
 

 
 
 
 
 Aan het bestuur van de regionale bonden 
 respectievelijk de voorzitter, de secretaris en het 
 regionale jeugdsecretariaat 
  
  
  

betreft kenmerk datum 

ledenwerfteam 11/BSaz/0189/MvdW/pv 15 februari 2011 

 
 
 
Geacht bestuur,, 
 
In het najaar heeft onder de regionale bonden een inventarisatie plaatsgevonden van de behoefte 
aan ondersteuning die de verenigingen nodig hebben van de KNSB. Het resultaat van de 
inventarisatie staat in bijlage 1. 
 
Een belangrijke conclusie uit de inventarisatie is dat vooral  ledenwerving via scholen en het 
werven en opleiden van kader speerpunten moeten zijn. Dat past in de hoofddoelstelling die in het 
nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 is geformuleerd, namelijk ledengroei (In 2014 meer dan 
8 procent meer unieke leden dan in 2010). In het Meerjarenbeleidsplan hebben we ambitieuze 
projecten beschreven om deze hoofddoelstelling te bereiken. Zo is naast specifieke projecten als 
Internetschaak voor de middelbare schooljeugd en schaken met SpeelZ voor basisschool jeugd, 
ook een paragraaf opgenomen die handhaving van het aantal reguliere verenigingsleden beoogd. 
Deze doelstellingen kunnen we binnen de beleidsperiode echter alleen realiseren als we 
samenwerken en focussen op haalbare trajecten. 
 
Om verenigingen optimaal te kunnen ondersteunen op het gebied van ledenwerving en 
kaderopleidingen zijn de vacatures en menskracht op de Servicepunten samengevoegd en zijn de 
krachten centraal gebundeld in een ledenwerfteam onder leiding van Eric van Breugel. Daarin 
zitten verder Franck Steenbekkers, Pascal Losekoot en de nieuwe medewerkster Arlette van 
Weersel.  
 
Het doel  van het ledenwerfteam is uiteraard ledenwerving: 

• Met verenigings-overstijgende ledenwervingsacties  
• Schoolschaak via SpeelZ 
• Schaakchallenges gericht op middelbare scholieren 

 
Het ledenwerfteam is er voor alle regio’s. Verenigingen kunnen een beroep doen op het 
ledenwerfteam. Dat kan op de volgende manieren:  

• Door een aanvraag te doen via het bondsbureau (bondsbureau@schaakbond.nl) t.a.v. 
ledenwerfteam 

• Of rechtstreeks via een van de medewerkers van het ledenwerfteam; de gegevens vindt u 
op de volgende pagina:  http://www.schaakbond.nl/knsb/organisatie/ledenwerf-team 
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Mochten verenigingen ondersteuning nodig hebben die niet door de regionale bonden 
georganiseerd kan worden dan kunnen zij het bondsbureau mailen of bellen. Ook voor vragen op 
diverse terreinen kunnen verenigingen zoals altijd terecht bij het bondsbureau: 

• Opleidingen: Sacha Schiermeier 
• Jeugdtrainingen en talentontwikkeling: Thomas Willemze 
• Verenigingszaken, jeugd- en schoolschaak: Eric van Breugel 

Zoals in oktober al aangegeven zal in 2011 de organisatie van de Ster(jeugd)trainingen 
voornamelijk centraal gaan geschieden.. 
 
De eerste activiteiten van het ledenwerfteam betreffen:  

• Jeugdleidersdag met workshops in Bussum,  
• Schaakchallenges in Amsterdam, Bussum en Maastricht,  
• SpeelZ-projecten in Eindhoven, Leiden en Maastricht. 

Wij zullen regelmatig publiceren over de activiteiten op het gebied van ledenwerving. 
 
Wij denken hiermee verenigingen effectiever te kunnen ondersteunen en beter samen te kunnen 
werken aan een van onze belangrijkste doelstellingen: meer leden bij verenigingen. Mocht u naar 
aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact op met het bondsbureau van de 
KNSB. 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND, 
 
 

 
 
 
M.J. (Mark) van der Werf 
directeur 
 
 
bijlagen:  
cc:  
  



Bijlage 1: Overzicht reacties ondersteuningsbehoeften regionale bonden 
 
Mogelijke vorm van 
ondersteuning FSB NOSBO SBO OSBO SGS SGA NHSB LeiSB HSB RSB ZSB NBSB LiSB 

Verenigingsleden              
bij het opstellen van een 
plan van aanpak voor een 
vereniging ja ja ja ja ja nee ja ja nee ja   ja   
bij het uitvoeren van een 
plan van aanpak voor een 
vereniging ja nee nee ja ja nee nee ja ja ja   nee   
bij of initiëren van 
ledenwerfacties van  
verenigingen ja ja nee ja ja ja nee ja ja ja   nee   
bij zoeken van een nieuwe 
accommodatie voor de 
verenging nee nee nee nee nee ja nee nee nee ja   nee   
om een nieuwe 
jeugdafdeling op te zetten ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja   ja   
voor opstellen van een 
communicatieplan voor de 
vereniging ja ja ja ja ja nee ja ja nee ja   nee   
om de vereniging aan 
nieuw kader te helpen ja ja ja ja ja nee ja nee ja ja   ja   
om subsidie bij de 
gemeente aan te vragen nee ja nee ja nee ja nee nee nee ja   nee   
kadervorming / trainingen 

              ja           

Schoolschaak                           
bij aanvragen 
gemeentelijke subsidie ja ja nee ja ja ja ja nee nee ja   ja   
om kennismakingslessen 
op scholen te verzorgen ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja  ja ja 
bij maken van afspraken 
tussen scholen, gemeente, 
lesgevers en verenigingen ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja   ja   
om potentiële lesgevers 
voor scholen te werven en 
te benaderen  ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja   ja   
om contacten met scholen 
te onderhouden  ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja   ja   
VO scholen               ja           

Internetschaak                           
Verenigingen 
ondersteunen met de 
opvang van nieuwe 
(Internet)leden ja ja nee nee ja nee nee ja ja ja   ja   
Hulp bij ontplooien van 
Internetschaak activiteiten 
voor de geworven 
doelgroep ja ja nee nee ja nee nee ja nee ja  ja nee ja  
Organisatie van workshops 
Internetschaak op 
verenigingen ja ja nee nee ja nee ja ja ja ja   ja   
verenigingen info en 
activeert om op Playchess 
actief te worden - ja nee nee ja nee ja ja nee ja   ja   

 
  



Overig FSB NOSBO SBO OSBO SGS SGA NHSB LeiSB HSB RSB ZSB NBSB LiSB 
training voor kinderen 
met rating lager dan 
1000                 ja         
Organiseren van 
schaakevenementen, 
netwerken, 
ondersteuning bij 
sponsoring aanvragen 
e.d.       ja                   
leveren van leuke 
schaakartikelen voor 
ons nieuwe bondsblad.        ja                   
Best practices, netwerk, 
contacten 
programmeurs e.d.       ja                   
Trainingen coördineren, 
mee selecteren      Ja         ja   ja       
Organisatie 
jeugdleidersdag voor 
kader      Ja                  
 
Enkele regionale bonden hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor een toelichting. Een 
overzicht van de toelichtingen: 
 
SBO - Ondersteuning verenigingen vooral door advies en voorbeelden, uitvoering ligt bij 

verenigingen. 
OSBO - Ambitieus beleidsplan OSBO; samenwerking met KNSB voor werven van leden met 

belangrijke rol voor de SP-medewerker.  
- Vinden van adverteerders voor bondsblad. 
- Organiseren van bepaalde evenementen. 

SGS  - Organiseren GP voor de jeugd, ondersteuning jeugdcommissie. 
NHSB - Plan van aanpak vereniging, alleen als er een duidelijk beleid van de KNSB bestaat. 

- Uitvoering gedragen door vereniging, inbreng bij evaluaties. 
- Accommodatie vaak te veel lokaal bepaald. 
- Kadervorming heel belangrijk en horen bekend te zijn op SP gebied. 
- Aanvragen subsidie schoolschaak, daar kan het SP zijn waarde echt bewijzen. 
- Schaaklessen in samenwerking met verenigingen voor vervolgtraject. 
-De meeste Internetleden zijn al lid van een vereniging. De groep die dat niet is, is erg 
klein. 
- Het kan geen kwaad Internetschaak te promoten. 

LeiSB - Wij streven naar specialisatie van verenigingen. 
- Een verenigingsbestuur is niet alleen voor de club zelf verantwoordelijk. 
- Databank lesgevers bijhouden, ook VO scholen benaderen. 
- Demonstraties verzorgen en faciliteiten regelen. 

NBSB - SP moet ondersteunen op hoofdlijnen. Vereniging moet details uitvoeren. Een 
jeugdafdeling is van groot wezenlijk belang voor een club. 
- Kader erg belangrijk, of het nu gaat om trainers/scheidsrechters/bestuurders. Indien 
hier meerdere verenigingen bij betrokken zijn.  

SP kan helpen bij opzetten Schaakchallenge. 
 


