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Beleidsplan en begroting 2018-2020 

 

INLEIDING 
 

Doel: Schoolschaak in Rotterdam promoten en ondersteunen 
  

Visie: Op termijn wordt op 80% van de Rotterdamse Basisscholen 
schaken aangeboden als schoolactiviteit en/of naschoolse 
activiteit 

 

Onderzoek door diverse instellingen en universiteiten heeft aangetoond 
dat schaken, en dan vooral op jonge leeftijd, de schoolprestaties ten 
goede komt en voor met name kinderen uit achterstandswijken een 
opstap kan zijn naar een hoger onderwijsniveau. 
 
Helaas wordt er begin 2018 in Rotterdam slechts op 18% van de 
basisscholen op een of andere manier geschaakt, terwijl schaken op 
bijvoorbeeld Poolse basisscholen inmiddels deel uitmaakt van het vaste 
lesrooster, daarmee gevolg gevend aan de aansporing van het Europees 
Parlement aan de lidstaten om schaken op te nemen in het  
lesprogramma van alle basisscholen (zie ook onze website: 
www.stichtingschoolschaakrotterdam.nl). 
 
De Stichting is in november 2017 door vertegenwoordigers van de 
jeugdschaakwereld, het (Rotterdams) onderwijs en het bedrijfsleven 
opgericht om het schoolschaak in de Gemeente Rotterdam stevig op de 
kaart te zetten. 
 

http://www.stichtingschoolschaakrotterdam.nl/


 2 

De Stichting wil haar doel mede bereiken door mensen in Rotterdam die 
affiniteit met schaken hebben dichter bij elkaar te brengen en de 
krachten te laten bundelen: het bedrijfsleven, Rotterdam Sportsupport, 
schaakverenigingen, de politiek, professionele schakers, schaakleraren, 
vrijwilligers, de RSB, de KNSB, charitatieve instellingen, etc. 
 
Een goede coördinatie tussen de diverse stakeholders is voor het 
bereiken van de Stichtings doelstellingen van essentieel belang. 
 
Hiertoe heeft de Stichting in november 2017 een comité Schoolschaak 
Rotterdam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van de 
nationale schaakbond KNSB, Rotterdam Sportsupport en 
Schaakopleidingen om gezamenlijk een plan te schrijven ten behoeve 
van schoolschaak in Rotterdam. 
 
De Stichting maakt zich verder sterk om met de KNSB extra 
schaakleraren op te leiden – mede onder Rotterdamse studenten – 
zodat aan de stijgende vraag naar schaaklessen en schaakleraren kan 
worden voldaan. 
 
Verder is de Stichting voorbereidingen aan het treffen voor een pilot op 
een of meer basisscholen in Rotterdam. De kinderen zullen over een 
langere periode schaakles krijgen, waarbij het effect hiervan op onder 
meer hun schoolresultaten gemonitord zal worden. 
De pilot begint in het schooljaar 2018/2019. 
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I Projecten  

 
De Stichting heeft de volgende projecten in het leven geroepen om haar 
doelstellingen te bereiken: 
 

- Project “Organisatie Denktanksessie” (september 2017). 
Doel om tijdens het Basamro chess tournament in het Maritiem 
museum te Rotterdam een kennismakingsbijeenkomst te 
organiseren waarbij de stichting in oprichting zichzelf presenteerde 
en de deelnemers op de hoogte bracht van haar intenties en 
plannen. Vervolgens om ervaringen en ideeën uit te wisselen en te 
leren van de reeds ervaren spelers in het schaakveld. Deelnemers 
naast het bestuur van SSR waren: een schoolschaaklerares, de 
voorzitter van de KNSB, voorzitter van stichting het Schaakkasteel, 
een gemeenteraadslid van D66, oud-Tweede-Kamerlid en 
deelgemeentebestuurder VVD, wethouder Sport Gemeente 
Rotterdam, voorzitter stichting UitJezelf en een uitvoerder 
schoolschaakplan Den Haag. 

- Project “Genereren media-aandacht tbv schoolschaak volgens EU-
richtlijnen” (september/oktober 2017).  
De Stichting i.o. heeft rond het Basamro chess tournament actief 
de media benaderd en warm weten te krijgen voor diverse artikelen 
en items in kranten en op televisie (Telegraaf, Trouw, AD, 
Volkskrant, RTL Editie NL, 1Vandaag). 

- Project “Comité Schoolschaak”:  
Oprichting Comité Schoolschaak Rotterdam (november 2017) om 
stakeholders nader tot elkaar te brengen en een 
“Schoolschaakplan Rotterdam” op te stellen  

- Project “Coördinator Schoolschaak Rotterdam”: 
Benoeming Coördinator Schoolschaak Rotterdam 

- Project “Schaakleraren & Studenten”:   
Financieren en coördineren opleiding Rotterdamse Studenten tot 
Schaakleraar in samenspraak met de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond (KNSB) en de Rotterdamse Schaakbond (RSB). Er is 
een tekort aan schaakleraren en de doelstelling kan alleen bereikt 
worden indien het aantal jonge, enthousiaste schaakleraren 
toeneemt. 
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- Project “Scholen”, waarbij actief scholen worden aangeschreven 
en benaderd om de verdiensten van het schoolschaak onder de 
aandacht te brengen en - indien daar interesse voor bestaat - 
te begeleiden bij het vinden van financiering en schaakleraren en 
waar nodig en gepast, schoolschaak mee te financieren. Het is 
voor de verwezenlijking van ons doel essentieel dat de scholen 
weten hoe goed schaken is voor hun leerlingen en hoe ze schaken 
in hun programma kunnen opnemen. 

- Project “Politiek”, waarbij actief de Rotterdamse politiek wordt 
benaderd om te lobbyen voor schoolschaak als onderdeel van het 
vaste programma op (zo veel mogelijke) Rotterdamse 
basisscholen. Politieke steun is noodzakelijk voor het welslagen 
van onze projecten. 

- Project “Pilots”, waarbij drie Rotterdamse basisscholen in de 
periode 2018-2021 actief worden begeleid bij het breed invoeren 
van schoolschaak en waarbij het effect van schoolschaak op 
overige schoolprestaties en gedrag in samenspraak met de 
Erasmus Rotterdam in kaart wordt gebracht. De Daltonschool de 
Margriet in Blijdorp is de eerste Pilot School. 

- Project “Financiering”, waarbij bedrijven, overheidsfondsen en 
private fondsen worden aangeschreven voor fondswerving ter 
verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting en het helpen 
bekostigen van de Projecten.  

 

Nieuwe projecten zijn in de maak, waaronder een project om bedrijven 
direct schaaklessen op basisscholen, met name in achterstandswijken, 
gericht te laten sponsoren. 
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II Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. 
De huidige samenstelling van het bestuur is: 
 
Voorzitter: Jurriaan Kien 
Secretaris: Jankees Ouwerkerk 
Penningmeester: Aart van der Basch 
 
Statutair is geregeld dat een andere natuurlijke persoon noch een 
rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als 
ware het eigen vermogen. 
In de Statuten is verder voorzien dat betalingen slechts dan geschieden 
ten laste van de Stichting indien minimaal 2 bestuurders hier hun 
akkoord op hebben gegeven. 
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III ANBI 
 
De Stichting wenst als ANBI te worden aangemerkt omdat hiermede 
meer financiers bereikt kunnen worden. De ANBI-status geeft immers 
belangrijke belastingvoordelen voor onze sponsors, subsidiegevers en 
donateurs. Hieronder een nadere uitleg voor geïnteresseerden. 
 
(a) Particulieren 
 
Particulieren kunnen ons financieel ondersteunen door eenmalige of 
periodieke giften. Eenmalige giften komen in aanmerking voor 
belastingaftrek als de gift minimaal 1% van het drempelinkomen is met 
een minimum van 60 euro. Een gift komt maximaal voor 10% van het 
drempelinkomen voor aftrek in aanmerking. Het drempelinkomen is het 
totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek. Fiscale partners genieten vrije toedeling van 
deze aftrekbare, eenmalige, giften. 
Periodieke giften die gelijkmatig in jaarlijkse termijnen worden gegeven 
en minstens voor een periode van vijf jaar gelden zijn onbeperkt 
aftrekbaar. Ook hier genieten fiscale partners vrije toedeling van deze 
aftrekbare giften. Periodieke giften moeten in een notariële of 
onderhandse akte worden vastgelegd om voor aftrek in aanmerking te 
kunnen komen. 
Particulieren kunnen ons ook steunen door een legaat of erfstelling. De 
stichting behoeft in deze gevallen geen schenk- of erfbelasting te 
betalen. Een notariële akte is vereist. 
 
(b) Bedrijven en Instellingen 
 
Bedrijven en instellingen kunnen ons financieel steunen met 
sponsorgelden of sponsoring in natura. Aftrek is mogelijk tot 50 % van de 
belastbare winst. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 % van de winst met 
een maximum van € 100.000. 
 
(c) BTW, Loonheffing en Vennootschapsbelasting 
 
De Belastingdienst heeft op basis van onze informatie een beschikking 
afgegeven dat wij niet BTW-belastingplichtig zijn en derhalve geen 
aangiftes behoeven te doen. 

Over de inkomsten hoeven wij geen BTW af te dragen en van onze 
uitgaven kunnen we de betaalde BTW niet terugvorderen. 
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IV Financiële gegevens 

 
Prognose 2018/2019/2020 totaal 
 
            

Inkomsten: 
 

 Uitgaven:  

Donaties/subsidies € 23.000,- Website en 
onderhoud 

€ 1.000,- 

Eigen bijdrage 
scholen 

€ 3.000,- Cursussen, 
lesmaterialen 

€ 1.000,- 

  Notariskosten € 1.500,- 

  Opstellen plan € 2.000,- 

  Algemene kosten € 2.500,- 

  Pilots 9 x  € 18.000,- 

    

TOTAAL € 26.000,-  € 26.000,- 

 
 

 

www.stichtingschoolschaakrotterdam.nl 
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