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Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren. 

De leden dienen zich te realiseren dat de weergave in deze nieuwsbrief een moment opname is.  

 

Schaken en Corona maatregelen 

In de persconferentie van 14 september 2021 heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de 
coronamaatregelen aangekondigd die geldig zijn vanaf 25 september.  
De belangrijkste versoepeling is het loslaten van de zogenaamde 1,5 meter-regel. Dit maakt het 
spelen van een schaakpartij eenvoudiger.  
 
Tegelijkertijd is vanaf 25 september de invoering van toegangstesten bij de horeca.   
Het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ is hier op aangepast. 
De KNSB realiseert zich dat de toegangsregels veel schaakverenigingen voor problemen kan stellen 
en vraagt verenigingen om wederzijds begrip te tonen bij het maken van afspraken over 
competitiewedstrijden.  
  
NOC*NSF vraagt aandacht voor het probleem bij het ministerie van VWS. De sportkoepel benoemt 
het probleem zelf als volgt:  

 

Daarnaast is NOC*NSF bezorgd over de sporten die (deels) in horecagelegenheden zelf 

worden beoefend. Deze sporten, bijvoorbeeld biljarten, bowlen, bridge, dammen, darts en 

schaken worden geconfronteerd met het feit dat de sportbeoefening praktisch gezien alleen is 

toegestaan indien een geldig corona toegangsbewijs kan worden getoond. Voor deze sporters 

en verenigingen is de situatie per 25 september daarmee geen versoepeling, maar een forse 

achteruitgang. Ook dit punt zal door NOC*NSF nadrukkelijk onder de aandacht gebracht 

worden van de leden van de Tweede Kamer.. 

 

Benoeming ereleden 

Op de jaarvergadering van maandag 6 september 2021 werden de aftredende bestuursleden, Jan 

Beekman en Jan Kat, benoemd tot erelid van de Schaakvereniging Assendelft.  



 

 

Invoering BTW denksporten  

Onze nieuwe penningmeester, Stefan Markx, heeft een bijeenkomst over de invoering van BTW voor 

denksporten bijgewoond. Hierna zijn verslag. 

 

Overzicht veranderingen door BTW invoering denksporten 

Beste leden, 

 met ingang van januari 2022, is er een verandering omtrent de BTW regels voor denksporten. Dit 

houdt simpelweg in, dat we vanaf volgend jaar belasting moeten gaan betalen over alle inkomsten 

van de club. In ons geval is dat uiteraard alleen de contributie.  

Dit besluit komt voort uit een Engelse zaak uit 2017, die afgehandeld is door het Europese Hof. In 

Engeland was er een zaak aangespannen door de bridge bond, nadat zij door de belastingdienst niet 

langer als sport werden gezien. Dit heeft geleid tot een lange rechtszaak die dus uiteindelijk bij het 

Europese Hof voor Justitie is terechtgekomen. Daar werd na een lang proces besloten dat alle 

denksporten in Europa niet langer als sporten worden beschouwd, en daardoor geen vrijstelling 

krijgen van de belastingplicht.  

Slecht nieuws? In principe wel, want de kosten gaan voor iedere denksport club in Europa sowieso 

stijgen. Echter, de Nederlandse belastingdienst is bepaald niet blij met de veranderde regelgeving, 

het geeft een hoop extra papierwerk en brengt bepaald niet veel in het laatje. Dus wordt er naar een 

oplossing gezocht. Op dit moment lijkt de meest voor de hand liggende oplossing dat wij ons als 

vereniging aanmelden voor een zogeheten Kleine Ondernemers Regeling, waar je bij inkomsten tot 

€20.000 belastingvrij bent. De aanmelding voor de KOR wordt via de bond geregeld, zij zoeken 

contact met de contactpersonen van verschillende verenigingen. Doormiddel van vooropgezette 

formulieren kan vervolgens de KOR aangevraagd worden.  

De bond zelf, zit uiteraard niet onder deze €20.000 aan inkomsten, en zal dus (hoogstwaarschijnlijk, 

maar er wordt nog onderhandeld) geen vrijstelling krijgen. Dit betekent dat de kosten voor de bond 

flink gaan stijgen. Dat geld moet ergens vandaan komen, en dus lijkt het zeer waarschijnlijk dat onze 

afdracht richting de bond ook zal stijgen. De bond heeft uitgesproken sowieso niet de volledige 21% 



belasting aan de afdracht toe te voegen, maar hoe dit precies afgehandeld zal worden is nog nader te 

bepalen.  

De enige bewijsstukken die nodig zijn voor de aanvraag van de KOR, is een overzicht van onze 

administratie van de afgelopen jaren. Deze is uiteraard keurig bijgehouden, en dus zal het proces van 

de aanvraag simpel moeten verlopen.  

Voor nu is het dus nog eventjes afwachten hoe het allemaal uitpakt. Het lijkt erop dat er een kleine 

kostenstijging zal zijn met betrekking tot de afdracht naar de bond, maar verdere opschaling in de 

kosten lijkt voor een kleine vereniging als de onze onwaarschijnlijk. We houden het in de gaten en 

houden de leden op de hoogte van eventuele veranderingen. 

Groeten, 

Stefan Markx 


