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Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren over de status van de interne competitie en 

het mogelijke vervolg. 

Verandering van de regels  door de Overheid zijn ten allen tijde mogelijk. De leden dienen zich te 

realiseren dat de weergave in deze nieuwsbrief een moment opname is.  

 

Gevolgen maatregelen 

Op maandag 29 september kwam de overheid met maatregelen om de verspreiding van het Corona-

virus te beperken. (bijvoorbeeld sluiten Horeca om 22:00 uur) 

Op dezelfde avond hebben wij besloten om de interne competitie, voor de senioren, drie weken stil 

te leggen.  

De 1e maandag in verband met Kermis activiteiten, in ons clublokaal. 

De 2e  maandag als gevolg van werkzaamheden, in ons clublokaal. 

De 3e maandag om tijd te hebben om de gevolgen van de aangekondigde persconferentie van 19 

oktober te kunnen overzien en naar mogelijke alternatieven om te kunnen schaken te kijken. 

De verspreiding van het virus gaat zo snel, dat de overheid op dinsdag 13 oktober heeft besloten tot 

een gedeeltelijke Lock down voor periode van vier weken mogelijke langer. (onder andere sluiting 

horeca) Na twee weken volgt een evaluatie door de Overheid. 

Het bestuur acht schaken op dit moment niet mogelijk en wacht de evaluatie af en zal daarna 

toetsen welke mogelijkheden dan ontstaan om wel te kunnen schaken.   

 

Anders schaken 

Indien behoefte aanwezig is om anders tegen elkaar te schaken (bijvoorbeeld via internet), laat het 

weten. Mogelijk kunnen wij van dezelfde middelen gebruik maken als in het voorjaar. 

 

KNSB 

Naar aanleiding van de vraag tijdens de jaarvergadering  over de afdracht van contributie aan de 

KNSB. 



Vraag van vereniging aan de KNSB: 
Kans dat vereniging die niet meedoet aan KNSB competitie ook geen afdracht voor leden aan KNSB 

gaat betalen en hele vereniging afmeldt. Moet je als KNSB geen tussenregeling starten?  

Antwoord van de KNSB: 
Ja, dat risico bestaat. Helaas kan de KNSB daar maar beperkt iets aan doen. We hebben veel vaste 

lasten en die worden voor een belangrijk deel gedekt uit contributie-inkomsten. Als we een 

tussenregeling treffen, dan verliezen we een deel van de contributies én we blijven het risico lopen 

dat clubs zich toch afmelden. Dat risico kunnen we gewoon niet lopen. We komen clubs dit jaar 

enigszins (binnen onze mogelijkheden) tegemoet door: (1) door de premie voor de collectieve 

materiaalverzekering niet door te berekenen en (2) door geen inschrijfgeld voor de KNSB-competitie 

te rekenen. 

 

 

 


