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Onderbouwing inschrijfkosten KNSB 4e klasse en verder 
 
Inschrijfgelden KNSB competitie 2016-2017 
Alle klassen verschil tussen gemiddelde reiskosten hele klasse en de reiskosten team (volgens 
formule competitiereglement 
 
t/m 2e klasse wedstrijdleiding € 150,- (50% van de te verwachten kosten wedstrijdleiding, de andere 
50% wordt betaald uit de algemene middelen)) 
 
Alle klassen kosten bondsbureau € 72,50 (dit wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%). 
 
De kosten bondsbureau zijn als volgt opgebouwd: beperkte bijdrage personeelskosten, kopieerwerk, 
porto en de klok voor de kampioenen. 
 
Inschrijfgelden KNSB competitie 2018-2019 (indien het plan doorgaat) 
t/m 3e klasse verschil tussen gemiddelde reiskosten hele klasse en de reiskosten team (volgens 
formule competitiereglement 
 
t/m 1e klasse wedstrijdleiding € 150,- (50% van de te verwachten kosten wedstrijdleiding, de andere 
50% wordt betaald uit de algemene middelen)) 
 
t/m 3e klasse kosten bondsbureau € 72,50 (dit wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%). 
 
De kosten bondsbureau zijn als volgt opgebouwd: beperkte bijdrage personeelskosten, kopieerwerk, 
porto en de klok voor de kampioenen. 
 
4e klasse en lager kosten bondsbureau € 50,- (dit wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%) 
 
Specificatie inschrijfkosten 4e klasse KNSB en verder per team 
Klok inclusief verzendkosten       € 5,-  
Porto           € 5,- 
Kopieerwerk (briefpapier/envelop/leasecontract kopieerapparaat)  € 10,- 
Beperkte bijdrage personeelskosten      € 30,- 
Totaal         € 50,- 
 
Personeelskosten zijn voor volgende werkzaamheden: 
- Verwerking inschrijving teams en maken seizoensindeling 
- Verwerken facturen inschrijving 
- Verwerken uitslagen en bijhouden standen 
- Website bijhouden 
- Behandelen protesten 
- Ratingverwerking 
- Checken speelgerechtigheid/minimale opkomst opgegeven spelers 
-  FIDE ratingverwerking 
 
Indien besloten wordt dat verzending op papier van de competitiegids voor alle klassen stopgezet 
wordt, dan kan het inschrijfgeld in alle klassen € 20,- lager (€ 5,- porto, € 10,- kopieerkosten en € 5,- 
personeelskosten). 
 
Voorstel 
Afschaffing verzending papieren versie competitiegids. Inschrijfgelden in alle klassen dalen met € 20,-. 
Inschrijven team voor 4e Klasse en lager wordt dan € 30,- in seizoen 2018-2019. 


