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Toekomst KNSB
Naar aanleiding van een verzoek uit de Bondsraad heeft het bestuur van de KNSB een werkgroep ingesteld
die gediscussieerd heeft over de toekomst van de schaaksport in Nederland en over de KNSB. Het verslag
van de werkgroep is als discussiestuk aangeboden aan het bestuur. Dit document, ‘Toekomst KNSB’, is
bijgevoegd. Het bestuur en het bureau hebben hierover gesproken en dit document geeft een inhoudelijke
reactie, maar geeft ook aan hoe wij verder willen gaan met de discussie over dit onderwerp. Daarbij is van
belang dat in 2014 ook het Meerjarenbeleidsplan zal worden geschreven dat met ingang van 2015 zal
worden uitgevoerd.
Het bestuur heeft grote waardering voor de inzet en zorgvuldigheid waarmee de werkgroep heeft
gediscussieerd en gerapporteerd. Het document bestaat uit twee delen: deel 1 (hoofdstuk 2 t/m 4) is
analyse, deel 2 (hoofdstuk 5 en 6) zijn conclusies en aanbevelingen.
De analyse is grondig geweest en het bestuur kan zich er grotendeels in vinden. Een belangrijke aanvulling
is wel de visie jeugdschaak die eind 2012 is vastgelegd, waarbij de focus op het lesgeven aan jonge
kinderen in de leeftijdsgroep van 6-9 jaar komt te liggen. Het visiedocument (12/BSaz/1265/EB/DM), dat in
2013 vertaald is in concrete plannen, is ook als bijlage toegevoegd. Het is belangrijk dat deze visie
onderdeel van het toekomstbeeld wordt.
In de analyse wordt uitgebreid ingegaan op maatschappelijke trends en wat deze kunnen betekenen voor de
schaaksport en de KNSB. Een belangrijke vervolgstap zou moeten zijn dat we een beeld schetsen van de
Nederlandse schaakwereld over 20 jaar en hoe een schaakvereniging er dan uit ziet. Welke diensten biedt
een schaakvereniging aan haar leden? Hoe gaat een vereniging om met interne competitie, externe
competitie, training, schoolschaak, internetschaak, etc.?
Er wordt gesteld dat het schaken zich heeft aangepast en dat verdere verandering noodzakelijk is.
Tegelijkertijd is schaken een spel van tradities. De vraag is hoe wij traditie verenigen met het aanpassen aan
de nieuwe wereld.
De focus van het document ligt op breedteschaak. Daarbij mag een analyse over kader niet ontbreken.
Daarnaast is bij topschaak een discussie over vrouwenschaak nodig.
Verder vindt het bestuur dat er aanleiding is om over de organisatorische structuur van de KNSB te
discussiëren. Aanleiding daarvoor is het feit dat regionale bonden in toenemende mate moeite hebben
belangrijke bestuurs- en kaderposities op te vullen. Het bestuur is terughoudend over deze discussie omdat
de regionale bonden autonoom zijn en het een gevoelig onderwerp is. Toch is het goed om er met open
vizier over te praten, waarbij de optimale bediening van onze gezamenlijke leden het doel moet zijn. Daarbij
geldt wel dat eerst duidelijk moet zijn wat we inhoudelijk willen, voordat er zinvol over structuur gepraat kan
worden.
Het document van de werkgroep geeft voldoende stof tot discussie. Het is echter belangrijk dat
bovengenoemde onderwerpen bediscussieerd worden en toegevoegd, alvorens over aanbevelingen en
conclusies te praten. De KNSB wil ook de regionale bonden vragen om het verslag van de werkgroep en de
opmerkingen van het bestuur daarbij te bespreken met de verenigingen en daar verslag van te doen.
Zoals in de inleiding gezegd staat ook een nieuwe beleidsperiode voor de deur. Daarin zal het beleid voor de
komende vier tot zes jaar worden gepresenteerd. In het beleidsplan zal een doorkijkje worden gegeven naar
de verdere toekomst waarbij rekening wordt gehouden met de door de werkgroep gemaakte analyse, de
discussie daarover, bestaande plannen die zich uitstrekken over die periode en de kanttekeningen die het
bestuur heeft gemaakt.

