Toekomst KNSB
ten behoeve van discussie in regionale
bonden

Aanleiding, doel en proces
Aanleiding
Dalend ledental
Druk op inkomsten
Maatschappelijke veranderingen
Discussie over dienstenpakket

Doel
Document werkgroep, reactie bestuur en visiedocument jeugd: discussie op
gang brengen
Uiteindelijk: gedeelde toekomstvisie voor periode over 20 jaar, die als basis voor het
toekomstige beleid dient
Volgorde: eerst inhoud, dan financiën en structuur

Proces
Januari – april

Discussie in regio’s en feedback naar bondsbureau

Mei

Verwerking feedback en nieuwe inzichten door bondsbureau

Juni

Bespreking contouren inhoudelijke visie in Bondsraad

Juli – oktober

Tweede ronde discussie

Eind november Bespreking inhoudelijke visie in Bondsraad
2

Analyse (1)
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed
Demografisch: bevolkingsgroei
Sociaal
Individualisering: minder gebonden aan vaste structuren
Meer mobiliteit, ook tussen verenigingen
Aandacht voor gezondheid: lichamelijk en psychisch

Technologisch
Internet: contact met de hele wereld
Smartphones

Economisch
Van solidariteit naar profijt: leden en sponsors

Politiek
Sport gebruiken als middel

Sport algemeen: organisaties in beweging
Nieuwe sportactiviteiten of spelvormen
Van solidariteit naar profijt; minder ‘clubtrouw’
Dalend ledenaantal
Tekort aan voldoende en kwalitatief goed kader
Professionaliseren en commercialiseren

Analyse (2)
Het schaken
Veel verschillende vormen
Klassiek schaken
Individueel of in teams
Steeds meer: rapid- en snelschaken
Relatief nieuw: Internetschaken

Schaakbond/schaakvereniging is een maatschappelijke organisatie
Non-profit
Met elkaar en voor elkaar
Mensen kunnen dienst afnemen
Mensen kunnen meewerken als vrijwilliger

Aanpassingsvermogen
Schaken is oud, maar vernieuwt wel
Sneller tempo
Internetschaak en berichtgeving op internet
Digitale klokken
Ratingsysteem

Schaakorganisaties, net als in andere sporten, van nature behoudend

Analyse (3)
De georganiseerde schaaksport
Verenigingen, regionale en bijzondere bonden, KNSB, FIDE
Internetplatforms (betaald en niet-betaald)
Organisatievormen
Formeel en informeel
‘Communities’ op internet
Verenigingen, scholen, bedrijven, …

Verschillende niveaus
Breedteschaak
Wedstrijdschaak
Topschaak

Recreatieschaak
Formeel (club) vs. informeel
Differentiatie in aanbod club

Ontwikkeling ledental verenigingen
Dalend
Ook meer verenigingen die kritieke ondergrens naderen
Sommige clubs doen bewust niet aan ledenwerving en/of jeugdschaak
Landelijk gezien zijn er veel jeugdleden; grote uitstroom tussen 12 en 18 jaar

Aanbevelingen
Aanbevelingen in document werkgroep
Diverse aanbevelingen (ca. 25) op diverse terreinen
Prominente aanbevelingen, geclusterd:
Stimuleer schaken op school in de buurt en zorg voor aansluiting bij vereniging
Jeugd activeren als kader voor jeugdafdeling
Verschillende aanpak voor verschillende doelgroepen, zowel in werving als in aanbod
Aandacht voor individueel lidmaatschap

Bestuursreactie
Toekomstvisie moet in ieder geval omvatten:
Beeld van schaakwereld
Visie jeugdschaak: focus op 6-9 jarigen
Aandacht voor kader
Aandacht voor vrouwenschaak

Discussie (1)
Kernvragen voor ‘de schaakvereniging’
Welke activiteiten ontplooit de vereniging?
Hoe behoudt de vereniging leden?
Hoe werft de vereniging nieuwe leden?
Hoe worden de taken binnen de vereniging vervuld?

Vragen die daarbij een rol spelen
Welke invloed heeft individualisering?
Wat is de invloed van internetschaak?
Hoe is de relatie tussen recreatieschaak en wedstrijdschaak?
Welke andere organisatievormen zijn mogelijk? Scholen, bedrijven, virtueel, …
In hoeverre is het profijtbeginsel (alleen betalen voor diensten die je afneemt)
van toepassing?
In hoeverre wordt kader betaald of zijn er voldoende goed gekwalificeerde
vrijwilligers?
Hoe betrekken we jeugd bij bestuurs- en kaderactiviteiten?
Hoe is de verhouding tussen aantal mannen en vrouwen?
…

Discussie (2)
Kernvraag voor ‘de individuele schaker’
Welke activiteiten ontplooit hij/zij:
Lid worden van vereniging
Deelname aan evenementen
Community / internet
Thuisschaker

Kernvraag voor de georganiseerde schaaksport
Wat betekenen de ontwikkelingen bij verenigingen en individuele schakers
voor activiteiten van de KNSB en de regionale bonden op het gebied van
Verenigingsondersteuning
Schoolschaak
Internetschaak
Opleidingen
Talentontwikkeling en topschaak
…

Feedback
Ontwikkelingen verenigingen komende 20 jaar
…
…

Ontwikkelingen individuele schakers komende 20 jaar
…
…

Impact op de KNSB en de regionale bonden
…
…

Aanbevelingen
…
…

