
Brief verstuurd per email op 27 november om 10.05 uur, aan alle genodigden voor de Bondsraad 
van 28 november 2020 betreffende de begroting en voorgenomen afschaffing Schaakmagazine.

Beste (plaatsvervangende) leden van de bondsraad,

Ik misbruik deze route maar even om als afgevaardigde van de SGS aan de bel te trekken inzake de 
door de KNSB voorgestelde begroting komende zaterdag.  Dit zal geen gangbare route zijn, maar ik
weet even niet wat wel gangbaar is en het is kort dag. De beoogde afschaffing van Schaakmagazine 
lijkt mij een zeer majeur punt. De maatregelen zijn zo ingrijpend, en praktisch onomkeerbaar, dat 
brede steun van de leden/achterban noodzakelijk is. Ik kan die steun binnen de SGS niet zomaar 
even vaststellen, en de vergaderstukken reppen ook niet van breed onderzoek terzake.

Afgelopen weekend heb ik de begroting doorgenomen, nadat het mij duidelijk was geworden dat de
KNSB schaakmagazine wenst af te schaffen. Ik ben op zoek gegaan naar de reden, aannemende dat 
er een zware druk tot bezuinigingen aan ten grondslag lag. Die druk heb ik niet kunnen vinden, 
danwel wordt niet helder onderbouwd wat mij betreft. Er is sprake van 8% verwachte ledenafname. 
Die verwachting wordt in de stukken niet verder gespecificeerd. Bij de clubs bij ons in Utrecht heb 
ik nog niets vernomen over leden die opzeggen vanwege de pandemie. De pakweg 75.000,- die 
bespaard wordt met stoppen schaakmagazine, wordt net zo vlot weer uitgegeven aan nieuwe 
digitale activiteiten en betaalde inhuur om die te faciliteren. Wat we ons bij die activiteiten moeten 
voorstellen wordt niet duidelijk gemaakt, want moet nog worden uitgewerkt. Hoedanook, geen 
bezuinigingsnoodzaak dus, maar geld vrij willen maken voor andere zaken.

Daarnaast wordt er ook geopperd dat clubs momenteel vanuit de KNSB financieel ondersteund 
zouden moeten worden. Ook op dit punt geen helderheid in de stukken welk probleem hier speelt. 
De clubs om mij heen worden niet financieel getroffen door de omstandigheden, voor zover ik 
weet. Contributie inning loopt immers door, en er vallen vooral geldkostende activiteiten weg. 

Ik ben niet geneigd te geloven dat die nog te bepalen extra online activiteiten belangrijker zijn dan 
ons bondsblad. En zeker in een tijd als deze vind ik het opmerkelijk te besluiten tot opheffing van 
iets wat voor velen het enige tastbare overblijfsel is van het schaakleven. In een tijd waarin er niet 
of nauwelijks ALVs zijn, diverse clubs op halve kracht draaien, en contacten op een laag pitje staan 
is het ook niet eenvoudig vast te stellen wat het draagvlak binnen onze bond voor deze stap zou 
zijn. Ik heb afgelopen week eens rondgevraagd in beperkte kring (SGS bestuurders, wat plaatselijke
clubbestuurders en leden op mijn clubavond gisteravond), en daar rijst vooral een beeld van 
teleurstelling en weerstand terzake.

Ik heb de indruk dat het bondsblad door een significant deel van onze leden op zijn minst wordt 
ingekeken. Dan is het nogal wat om die 20.000 betalende leden te passeren, met als argument dat 
we ook wat voor de 200.000 niet betalende schakers moeten doen. Wie zegt ons dat er van die 
20.000 niet spoedig 2000 opzeggen omdat het zonder dat blad niet meer hoeft?

En dan nog iets. Er gaat ook een flinke zak geld naar Schaakmatties. In mijn ogen een activiteit 
waarvan het rendament nogal onduidelijk is. Als ik schaakdocenten in de regio pols inzake 
schaakmatties, is de reactie vooral dat ze er niet kapot van zijn en veelal Chessity of eigen materiaal
gebruiken. Sowieso vind ik het moeilijk als regionale bond een oordeel te vellen over gelden en 
activiteiten rond schoolschaak. Bestuurders van regionale bonden en van clubs zijn daar helemaal 
niet mee bezig. Het is voor hen een ver van mijn bed show, men heeft genoeg aan de eigen club en 
weet niets van schoolschaak. De personen die daar wel mee bezig zijn doen dat veelal op 
individuele basis of in een stichtingsverband. En die kiezen dus zelf voor hun methodes en 



middelen. Het nut van het beconcurreren van chessity, lichess.org, schoolschaakstichtingen en 
ondernemingen, is mogelijk zonde van het geld. 

Lang verhaal kort; de SGS zal zaterdag zeer waarschijnlijk tegen elke begroting stemmen waar 
afschaffing Schaakmagazine onderdeel van uitmaakt.  En ja, ik heb het amendement vanuit 
Amsterdam gezien, maar ik vind een digitale versie als vervanging geen alternatief. Dat wordt niet 
gelezen en is dus ook het begin van het einde van dat blad. Overigens belet niets ons natuurlijk 
schaakmagazine naast papieren verzending ook digitaal op de website te plaatsen, mochten we 
denken dat die 200.000 schakende niet-leden daar interesse in hebben.  Dat kost vrijwel niets.

Mochten er nog bonden of afgevaardigden bezig zijn met nieuwe amendementen dan hoor ik het 
graag. De SGS is niet bij machte nu nog een eigen alternatieve begroting op te hoesten.

Met vriendelijke groet,
Henk van Lingen,
Voorzitter Stichts-Gooise Schaakbond.


