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Overleven alle klassieke schaakverenigingen de crises? 

(Een uitgebreid artikel bestemd voor besturen van verenigingen, bonden en andere 

geïnteresseerden)  

 
Interessante discussies over de anderhalvemetertoernooien en -schaakcompetities (intern en extern). 
De meest creatieve ideeën vliegen over het scherm. De een nog ingenieuzer dan de ander. Na de partij 
moeten de schakers thuis direct met bord en stukken in bad zolang er geen mondkapjes voor de 
schaakstukken zijn. 
 

De minister-president gebruikte bij een van zijn corona persconferenties, als voorbeeld van exponentiële groei, de 
parabel van de graankorrels op het schaakbord. ’Les 1: zaadje op vakje 1, 2 op vakje 2, 4 op vakje 3 en als je dan bij 
vakje 64 bent heb je de productie van zand van over de hele wereld van een eeuw nodig. Dat gebeurt er als we ons 
niet aan de regels houden en alles te snel opengooien.’ 
 
De hamvraag voor ons is of alle schaakverenigingen met of zonder de uitwerking van al die mooie opties de crises 
zullen overleven? Eerst de coronacrisis en daarna de economische crisis?  
 
De komende maanden zijn bij de schaakverenigingen de jaarrekening 2019/2020, de begroting 2020/2021 en een 
eventuele wijziging van de contributie aan de orde. Kunnen ALV’s wel worden gehouden? Digitaal? Veel is nog 
onzeker en toch moeten er verplichtingen worden aangegaan. 100% beslissen bij 50% informatie zoals Mark Rutte 
dit dilemma noemt. 
 
Uitkomst recent onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF  
 
Vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis 
voor de vereniging. Vooral zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Een op de vijf 
verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. Vier op de tien verenigingen 
verwachten minder nieuwe leden. Ongeveer een kwart van de verenigingen in Nederland geeft aan dat 
noodmaatregelen hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven. Bron: 
Mulier Instituut, 8 mei 2020. 
 
NOC*NSF vraagt 150 miljoen 
NOC*NSF heeft het kabinet recent om een steunpakket van 150 miljoen gevraagd voor de sportverenigingen. 
Nederland telt ca. 25.000 sportverenigingen. De denksporten staan meestal niet voor maar achter in de rij. Maar 
misschien is het dit keer anders? 
 
Het kabinet geeft 110 miljoen 
De ministerraad stemde onlangs in met het voorstel van minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) om 
sportverenigingen te hulp te schieten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt 110 miljoen euro 
extra beschikbaar voor sportverenigingen. Dit bedrag is bedoeld voor de breedtesport, niet voor het profvoetbal etc. 
Het moet drie maanden soelaas geven, tot 1 juni, voor doorlopende vaste lasten, m.n. de zaalhuren. 
 
RIVM-advies voor de schaaksport 
 
‘Kan ik nog schaken op de club of op toernooien? 
Het advies is om dit niet te doen. Schaken vereist dat schakers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen 
binnen 1,5 meter. Daarnaast worden de schaakstukken vaak doorgegeven waardoor het risico op besmetting 
vergroot wordt.      

Schaken leent zich echter wel goed voor digitale varianten. Via internet zijn vele mogelijkheden. Zo verwijst de 
schaakbond de jeugd naar de online jeugdschaakclub Schaakmatties.’ 

Volgens de experts moeten we er van uitgaan dat dit geldig blijft totdat er een vaccin is of dat de groepsimmuniteit 
boven de 60-70% ligt. Men verwacht dat dit de komende 12 maanden nog niet het geval zal zijn. 

https://schaakmatties.nl/


Schaakverenigingen kunnen voor grote financiële problemen komen te staan als ze geen buffers hebben, de leden 
niet langer solidair blijven, de leden geen financiële offers kunnen of willen brengen, zaalhuren niet tijdelijk omlaag 
aangepast kunnen worden en de KNSB geen noodfonds heeft om de in nood verkerende verenigingen tijdelijk op de 
been te houden.  

KNSB en de vitale schaakverenigingen 

De KNSB heeft definities opgesteld aan welke eigenschappen een vitale schaakvereniging moet voldoen. Een 

daarvan is een gezond financieel huishoudboekje.  

Financieel vitaal? 

‘Een vitale schaakvereniging heeft volgens de KNSB een sluitende begroting die door de leden is goedgekeurd. Het is 

belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwing en ledenwerving zonder de reserves te hoeven aanspreken. De hoogte 

van de contributie staat in verhouding tot de grootste kostenposten. Het is voor een vereniging niet gezond als de 

jaarcontributie voor de eigen leden maar net aan de bondscontributie afdekt. Schaken behoort tot de goedkoopste 

sporten, dus kan een schaakvereniging daar een gezonde contributie voor vragen.’ 

Onderzoek 2015 

Vitaal 

In 2015 heeft de KNSB een onderzoek ingesteld naar vitale schaakverenigingen. Daarin werd vastgesteld dat slechts 

50 % van de verenigingen als financieel vitaal kon worden aangemerkt. En slechts 17% als alle negen criteria in acht 

werden genomen. 

Financieel vitale verenigingen hebben voldoende vet op de botten en kunnen een stootje hebben. 

Aan het onderzoek deden 174 schaakverenigingen mee, de uitkomsten mogen als representatief worden 

beschouwd. Het totaal aantal verenigingen ligt momenteel rond de 425. 

Bijna vitaal 

In de categorie financieel bijna vitaal viel ca. 40 % van de verenigingen en 57% als we alle negen criteria nemen. 

Hoeveel van de ca. 425 schaakverenigingen zich daadwerkelijk in de gevarenzone bevinden zal de praktijk de 

komende jaren moeten uitwijzen. 

Visiedocument 

In het visiedocument van de KNSB voor de periode 2018-2021 is een van de prioriteiten het versterken van de 

(vitale) verenigingen. 

Financiële risico’s 

Van de totale contributie die de vereniging van haar leden int moet ca. 50% worden afgedragen aan de 

KNSB/regionale bond. Dit is vaak de grootste post, daarna komt de zaalhuur die ca. 35% van de contributie opslokt. 

Soms wisselen deze posten van stuivertje. Dit is een globale benadering, bij iedere vereniging is het weer iets anders. 

Maar veel verenigingen zullen 80%-85% van hun geinde contributies aan deze twee posten kwijt zijn. 

Accommodatie (meestal zaalhuur) een grote kostenpost 

Met of zonder anderhalvemetermaatregelen moet een beslissing genomen worden genomen over het huren van de 

zaal voor het (gehele) komende seizoen. Net als in de horeca kan de beschikbare ruimte zeer beperkt worden 

ingezet (1/4 of 1/3) bij de anderhalvemetermaatregel. Misschien moet de huishoudelijke competitie dan over twee 

of drie avonden worden verdeeld, dit kan leiden tot extra huurkosten. Misschien is in ‘shifts’ spelen een optie, maar 

het blijft kunstmatig. Veelal is het niet mogelijk de zaal maar voor een half jaar te huren en ook dan moet beslist 

worden wat te doen. Of er veel animo zal zijn voor het spelen met mondkapjes is ook maar de vraag. 

Wil de verhuurder van de zaal meewerken aan een huurverlichting, een (tijdelijke) verlaging van de huur? Alleen 

tijdelijk opschorten van huur heeft vaak weinig zin. Ook de verhuurder moet op zijn portemonnee letten en 



misschien moet hij de huur wel verhogen. Ook in geval de gemeente de verhuurder is mag niet te veel op soelaas 

worden gerekend want zij krijgen het financieel ook moeilijk en zullen de rekening voor een belangrijk deel bij de 

inwoners, instellingen en bedrijven neerleggen. Na de vorige crises zijn subsidies afgeschaft en zijn de meeste 

zaalhuren aanzienlijk gestegen. Om deze reden moesten er regelmatig verenigingen omzien naar een goedkopere 

locatie mede door een dalend ledental. 

De verwachting is dat de anderhalvemetermaatregelen voor de schaakverenigingen moeilijk realiseerbaar zullen zijn, 

net zo als dit geldt voor veel horecabedrijven, theaters en openbaar vervoer. 

Wel blijft interessant wat er deze zomer buiten gebeurt, er is ruimte genoeg voor anderhalvemeterschaak. Wie 

organiseert het eerste mondkapjesschaaktoernooi in de openlucht? 

Blijven leden solidair? 

In de horeca is de eerste vraag: durven mensen straks weer buiten de deur te gaan eten, voor ons is de eerste 

vraag durven (oudere) leden weer op de vereniging te gaan schaken? 

De vraag is wat de leden doen die tot de risicogroepen behoren, zeg de 55-plussers. Dreigen hier meer dan 

gemiddelde einde lidmaatschappen? De groep boven 55 jaar is nog steeds een belangrijke groep voor de contributie-

inkomsten van zowel KNSB/Regiobonden als van de verenigingen. Zij maken ca. 40% uit van het aantal leden van 

klassieke schaakverenigingen. En wat doet de oudere jeugd die volop op internet speelt? 

De hamvraag is of alle leden gedurende de coronacrisis solidair kunnen blijven en de contributies, eventueel 

verhoogd, kunnen en willen blijven betalen. Ook als er tijdelijk geen gebruik van de zaal gemaakt zal worden en toch 

moet worden betaald. Of extra moet worden betaald als de huishoudelijke competitie over twee avonden of dagen 

kan worden gespreid. Dan zien we nog maar even af van de organisatie van de externe competities als deze onder 

voorwaarden doorgaan. Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde ‘barrekening’ per maand vele malen de 

maandcontributie van de schaker overtrof! 

Na de coronacrisis zal blijken hoe groot de economische crisis wordt, de meest zwarte scenario’s worden 

geschilderd, sommige nog erger dan de crisis in 1930 met een enorme werkeloosheid. Hopelijk wordt dit niet 

bewaarheid al baart de fors toegenomen schuldenberg ook zorgen. Eens moet deze schuld worden afgelost. Dan 

hangen er weer bezuinigingen boven de markt. 

Naast de contributie-inkomsten hebben een aantal verenigingen catering-inkomsten. Ook hierbij is van belang in 

welke mate leden hiervan gebruik (kunnen) blijven maken. Voorlopig is dit een forse inkomstenderving. 

Tot slot zijn er verenigingen die subsidies of sponsorgelden ontvangen. Verwacht mag worden dat in crisisperioden 

deze bedragen zullen afnemen of zelfs geheel kunnen wegvallen. Veel sportverenigingen krijgen naar verwachting 

met deze problematiek te maken. 

Financieel 

De lange termijn trend van het aantal leden van klassieke verenigingen is nog steeds dalend. De jaarlijkse 

contributie-inkomsten van de KNSB liggen op een niveau van ca. 600.000 euro, waarvan ca. 80% van volwassen en 

ca. 20% van jeugd en rest. De contributie voor de regionale bonden ligt rond de 10% van dit bedrag. Daarnaast int de 

KNSB nog ca. 200.000 aan bijdragen voor activiteiten. Deze twee posten samen zijn 75% van de totale jaarlijkse 

inkomsten van de bond.  

Als de rekensom klopt dan zijn de ruw geschatte contributie-inkomsten voor de ca. 425 klassieke schaakverenigingen 

(met ca. 17.000 verenigingsleden), na afdracht van contributies aan KNSB/Regio’s, ca. 660.000 euro, hiervan gaat 

dan de zaalhuur af. Ze houden daarna ca. 200.000 over ofwel gemiddeld ca. 500 euro per vereniging voor het hele 

verenigingsjaar. Op zich een kwetsbare positie. 

Verenigingen met catering in eigen beheer moeten nu een (grote) veer laten omdat er voorlopig geen clubavonden 

zijn en dus ook geen barinkomsten meer. De afhankelijkheid van eigen barinkomsten verschilt per vereniging. 

Andere inkomsten zijn subsidies, sponsorgelden, loterij grote clubactie, verenigingsacties, commissies uit inkopen via 

eigen site etc. Deze inkomsten verschillen sterk per vereniging. 



Als vuistregel kan worden aangehouden dat een redelijke buffer (vrije besteedbare reserves) ligt tussen 50% en 

100% van de door de vereniging in totaal geinde jaarcontributies (dus incl. contributies KNSB/regio’s). 

Onze bezoekers kunnen eens checken hoe een en ander bij de eigen vereniging uitpakt. 

De KNSB heeft (nog) geen noodfonds om noodlijdende verenigingen tijdelijk te kunnen ondersteunen, de 

liquiditeitspositie van de KNSB lijkt ook krap. Komt NOC*NSF na 1 juni ook met een steunpakket? En voor hoelang? 

En met welke voorwaarden?  

NOC*NSF vraagt 150 miljoen 

NOC*NSF heeft 5 miljoen opzij gezet voor een Coronanoodfonds Sport als begin van een groter fonds. De verlenging 

met een jaar (tot eind 2021) van de samenwerking met de Nederlandse Loterij helpt hierbij ook een beetje. 

Daarnaast heeft NOC*NSF op 30 april aan de regering steun gevraagd voor een bedrag van 150 miljoen. 

Zij geven aan dat de sportverenigingen zwaar onder druk staan omdat belangrijke inkomsten wegvallen en de vaste 

kosten doorgaan. Zij vinden dat we het ons niet kunnen veroorloven dat door de coronacrisis sportverenigingen 

zouden verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is gebleken. Voor de 

eerste maanden van de crisis vragen ze extra noodmaatregelen om onze unieke sportinfrastructuur te behouden. 

Kabinet geeft 110 miljoen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor 
sportverenigingen. De ministerraad stemde onlangs in met dit voorstel van minister Martin van Rijn (Medische Zorg 
en Sport) om sportverenigingen te hulp te schieten. 

 "De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als 
sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben 
door de gevolgen van het coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen", aldus Van Rijn.  

Enig soelaas voor drie maanden 

Het grootste gedeelte van het bedrag, 90 miljoen euro, komt in de vorm van het kwijtschelden van huur van 
sportaccommodaties over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste 
kostenpost op de begroting. Sportclubs die hun eigen accommodatie hebben, mogen 20 miljoen verdelen ter 
compensatie van het omzetverlies en de doorlopende lasten. Details van de regeling moeten nog worden 
uitgewerkt. 

Digitaal schaken leren, oefenen en spelen 

Schaakclubs zijn net kerken. Sommige predikanten lieten onlangs in het Nederlands Dagblad weten dat zij zorgen 

hadden over minder kerkgang na corona. Optimisten verwachten juist dat christenen de kerk missen en straks weer 

gaan. 

In de afgelopen weken heeft het digitaal leren en spelen een enorme vlucht genomen. Velen zullen internet hebben 

ontdekt om te kunnen schaken en te oefenen, ook in verenigingsverband. Men kan aan allerlei competities 

deelnemen, zelfs aan een Europese en mondiale. Deze tendens zal zich na de crisis naar verwachting zeker 

voortzetten en kan extra gevolgen hebben voor onze klassieke schaakverenigingen. Optimisten verwachten …. 

Pas op hier volgt een mening! 

Het neoliberale standpunt, dat leden klanten zijn van een vereniging, laten we ver achter ons. Als alle leden solidair 

blijven, trouw lid blijven en hun contributie blijven betalen en eventueel naar draagkracht een extra coronabijdrage 

willen geven dan moeten wij gezamenlijk de storm voorlopig kunnen doorstaan. Zoals dit ook geldt voor onze lokale 

boekhandel, als we solidair zijn en bij de lokale boekhandel blijven kopen dan overleven ze. Als we allemaal naar de 



digitale leverancier blijven rennen dan redden veel lokale boekhandels het niet. En dit gaat op voor veel lokale 

ondernemers. 

Schaken is nog steeds veruit een van de goedkoopste en meest sociale sporten. Laten we bij ons zelf beginnen en 

niet alleen kijken naar wat anderen zouden moeten doen. 

O ja, nog even dit 

De artikelen op onze site, al bijna 15.000, worden gratis aan onze bezoekers aangeboden, al meer dan tien jaar! Een 

spontane donatie, als blijk van waardering en solidariteit, is het minste wat onze bezoekers kunnen doen. Ook in 

coronatijd wordt de site goed bezocht en voorziet klaarblijkelijk in een grote behoefte.  

Indien u een goede zet wilt doen, kunt u dit doen via nummer: NL18 ABNA 0506 2024 96. 

 

 

Rotterdam, 9 mei 2020 

T. Koorevaar 

https://www.schaaksite.nl/2019/09/15/steunschaaksite/

