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Visie

•Schaken heeft een enorme aantrekkingskracht op jonge kinderen.

•Ouders zien in schaken een geweldige activiteit waarbij de kinderen eens niet 
achter een scherm zitten

•Scholen zien in schaken een waardevolle aanvulling op hun basisprogramma

Missie

•“Gorinchem schaakstad”

•Een duurzame doorstroming richting de senioren

Ambitie

•Schaakschool uitbouwen tot een instituut dat niet meer is weg te denken uit 
Gorinchem en regio

•Alle kinderen die interesse hebben in schaken gaan als vanzelfsprekend naar 
Schaakschool.

•Schaakschool heeft een brede basis maar brengt ook talent voort.



Schaakschool -
Belangrijkste pijlers

Aanbod naast 
Schaakschool

Aanbod tijdens 
SchaakschoolJeugd werven



Jeugd werven

Communicatie

Aanwezigheid bij 
evenementen

Schaakclinics op lagere 
scholen

Al dan niet met professionele, 
betaalde trainers of oudere jeugd 

(maatschappelijke stage)

Jeugdcommissie

Facebook, website, lokale 
pers



Aanbod tijdens 
Schaakschool

Goede en leuke schaakles
met duidelijk perspectief. 

Op basis van 
Stappenmethode

Trainerscursussen voor 
vaste lesgevers

Talentjes oppikken en 
apart begeleiden

Professionele 
ondersteuning van 

trainers, ca 1x per jaar

Ouders betrekken

Duidelijke communicatie

Stappenmethode

Regulier trainers overleg, 
ca 3x per seizoen in 

vakanties

Locatie: Fortes Lyceum

Geografisch gunstig

Mooie uitstraling

Goede lokalen

Enthousiaste ontvangst 
vanuit de schoolleiding 

en personeel

Woensdag middag 

15:15 – 16:15

Voor de allerjongsten en 
beginners

Vrijdagavond 

19:00 – 20:00

Voor de doorstromers



Aanbod naast 
Schaakschool

Een aantal fun
toernooitjes, vooral voor 

beginners (speeltuin, 
sinterklaastoernooi, ..)

Stertraining voor talenten

Schoolschaaktoernooi

Jeugdcommissie

Idee: vrijdagavond ouders 
opvangen met rapid
competitie of mini-

cursus?

Teambuilding activiteiten:

• Voetbal toernooitje?

• BBQ?

• Club shirtjes?

Jeugdcommissie

Eddy Korevaar?

Deelname aan andere 
toernooien stimuleren.

Deelname externe SGS 
competitie

Contacten onderhouden 
met andere jeugdschaak 
initiatieven in de regio

Deelname aan senioren 
competitie



Schaakschool - Organisatie
Afdeling binnen Giessen en Linge

Eigen begroting
Grotendeels eigen kader

Jeugd commissie

• Mark

• Eddy

• Janneke Rouwert-Boer

• Ruben Weverling

• Vacatures…

Trainers

• Mark

• Henk

• Anita (?)

• Frits Faber

• Martijn Frans

• Eddy Korevaar (back-up en 
talentenbegeleiding)

• Hans Karelse (reserve)

• Vacatures…



Jeugd commissie

Mogelijke taken

Aanwezigheid bij 
evenementen

Organiseren kleine 
toernooitjes

Teambuilding activiteiten

Begeleiding en betrekken 
van ouders

Clubshirtjes

Facebook, website, pers

Teamleiders

Ieder extern jeugd team 1 
teamleider

Bij voorkeur een ouder

Maken van jaarplanning, 
organiseren van vervoer 

en teamindeling

Ledenwerving

Aanvullende sponsoring


