extra tijd nodig om de contributie-inning volledig over te nemen van de 
regionale bonden. Dit komt overeen met ca. 0,1 fte. Door de contributieverhoging wordt deze 
kosten min of meer gedekt. 

 Het debiteurenrisico verschuift in eerste instantie van de regionale bond naar de KNSB. Wanneer 
een vereniging zich opheft, dan kan het zijn dat de resterende contributieverplichting niet meer 
wordt voldaan. Vaak is de schade te overzien. Verenigingen die stoppen, hadden vaak niet veel 
leden meer. De meeste regionale bonden houden hier rekening mee. Als de KNSB de contributie-
inning overneemt, komt dat risico (en het risico op te late betaling) bij de KNSB te liggen. Daar 
moet een oplossing voor gevonden worden. In dit voorstel zijn twee opties opgenomen: 1) het 
debiteurenrisico blijft bij de regionale bonden; 2) het debiteurenrisico gaat naar de KNSB. 
Daarvoor komt een voorziening, die door de bonden via een eenmalige bijdrage wordt gevuld. 

 
Het bestuur acht het wenselijk om bij de overname van de contributie-inning te gaan werken met 
automatische incasso. Dat vraagt om een aanpassing van OLA. De KNSB zal de investering die 
daarvoor nodig is, op zich nemen. In dat systeem moet het bankrekeningnummer van de regionale 
bonden en de verenigingen vastgelegd worden. Het boekhoudsysteem (Exact Online) kan overweg 
met automatische incasso’s en behoeft geen uitbreiding. Automatische incasso scheelt tijd in het 
debiteurenbeheer, maar brengt ook extra bankkosten met zich mee. Overigens dient elke vereniging 
akkoord te gaan met automatische incasso. We verwachten dat de meeste verenigingen hiermee 
akkoord gaan. 
 
 
Dekking  
Het overnemen van de contributie-inning brengt dus extra kosten en risico’s voor de KNSB met zich 
mee. De drie samenwerkende bonden hebben aangegeven hier een redelijke vergoeding voor te 
willen betalen. 
 
Het bestuur is van mening dat een toekomstige oplossing niet enkel voor deze drie regionale bonden 
moet worden uitgedacht en uitgevoerd. Het is alleen uitvoerbaar als alle bonden meedoen. 
 
Voor de dekking maken we onderscheid tussen de uitvoeringskosten, risico’s op oninbare facturen en 
een extra investering in automatisering. 
 
 
Dekking uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten betreffen m.n. de extra werkzaamheden, die worden geschat op 160 uur (0,1 
fte). Dit kan worden gedekt door een bijdrage van € 0,50 per volwassen hoofdlid en € 0,25 per 
jeugdlid. Dat is ongeveer kostendekkend. Dit bedrag kan worden verkregen door een 
contributieverhoging of doordat elke regionale bond dit betaalt uit de eigen contributie. 
 
Dekking risico’s op oninbare facturen 
Optie 1: Regionale bonden houden het debiteurenrisico van de bij hun aangesloten clubs. Qua 
aanpak wordt het proces als volgt: 
- Bij niet-betaling na 3 weken (of stornering) volgt eerst een herinnering, met een termijn van 2 

weken. 
- Als na de herinnering niet betaald is, volgt een aanmaning (betalingstermijn 1 week). 
- Als ook dan niet betaald is, houden we het bedrag in op de afdracht aan de regionale bond. 

Tegelijkertijd informeren we de betreffende bond over de wanbetaling door de vereniging. 
 
Optie 2: Het debiteurenrisico komt te liggen bij de KNSB. De KNSB vraagt hiervoor een eenmalige 
bijdrage aan alle bonden, om daarmee een voorziening te vormen. Deze bijdrage is naar rato van het 
aantal leden en bedraagt € 0,50 per volwassen clublid en € 0,25 per jeugdlid. Uitgaande van 10.000 
volwassen leden en 4.000 jeugdleden komt dit neer op € 6.000. 
 
Extra investering in automatisering 
Dit betreft zoals gezegd de investering om OLA geschikt te maken voor automatische incasso. De 
KNSB neemt deze kosten op zich. Daarbij gaan we er van uit dat deze investering beperkt kan blijven 
tot maximaal € 10.000. Aan de regionale bonden wordt gevraagd om een bijdrage naar rato van het 
aantal hoofdleden als deze investering het vastgestelde maximum overschrijdt. 
 



Wijziging ten opzichte van de notitie uit 2019 
 Dekking voor de uitvoeringskosten is gehalveerd, naar € 0,50 (volwassenen) resp. € 0,25 (jeugd). 

De verwachte opbrengst komt goed overeen met de uren die we verwachten nodig te hebben 
(kostenneutraal). De regionale bonden kunnen kiezen uit contributieverhoging of betaling uit hun 
eigen contributie. De eigen contributie verschilt per bond en is niet bij elke bond zichtbaar. € 8,- 
voor volwassenen en € 5,- voor jeugd is een redelijk gemiddelde. (OSBO zit op € 7/€ 4, LiSB op € 
10/€ 9). 

 Voor het debiteurenrisico hebben we twee opties: 1) Het debiteurenrisico blijft bij de regionale 
bonden; 2) Er komt een voorziening bij de KNSB, die wordt gevuld door een eenmalige bijdrage 
van de regionale bonden. In de oorspronkelijke notitie zat het overnemen van dit risico verweven 
in de hogere bijdrage. 

 Extra investering in automatisering is rekening van de KNSB. Ook die zat verweven in de hogere 
bijdrage. 

 
 


