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Uitgangspunt:

Het schaakspel is (nog steeds) populair!

Uitgangspunt:

Doelgroepen waar ledenwerving op 
gericht moet worden zijn: 
- Basisscholieren
- Huisschakers
- Ouders van jeugdspelers

Huisschakers: volwassenen die al kunnen schaken, 
ratingniveau ca. 1000-1400 



Welke factoren bepalen de instroom van 
nieuwkomers bij de schaakvereniging? 

Bekendheid 
schaakvereniging

Aandacht in lokale media

Persoonlijke contacten van 
leden

Demografische factoren 
(bevolkingsdichtheid, 
leeftijdsopbouw)

Vindbaarheid op internet

Imago schaaksport

Aandacht in landelijke 
media

Aanbod vereniging 
(laagdrempelige 
activiteit, training)

Ligging clublokaal

Betrekken ouders



Erg duidelijk: geïnteresseerden 
zien in één oogopslag de 
belangrijkste informatie





Een groot schaakspel is de perfecte eyecatcher en een goede manier om 
contact te maken met de doelgroep



Welke factoren zijn bepalend voor 
ledenbehoud? 

Sfeer op de 
schaakvereniging

Tegenstand op niveau

Onderlinge contacten leden

Betrokkenheid vereniging 
bij leden

Trainingsmogelijkheden

Betrokkenheid leden bij 
vereniging (lesgeven, 
bestuur, commissie)

Doorstroming jeugd naar 
volwassenen

Aanbod vereniging

Clublokaal (ligging, 
inrichting, sfeer)



Stappenplan ledenwerving

Stap 1: Bekendheid / vindbaarheid

Stap 2: Nieuwkomers binnen krijgen

Stap 3: Begeleiding nieuwe leden in 
eerste jaar 



Aanbod

• Laagdrempelig
• Bedenktijd
• Sociaal

Thema-avond met hapjes



Keuzes maken

• Wat is het probleem bij jouw vereniging?
• Beter drie concrete jaardoelen dan een 

beleidsplan dat aan het verstoffen is
• Kies voor eenvoudige acties
• Vind het wiel niet opnieuw uit, klop aan bij 

het KNSB Ledenwerfteam!



Voorbeeldonderwerpen

• Vereniging wil nieuwe jeugdleden werven
• Vereniging heeft problemen met 

doorstroming jeugd naar volwassenen
• Vereniging wil huisschakers werven

Aanpak: Maak een plan. Vul het aanvraagformulier voor 
het Ledenwerfteam in. De KNSB ondersteunt met advies 
(bijv. bezoek werkgroepbijeenkomst) en subsidie (200 
euro) zie http://www.schaakbond.nl/knsb/ledenwerfteam
Tip: zoek samenwerking met vereniging in de buurt!



Samenvattend

• Pak ledenwerving stapsgewijs aan

• Kies een doelgroep en hou vol 
(ledenwerving kost tijd)

• Verhoog het Vereenigingsaspect door  
activiteiten te organiseren die de sociale 
omgang tussen leden stimuleert.



Meer informatie / bijlagen

• Stappenplan ledenwerving - en 
ledenbehoud

• Checklist ledenwerving jeugd
• Meer informatie:

http://www.schaakbond.nl/knsb/ledenwerfteam


