Friese Schaak Bond
Concept opzet beleidsplan 2018 – 2020
FSB vernieuwing organisatie en beleid, sessies 2018 - 2019

Beleid 2018 - 2020
Huidige stand van zaken binnen de FSB
Strategische uitgangspunten m.b.t. schaken (-> KNSB beleidsplan)
Promotie van het schaken in Friesland
Samenwerking in het Noorden (JSN)
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Leden aantallen: leeftijd x vereniging (2015)
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Promotie van het schaken in Friesland
1. De FSB (bestuur en leden) ziet in dat de huidige situatie niet langer
houdbaar is en staat open voor een alternatieve aanpak.
2. Er zijn 9 tot 11 actieve, positieve bestuurders te vinden met een
breed draagvlak in de Friese schaakwereld.
3. Men komt een beleid en taakverdeling overeen met commitment
voor de komende 3 – 5 jaar.

Kernwoorden: positief, samenwerking, mogelijkheden
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Bestuur met breed draagvlak
De FSB initieert, coördineert, stimuleert, deelt kennis, begeleidt, …..
•
•
•
•
•

Team van 9 – 11 actieve, positieve, enthousiaste vertegenwoordigers
Van 9 – 11 grotere / actieve clubs, regionaal verspreid over FSB-gebied
Omvang is belangrijk i.v.m. breed draagvlak in de Friese Schaakwereld
Commitment voor 3 – 5 jaar om er samen wat moois van te maken
Samen meer doen, individueel minder belasting, wederzijdse back-up

Maar de FSB voert zelf geen operationele schaakactiviteiten uit
Het FSB-team is verbonden aan clubs die de uitvoering op zich nemen
6

Mogelijke taakverdeling
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

• Competitieleider senioren
• Toernooien senioren
• Kadervorming

• Public relations
• Ledenwerving
• FSB website
• Sponsoring

• Top talent
• Toernooien jeugd
• Clubschaken jeugd
• Schoolschaken
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Voorzitter (sessie 21-03-19, Sneek)
Belangrijk
•
•
•
•

Leidt de FSB ALV en bestuursvergaderingen
Representatief, gezicht laten zien, aanwezigheid,
weten wat er speelt (kennis), boegbeeld
Is er voor de Pers, communicatief, altijd openstaan
Is er voor alle clubs, tussen partijen staan, objectief

•
•
•

Enthousiasmeren, communicatief, leiden, delegeren,
verbinden, kunnen aansturen, besluitvaardig
Visie en beleid neerzetten, organisatie, doelen stellen
Bijsturen, afspraken nakomen, doelen halen

Makkelijk
•
•

Vertegenwoordiger naar de KNSB, lid Bondsraad
Overleg en samenwerking met de NOSBO

•
•

Is het 1 persoon, een schaker, ook vice-voorzitter(s) ?
Goed netwerk, ook andere denksporten, leren van
elkaar
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Secretaris (sessie 21-03-19, Sneek)
Belangrijk
•
•
•
•
•

Organisator, planner, spin in het web, communicator
Organisatie en verslag van vergaderingen, agenda,
uitnodigingen, ALV en bestuursvergaderingen
Formele jaarverslag, enthousiasmerend vertellen
Goed kunnen luisteren en schrijven, hoofd- en
bijzaken onderscheiden
Portaal voor KNSB, FSB bestuur en clubs, faciliterend
laagdrempelig aanspreekpunt

•

Transparant, objectief, zorgvuldig, snelle
verslaglegging

Makkelijk
•

Bondsraad, contact KNSB, optie vice voorzitter?
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Penningmeester (sessie 21-03-19, Sneek)
Belangrijk
•
•
•
•

Onbesproken gedrag, betrouwbaar, integer
Cijfermatig, analytisch, verantwoordelijk voor
inkomsten en uitgaven, transparant erin zijn
Financieel jaarverslag, boekhouding, continuïteit
Weten wat er speelt, meedenken (Alle Friese Schakers
aan Zet), enthousiasmerend en communicatief

•
•
•
•

Nee durven zeggen, financieel geweten, kritisch
Aansturen kascommissie, decharge verkrijgen
Samenwerking Sponsoring en PR / ledenwerving
Voorzichtigheid over financiële zaken

Makkelijk
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Senioren competities (sessie 17-01-19, Dokkum)
Belangrijk
•
•
•
•

(7,4) Verslagen op websites clubs en FSB, kan het
uitgebreider/spannender?
(5,5) Functioneren FSB-competitie met de huidige
viertallen
(3,4) Structuur van de viertallen competitie
(2,5) Uitslagen op de FSB-website: snelheid, vorm

•
•
•
•
•

(5,2) Belang van (het aantal) teams voor een
vereniging en invloed op de interne competitie
(4,0) Achttallencompetitie naast viertallen
organiseren?
(3,0) Manier leidinggeven competitie
(2,0) Ratingverschillen binnen klassen: soms te
groot?
(2,0) Speeltempo

Makkelijk
•
•

•
•
•

(1,2) Opzet bekercompetitie met meer teams per
vereniging
(1,2) Kwaliteit speelzalen, rust tijdens de
wedstrijden
(0,4) Contact, afstemming tussen teamleiders
(0,3) Complexiteit invalregels
(0,1) Gebruiksvriendelijkheid uitslagen server

•
•
•
•
•

(1,1) Betrokkenheid FSB-leden bij en deelname
aan de competitie, ook van sterkere spelers
(1,0) Reglementen/protesten
(1,0) KNSB-competitie: open inschrijving,
doorstroming
(0,0) Aanvangsuur en speelduur FSB-wedstrijden
(0,0) Ratingverwerking KNSB/FIDE
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Senioren toernooien (sessie 17-01-19, Dokkum)
Belangrijk
•
•
•
•
•
•

(7,9) Aanbod: regionale spreiding, diversiteit, veel
aanbod, vanuit veel clubs, voor elk wat wils
(4,7) Kalender: goede spreiding, kwetsbaarheid
beheer toernooikalender (website), coördinatie FSB
(3,3) FSB-site 2.0: communicatie naar clubs, snelheid,
deelnemersregistratie, objectiviteit alle toernooien
(3,3) FSB: vaste FSB-bijdrage voor FK’s
(3,3) Prijzengeld / sponsors: weekendtoernooien,
organiseren aansprekend toernooi, meer prijzengeld
op veel ratingniveaus, meer grote sponsors
(3,3) Deelname jeugd / dames: damestoernooien,
instroming jeugd in seniorentoernooien

•

(1,2) PR: uitslagen en aandacht op website, leuke
affiches, aankondiging op FSB website

•

•
•

•
•

(4,2) FK’s: geografische ligging, duur en locatie FK
Individueel en FK 60+
(3,0) Vorm: verschillende speeltempo’s, tweetallen,
doorgeefschaak, districtsformule, Fischer random
(2,1) Evaluatie deelname: tegenvallende deelname
in aantal en sterke spelers bij FK snel en rapid, rapid
ten koste van oudere schakers, betere info
(analyse, evaluatie) bezettingsgraad toernooien
(2,1) Continuïteit: FK Snel, overige toernooien ook
kwetsbaar, traditie maken, FSB bestuur aanwezig
(1,0) Gezelligheid waaronder FK 60+: gezelligheid,
informeel en toch goede organisatie

Makkelijk
•

•
•

(0,0) Organisatie: goede organisatie, goede
samenwerking clubs
(0,0) Gradatie maken in toernooien
(0,0) Rating voor rapid onderzoeken
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Kadervorming (sessie 21-03-19, Sneek)
Belangrijk
•
•
•
•
•
•

Migchiel kan jeugdtrainers opleiden, Erwin D. is
opgeleid om wedstrijdleiders op te leiden.
Communiceren, tijdig bekendheid geven, doelen
stellen, goede locatie, organisatie
Dichtbij in Friesland, centraal of rouleren
Coördinatie vanuit FSB, sponsoring door FSB, KNSB
Model Bakkeveen: binding leden intern, betrokken
SCL wedstrijdleider, actief en energie, leuk maken

•

Samenwerking met de NOSBO waar relevant

•

•
•
•
•

Kadervorming: Jeugdleiders, wedstrijdleiders,
trainers voor jeugd, volwassen en club vinden
Trainers voor scholen, leraren op scholen, VO en BO
Iemand die vanuit de FSB coördineert, overzicht
heeft, bestuursfunctie in FSB, vraagbaak, betrokken
Mobiliseren van schaakouders.
Jaarlijkse FSB middag: kennis delen, beeldvorming,
ambitie neerzetten, laagdrempelig

Makkelijk
•

Alle clubs doen mee, cursussen geven en volgen,
clubs elkaar laten helpen bij kadervorming
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PR en Ledenwerving (sessie 20-12-18, Leeuwarden)
Belangrijk
•
•
•
•

•

(6,6) Actief beleid voor ledenwerving volwassenen en
pensionado’s via schaaklessen, wijkcentra, KNSB oudledenlijst per regio en familietoernooien
(4,2) Rol van het bestuur: jong bloed, inzet clubleden
(2,3) Online schaken neemt een vlucht: clubs &
training op o.a. chess.com & chessable
(2,4) Regionale media: benut schaakrubriek LC & FD,
interview Migchiel, Skaakstikken, Omrop Fryslân TT
(2,6) Social Media, Wikipedia, websites: actueel en
wervend houden, leuke verslagen, verbeter uitstraling

•
•
•
•
•

(2,0) FSB site: actueel, goed bezocht, competitie,
toernooien, alle friese webmasters toegang geven,
FSB webmaster vanuit FSB in de rol van moderator
(2,0) Bonden: FSB bij de bondsraad, samenwerking
met NOSBO, KNSB ondersteuning (kennis en geld)
(2,0) Meer vrouwen naar de club halen
(1,1) Migchiel 2.0: onvervangbare, belangrijke rol
(1,1) Belang van jeugd: werving via Sjors sportief,
gamend leren, schoolschaken, bondslid maken via
FK’s, vasthouden 12+, zorgen voor doorstroming

Makkelijk
•

(1,2) Jeugdtalenten of BN’ers inschakelen, die
jeugd aanspreekt, voor promotie van het schaken

•
•
•

(0,0) Waling Dijkstra en andere grote toernooien
als voorbeeld voor PR
(0,0) Regionale samenwerking clubs stimuleren:
hulp t.b.v. websites, witte vlekken wegwerken
(0,0) Belang locatie: schaaklessen, gezelligheid,
samenwerking wijkvereniging, schaakcafés
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Sponsoring (sessie 20-12-18, Leeuwarden)
Belangrijk
•

•
•
•

(12,8) Clubsponsoring en samenwerking tussen FSBverenigingen: prioritering sponsorbeleid, draaiboek,
delen kennis tussen verenigingen, persoonlijke
benadering, club van 50, clubfunctionaris sponsoring
(2,1) Subsidie gemeente voor jeugd
(2,2) Sponsoring jeugdtalenten
(2,5) Deelname sponsoracties: bijv. Poiesz, Grote Club

•
•
•
•
•

(4,1) Sponsoring t.b.v. jeugd: plaatselijke sponsors
benaderen, vaste sponsors benaderen, meer
jeugdtoernooien organiseren
(3,1) Manieren van publiciteit zoeken: toernooien
een naam geven, grote sponsors opsporen,
prominenten uitnodigen
(1,1) Actief publiciteit zoeken: publiciteit op
websites, uitnodiging sponsors bij toernooien
(1,1) Sponsoring in natura / kleine financiële
injectie: lokale Rabobank, Rabobank Coöperatief
Fonds, notatieboekjes met reclame
(1,0) Rol KNSB / FSB: helderheid, KNSB Groenfonds,
win/win FSB en clubs creëren

Makkelijk
•
•

(0,2) Indirecte sponsoring: gratis of geen zaalhuur
(0,1) Rol gemeente: subsidie aan schaakdocenten,
schaaktafels (Jesús Medina Molina)

•
•
•

(0,0) Structurele sponsoring: lijst met 100 fondsen,
langdurige sponsorcontracten
(0,0) Kennis delen: verbinding zoeken met andere
schaakclubs, maar ook met andere sportclubs
(0,0) Jaarlijkse verloting
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Jeugd
Top

Toernooien

Deelname NJC, JCC, toptraining JSN
Deelname FK, begeleiding NK
Verplicht bondslid
GP Cyclus, Zwitsers Toernooien
Ombouwen tot competitie vorm
Coördinatie kalender, ook NOSBO

Clubschaken

Kennis delen t.a.v. jeugdtraining
Interne jeugdcompetitie
Stappenmethode en Diploma schaken

Schoolschaken

Regionale voorrondes en FK Scholen
Kennis delen t.a.v. lesgeven op scholen
KNSB Groenfonds
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Schoolschaken (sessie 22-11-18, Leeuwarden)
Belangrijk
•
•
•
•

Organisatie plaatselijke / regionale voorrondes en
finale FK-schoolschaken voor BO
Opstellen draaiboek hiervoor en delen met clubs
Uitbreiding online schaakles bij schoolschaken
Meer gebruik van Chessity bij schoolschaken

•
•
•
•
•
•
•
•

Schaakles, voorrondes en finale FK voor BSO en VO
Verkleinen afstand schoolschaken naar clubschaken
Ondersteuning schoolschaken vanuit clubs
Tekort aan kader / trainers oplossen door uitlenen
van trainers / helpers
Regelen subsidie / sponsoring / bijdrage scholen
Leren van elkaar, clubs zijn voorbeeld voor elkaar
Witte vlekken in Friesland wegwerken
Coördinatie vanuit de FSB voor schoolschaken

•
•

Verkrijgen van medewerking scholen / ouders
Er is genoeg animo bij jeugd voor (school)schaken

Makkelijk
•
•

Benutten onderzoek RuG naar effect schaken op
kinderen voor promotie van belang schoolschaken
Scholen op persoonlijke wijze benaderen
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Club jeugdschaken (sessie 14-02-19, Heerenveen)
Belangrijk
•
•

•
•

(5,1) Lesgeven op de club via de Stappenmethode
(4,1) Gezelligheid creëren, schaakkamp, Sinterklaas
toernooi (iedereen prijs) alternatieve schaakspellen
en samenwerking bordspelclubs, Sjors Sportief
(2,3) Internet: Chessity, online club, jeugdschaak.nl
(2,3) Investeren in netwerken: samenwerking clubs,
centrale competitie, gezamenlijk schaakkamp

•
•

•
•
•

(5,0) Voldoende enthousiaste jeugdleiders: elke stap
een eigen trainer, rol jeugdcoördinator
(5,0) Betrokkenheid senioren, ouders betrekken,
meer kader/trainers opleiden
(3,1) Jeugdcompetitie, intern wedstrijden leren,
begeleiding wedstrijden, jeugd in FSB en KNSB, jeugd
tegen senioren als uitdaging, stand is belangrijk
(2,,1) Beeldvorming, verslagen website en facebook,
Schiermonnikoog, betere PR gericht op jeugd
(2,0) Aansluiting schoolschaken bij clubs, levert
jeugdleden, BSO schaken, begeleiding vanuit club

Makkelijk
•
•
•
•

(1,7) Toernooien stimuleren, GP’s, Paardensprong,
structurele jeugdcompetitie, rol jeugdleiders, vervoer
(0,4) Locatie: betaalbaar, vaste middag/avond
(0,x) Laagdrempeligheid, lage contributie, iedereen is
belangrijk, makkelijk kunnen instappen
(0,2) Diploma halen via FSB consul, Chessity systeem

•
•
•

(2,0) Doorstroming jeugd naar senioren, vasthouden
en doorgroeien jeugd
(1,0) Ontbreken jeugd en jeugdleiders bij veel clubs
(0,0) Lesgeven, extra lessen, praktisch lesgeven,
partijen analyseren vanaf Stap 4, 5 en 6
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Jeugdtoernooien (sessie 22-11-18, Leeuwarden)
Belangrijk
•
•
•
•
•

Betere afstemming en spreiding van toernooien,
zowel binnen FSB als met NOSBO (kalender)
NJC op vrijdag -> structurele competitie zaterdag
Meer Friese deelnemers naar de Grand Prix
Aantrekkelijker toernooivormen oudere jeugd met
rating, alternatieve toernooivormen op één dag
voor diverse niveau’s
Massakampen tussen clubs organiseren

•
•
•

•
•
•
•

Organiseren diverse FK’s, draaiboeken maken
Betere samenwerking met NOSBO
Sponsoring, samenwerking en openheid qua
financiën, voor jeugdtoernooien
Mobiliseren ouders t.b.v. toernooien (o.a. vervoer)
Deelname meisjes aan toernooien stimuleren
Enthousiaste jeugdleiders maken het verschil
Coördinator jeugdtoernooien FSB aanstellen

Websites: behouden van huidige aankondigingen
voor toernooien met inschrijfformulieren

•
•
•
•

Aanbod toernooien is voldoende in het Noorden
Regionale spreiding van toernooien (in Friesland)
Werving van jeugdleden basisschoolleeftijd
Animo jeugdleden voor deelname toernooien

Makkelijk
•
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Toptalent (sessie 14-02-19, Heerenveen)
Belangrijk
•
•
•
•

(7,7) Begeleiding Migchiel tijdens NK’s (Rotterdam,
Rijswijk in 2015-2017), begeleiding jeugd binnen FSB
regio, rol senioren/ouders
(4,3) Bekendheid geven aan successen Toptalent /
JSN, verslagen toernooien en publicatie, centraal en
herkenbaar verzamelpunt naast JSN?
(3,5) Gezelligheid, vriendschap bij topjeugd, ONJK
Noordelijk schaakkamp, factor om te blijven schaken
(3,2) Drempels wegnemen, toegang toptraining en
verplichting bondslid voor FK deelname

•

(1,6) Online Jeugdschaak: online training, internet
oplossingen voor schaken (Chessity, Chessable)
(0,1) Rol ouders, positief blijven, resultaat in
balans met plezier, ouders toptalent betrekken
(0,1) NK ABC 3 jaar in Assen goede organisatie, NK
Meppel ook prima, een NK naar FSB halen, succes
op NK’s, kwalificatie toernooien een goed idee?

•

•
•
•

(6,0) Training/Kader: betrokkenheid senioren en
jeugdleiders, schaaktrainer 1 cursus, samenwerking
NOSBO, continuïteit in succesvolle (JSN) toptraining,
training op diverse niveaus / leeftijden
(4,1) Scouting: ontdekken verborgen toptalent bij
(meer) clubs, verbreding top, samenwerking
NOSBO/FSB clubs, prioriteit toptalent verhogen
(3,0) FK jeugd in Sneek, goede organisatie, lage
opkomst, analyseren met Migchiel, NK ABC in Sneek
(2,1) JSN mooi initiatief, successen in landelijke JCC

Makkelijk
•
•
•

•
•
•

(0,0) Vasthouden en stimuleren jeugd(talent), binding
met volgende generatie jeugd
(0,0) Doorgroei mogelijkheden naar senioren en
clubs, jeugd in FSB en KNSB competitie laten spelen
(0,0) Deelname aan FK’s individueel en clubteams
stimuleren (drempel bondslid)
(0,0) Financieel, eigen bijdrage training, sponsoring

Samenwerking in het Noorden (JSN)
Stichting Jeugd Schaak Noord
• Initiatief vanuit Raindropchessmedia: Square4chess
• Organisatie NJSK in Assen in 2017 – 2019
• Promotie: basisschool schaken in Drenthe, onderzoek RuG

Talententeams Jeugd Schaak Noord
• Club en Bond overstijgende samenwerking in het Noorden
• Gericht op talentvolle oudere jeugd met een hogere rating
• Landelijke Jeugd Club Competitie met 2 a 3 teams van TT JSN
• Noordelijke Jeugdtraining: rondje Assen, Groningen, Leeuwarden
• Schaakkamp bij NJSK (Rotterdam, Assen) & ONJK (Borne, Delden)
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Planning
Datum
donderdag 22 november 2018

Plaats
Leeuwarden

Onderwerpen
Schoolschaken - Jeugdtoernooien

donderdag 20 december 2018

Leeuwarden

PR & Ledenwerving - Sponsoring

donderdag 17 januari 2019

Dokkum

Competities - Senioren Toernooien

donderdag 14 februari 2019

Heerenveen

Jeugd clubschaken - Toptalent

donderdag 21 maart 2019

Sneek

Kadervorming - Secretariaat
Voorzitter - Penningmeester

woensdag 17 april 2019

Leeuwarden

Vaststelling Beleid en Organisatie
Persoonlijke invulling functies

woensdag in mei of juni 2019

Leeuwarden

Informatieve FSB Voorjaars ALV
Concept nieuw Bestuur en Beleid

woensdag in september 2019

Leeuwarden

Formele FSB Najaars ALV
Besluitvorming Bestuur en Beleid
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Agenda sessie 17 april 2019
1. Doorlopen en vaststellen Powerpoint -> beleid 2019 – 2020
2. Concept taakverdeling: primaire en secundaire interesse
• Voorstel: ieder werkt eigen speerpunten uit in 1 maximaal A4-tje

3. Organisatie model, teamvorming
• Voorstel: Dagelijks Bestuur boven 3 teams rond Jeugd, Commercie, Senioren

4. Agile werkvorm
• Voorstel: samenwerking in teams m.b.v. een Board in Trello (of GoReflect)

5. Overleg vorm
• Voorstel: DB en teams om en om maandelijks, overleg fysiek of via Skype

6. Overige randvoorwaarden
• Financiële vergoedingen: transparant en generiek
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