Nieuwsbrief augustus 2012
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2012-2013. Twee maal per seizoen wordt een
nieuwsbrief gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen. In deze
nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Ondersteuning vereniging door Ledenwerfteam
- SpeelZ
- Kaderopleidingen en cursuskalender
- Clubcompetitie via internet
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
- Website sport en belasting
Verspreid deze nieuwsbrief onder uw leden en bespreek hem tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Heeft u vragen of wensen, dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op met
het bondsbureau van de KNSB, 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl. Of neem een
kijkje op www.schaakbond.nl. Veel van uw vragen worden op deze site beantwoord. Wilt u iets
weten over onderwerpen die niet in deze nieuwsbrief aan de orde komen? Ook dan kunt u bij ons
terecht.
Bestuur en medewerkers van de KNSB wensen u een mooi schaakjaar toe.
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Ondersteuning verenigingen door Ledenwerfteam
Aanvraagformulier ondersteuning van het KNSB Ledenwerfteam
Om verenigingen ondersteuning te bieden bij ledenwervingsactiviteiten heeft de KNSB sinds 2011
een Ledenwerfteam in het leven geroepen.
Het team biedt alle bij de KNSB aangesloten schaakverenigingen ondersteuning bij het bedenken,
uitwerken en uitvoeren van ledenwervingsactiviteiten. Ook kan het team zorgen voor extra
financiering. Het Ledenwerfteam is landelijk actief, maar kan lokaal helpen bij het opzetten van
schoolschaak- , Internetschaak- en verenigingsprojecten. Verenigingen die vragen hebben op een van
deze terreinen en behoefte hebben aan ondersteuning kunnen rechtstreeks contact opnemen
met de KNSB.
Het Ledenwerfteam bestaat momenteel uit drie vaste medewerkers: mevr. A. van Weersel,
F. Steenbekkers en E. van Breugel (coördinator). Daarnaast is een team van specialisten beschikbaar,
waaronder de heer P. Losekoot die voornamelijk de Internetschaakactiviteiten zal ondersteunen. Per
onderwerp kunnen echter ook andere specialisten worden ingezet.
Onderwerpen waarop een aanvraag kan worden ingediend
Het onderwerp ledenwerving is veelomvattend. Veel activiteiten van verenigingen hebben een
ledenwervend karakter. We zetten het ledenwerfteam in bij die aanvragen waarbij het
ledenwervende element benoemd is, het effect te meten is, waar de vereniging het niet geheel zelf
kan uitvoeren en waar het Ledenwerfteam of de inzet van een deskundige het verschil kan maken.
Zie voor de lijst met onderwerpen, subsidie- en aanvraagmogelijkheden de pagina’s op de KNSB
website: www.schaakbond.nl/knsb/ledenwerfteam

SpeelZ
Is uw vereniging ook een schoolactieve vereniging?
Schaakclubs die schaakles verzorgen op basisscholen kunnen daarvoor onder omstandigheden in
aanmerking komen voor subsidie. Het maakt daarbij niet uit of de activiteiten door eigen leden of
door externe schaakleerkrachten wordt verzorgd. Voor dergelijke lessen is door het Ministerie van
VWS en het NOC*NSF het programma Sport & Bewegen In De Buurt
(www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/) in het leven geroepen.

Het programma heeft als doel om verenigingen op lokaal niveau in staat te stellen een passend
sportaanbod voor de schoolgaande jeugd te laten verzorgen. Om aan dit programma mee te kunnen
doen, moet een vereniging voldoen aan de criteria voor een zogenoemde schoolactieve vereniging.

Een schoolactieve vereniging is een vereniging, die jaarlijks met eigen kader of met ingehuurd kader
een aanbod van minimaal 20 uur verzorgt op een of meerdere scholen in de buurt. Dit aanbod moet
tevens goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en vindt plaats voor, tijdens of direct
aansluitend aan de schooltijden.
Subsidie is alleen te verkrijgen voor een periode van twee jaar. Om in seizoen 2013-2014 te kunnen
meedoen, is een complete aanvraag nodig uiterlijk op 1 juni 2013. De KNSB kan u bij een aanvraag
helpen. Nadere informatie kan verkregen worden bij E. van Breugel op het bondsbureau.
SpeelZ gaat verjongen
Het SpeelZ project voor schaken op school gaat inmiddels z’n zesde seizoen in. SpeelZ is de leskist
met verschillende lesmaterialen van de stappenmethode aangevuld met schaaksets en
demonstratiebord. Scholen kunnen zonder eerst te moeten investeren direct aan de slag met
schaaklessen. Zij betalen daarvoor alleen de lesmaterialen. De kinderen krijgen daarvoor een
werkboekje naar keuze (Opstapje 1, Opstapje 2, Stap 1 of Stap 2) en een bijbehorende Chess Tutor 1
of 2 (heel geschikt om thuis te oefenen). De kosten per deelnemer zijn € 12,50. Dat is maar liefst een
korting van 50% op de normale winkelprijs. Bij afname van 10 stuks of meer heeft de school
daarnaast het recht op de bruikleen van een leskist met zowel 10 schaaksets, demonstratiemateriaal
en docentenhandleidingen.
De school spaart vervolgens elk jaar dat ze aaneengesloten meedoen € 50 voor de aankoop van de
complete leskist. Na 1 jaar is de prijs daarvan € 150, na 2 jaar € 100 en na 3 jaar of meer nog maar
€ 50. Tientallen scholen hebben inmiddels de kist op deze wijze aangeschaft.

SpeelZ zal komend seizoen ook worden ingezet om meer schakers van 8 jaar en jonger te leren
schaken. Schaken is namelijk een vroeg specialisatie sport, wat inhoudt dat je vroeg, liefst voor je 8e
moet beginnen om de absolute top nog te kunnen halen. Nu zal lang niet iedereen voor de absolute
top gaan, maar voor verenigingen is het heel belangrijk dat zij zorgen dat de jeugd voor hun 12e
genoeg spelniveau (Stap3) heeft behaald, om de kans zo groot mogelijk te maken dat bij de overstap
naar de middelbare school de jeugd blijft schaken.
Met ingang van het nieuwe seizoen hebben de deelnemers aan SpeelZ ook het recht op een officiële
jeugdrating. Kijk op de wedstrijdkalender waar in de buurt toernooien zijn die voor de jeugdrating
worden verwerkt.

Kaderopleidingen en cursuskalender
De KNSB organiseert diverse opleidingen voor de leden van de verenigingen. Het zijn compacte
cursussen die in korte tijd veel informatie opleveren. Deze opleidingen zijn specifiek ontwikkeld voor
de schaaksport in Nederland. Er zijn twee soorten opleidingen:
De trainersopleidingen en de Arbiteropleidingen.
• De trainersopleidingen zijn bedoeld voor mensen die les geven aan de jeugd. Ze zijn
onontbeerlijk voor een vereniging met een jeugdafdeling. In 2012 worden cursussen
aangeboden op drie niveaus: Schaaktrainer Stap 1, Schaaktrainer 2 en 3.
• De arbiteropleidingen richten zich op de clubleden die actief zijn als organisator en
wedstrijdleider. Goede organisatoren zijn onmisbaar voor een vereniging. Vaak stelt de
landelijke of regionale bond de aanwezigheid van een gediplomeerde scheidsrechter
verplicht. In 2012 worden de volgende opleidingen aangeboden: Scheidsrechter A, B, C en
Indelingsdeskundige A.
Speciale workshops/cursussen
• Op 19 september is een speciale workshop ‘schaaklesgeven via internet’ in Utrecht.
• Voor het eerst wordt er een versnelde Schaaktrainer 2 cursus in het weekend van 21
september georganiseerd voor OSBO studenten, andere studenten zijn als er nog plaats is
ook welkom.
• Zaterdag 22 september wordt er weer een Scheidsrechters dag georganiseerd, u kunt zich
nog opgeven voor deze dag vergeet u niet om uw voorkeur van workshops (3) aan te geven.
De workshops waaruit u kunt kiezen zijn: toernooiorganisatie, Playchess, Swiss Master,
vragen van deelnemers en mentale weerbaarheid voor arbiters.
• Zaterdag 13 oktober wordt er in Den Haag een workshop dag gegeven voor de
Schaaktrainers van de HSB, als deze niet vol geboekt is worden andere leden ook toegelaten.
Tijdens deze dag komen de volgende workshops naar voren: nieuwe ontwikkelingen in de
Stappenmethode, privéles aan talenten en praktische vaardigheden (digibord, beamer,
Chess Tutor, PlayChess, ontwikkelen van trainingsmaterialen).
Informatie over onze andere cursussen kunt u vinden op de cursuskalender.
Naast de cursuskalender blijft gelden dat de KNSB zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen
van de verenigingen en de regionale bonden. Daarom blijft de mogelijkheid bestaan om cursussen te
laten organiseren bij een concrete vraag uit een bepaalde regio. Wanneer een of meer verenigingen
voldoende belangstellenden voor een opleiding bij elkaar weten te brengen lukt het bijna altijd om
een cursus van de grond te krijgen. Voor trainerscursussen geldt een minimum van tien deelnemers,
voor de arbiteropleidingen een minimum van acht.
Uitgebreide informatie over alle opleidingen van de KNSB is te vinden op
www.schaakbond.nl/opleidingen. Hier staat de informatie over de kadercursussen van de KNSB
weergegeven en de cursuskalender.
Een maand voor de startdatum van een cursus op de kalender wordt n.a.v. het aantal aanmeldingen
beslist of een cursus daadwerkelijk doorgaat. Daarom is het belangrijk dat men zich ruim van te
voren voor een cursus aanmeldt.
Aanmelden kan via de website of u kunt contact opnemen met mevr. S. Schiermeier van het
Bondsbureau van de KNSB, tel. 023-5254025, e-mail: sschiermeier@schaakbond.nl.

Kaderopleidingen

Cursus Kalender
KNSB
Datum

Omschrijving

Plaats

5 sept

Scheidsrechter A

Arnhem

12 sept

Scheidsrechter A

Den Haag

19 sept

Schaaktrainer Stap 1

Arnhem

19 sept

Workshop schaaklesgeven via
internet

Utrecht

19 sept

Schaaktrainer 2

Roosendaal

21 sept

Weekend Schaaktrainer 2 voor
OSBO studenten

Arnhem

22 sept

Scheidsrechters dag

Utrecht

26 sept

Schaaktrainer 2

Amsterdam

3 okt

Scheidsrechter A

Groningen

3 okt

Scheidsrechter C

Utrecht

10 okt

Schaaktrainer 1

Leiden

11 okt

Schaaktrainer 3

Utrecht

20 okt

Zaterdagen Schaaktrainer 2

Groningen

24 okt

Schaaktrainer 1

Eindhoven

24 okt

Indelingsdeskundige A

O-Souburg

1 nov

Schaaktrainer 2

Den Bosch

Clubcompetitie via internet
Ook dit jaar organiseert de KNSB weer een clubcompetitie via internet. Deze competitie wordt
gespeeld tussen viertallen van spelers die lid zijn van dezelfde vereniging. Per team moeten minimaal
vier en mogen maximaal tien spelers worden opgegeven. Per ronde kan een team uit deze spelers
worden gevormd.
In iedere ronde speelt een viertal vier partijen tegen een andere vereniging. Dat wil zeggen
dat iedere speler eenmaal tegen alle spelers van de tegenpartij uitkomt. Het speeltempo
bedraagt 3 minuten plus 3 seconden toegevoegde tijd per zet. Een volledige ronde duurt
ongeveer een uur.
Er worden voorronde poules van vier tot zes teams gevormd. Deze teams stromen in februari door
naar finalepoules.

Speeldagen
De voorronde wordt gespeeld in twee sessies op 1 december en 9 februari, de finalepoule ook in
twee sessies op 23 maart en 11 mei. Teams mogen in onderling overleg de wedstrijden eerder
spelen.
De ranglijst wordt bepaald op bordpunten en bij gelijk eindigen op matchpunten. Het
winnende team mag zich Internet Clubkampioen van Nederland noemen.
Zie ook: https://www.schaakbond.nl/internetschaak/clubcompetitie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Preventie Seksuele Intimidatie, voorlichting en regeling gratis verstrekken VOG’s
Seksuele intimidatie komt helaas voor in de sport, en dus ook in de schaaksport. De KNSB keurt
seksuele intimidatie in de schaaksport sterk af en neemt het bestrijden er van serieus. Alweer ruim 5
jaar geleden heeft de Algemene Vergadering van de KNSB zich gecommitteerd aan het
preventiebeleid van NOC*NSF op dit gebied.
De KNSB heeft een zogenaamde vertrouwenscontactpersoon waarbij klachten gemeld kunnen
worden. Er is een Klachtenreglement, en een Klachtencommissie die klachten op het gebied van
seksuele intimidatie behandelen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de KNSB:
Zie http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-reglementen en dan E8.
Recentelijk is vanuit de KNSB op een jeugdleidersvergadering van de SBO voorlichting gegeven over
de gedragsregels en preventie van seksuele intimidatie. Deze voorlichting is positief ontvangen en
indien andere regionale bonden geïnteresseerd zijn dan kunnen ze mailen naar
vertrouwenspersoon@schaakbond.nl
Aan de voorlichting zijn geen kosten verbonden.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers in de sport!
In het kader van preventie van seksuele intimidatie in de sport heeft Staatssecretaris Teeven van
Veiligheid en Justitie eind 2011 besloten dat de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) gratis wordt
voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. 50.000 vrijwilligers van de bij NOC*NSF aangesloten
sportbonden en verenigingen, krijgen de mogelijkheid om in 2012 vergoed te worden voor de kosten
van de VOG! Dit wordt mogelijk op declaratiebasis.
De Schaakbond heeft zich aangemeld bij dit project van het Ministerie en NOC*NSF. Dat betekent dat
schaakverenigingen die een VOG willen eisen van vrijwilligers die met minderjarigen werken, de
kosten voor het VOG kunnen declareren. Hieronder de informatie zoals die door NOC*NSF aan de
KNSB is verstrekt:
Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen
bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het
verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook
wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Waarom is een VOG in de sport belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en vooral minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij
de sportvereniging. Om de kans op seksuele intimidatie (SI) te verminderen, kunnen

verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen (zie hiervoor de Toolkit SI van NOC*NSF).
Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG van personen die een functie binnen de
vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, verkrijg je meer zekerheid over het verleden van
bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het
voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als
vereniging te laten zien dat je een veilig sportklimaat serieus neemt.
Vergoeding VOG’s in de sport
Vanaf eind augustus 2012 kunnen sportverenigingen de VOG’s van hun vrijwilligers vergoed krijgen.
Voorlopig komen alleen vrijwilligers die werken met minderjarigen voor de vergoeding in aanmerking
en geldt de regeling uitsluitend voor VOG’s die in het jaar 2012 zijn aangevraagd. Zodra de
bijbehorende declaratieprocedure gereed is, worden verenigingen en andere betrokken partijen
hierover nader geïnformeerd. Tot die tijd kunt u voor meer informatie over de achtergrond en
spelregels van het project ‘Invoering gratis VOG in de sport’ alvast terecht op www.nocnsf.nl/vog.
Volgende informatieronde
De KNSB zal alle verenigingen middels een pdf folder medio september nog specifiek informeren
over hoe het declareren van de aangevraagde VOG’s in zijn werk gaat. In deze folder zal concreet
beschreven worden hoe verenigingen de online declaratietool kunnen gebruiken.

Website sport en belasting
Sinds 1 juni jl. vindt u alle informatie over sport en belasting op de website van de Belastingdienst
onder het kopje ‘Sport en belasting’. Op deze nieuwe pagina komen relevante onderwerpen voor
bestuurders van sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen aan bod.
Als bestuurder van een schaakvereniging of organisator van een schaakevenement kunt u met
belastingen te maken krijgen, zoals btw en loonheffingen. Deze informatie heeft de Belastingdienst
nu overzichtelijk op een rij gezet, waarbij zo veel mogelijk doorgelinkt is naar uitgebreide informatie
elders op de website. Bijvoorbeeld meer informatie over het aftrekken van voorbelasting of over het
aanmelden als werkgever.
Het adres van de website is:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_
regelingen/sport_en_belasting/sport_en_belasting

