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SK Oude God, meer dan een schaakclub 
Visie op clubschaak 

Als schaakclub wil SK Oude God een club zijn die rekening houdt met evoluties in de samenleving, zoals 

toenemende diversiteit, digitalisering e.d. Iedereen is dan ook welkom, ongeacht zijn/haar geaardheid, 

overtuiging, sociaaleconomische status enz. Zo wordt het ook beschreven in de statuten van de club. 

Het algemene doel van onze club is emancipatorisch: we willen de interesse voor het schaken bevorderen, 

waarbij sportiviteit en sportbeleving voorrang krijgen op ‘excellentiedrang’. Dat uit zich onder meer in een 

gelijkwaardige behandeling van alle leden. We betalen bijvoorbeeld geen spelers in functie van externe 

competities en organiseren schaakactiviteiten voor spelers van alle niveaus. 

Onze club staat voor een transparante organisatie en een afgelijnde identiteit. Dit uit zich concreet via twee 

entiteiten, met name het volwassenenschaak (op dinsdag) en het jeugdschaak (op zondag), met elk een 

eigen aanpak, cultuur en autonomie. In de statuten van de club wordt echter bewust voldoende ruimte 

gelaten om de eigen jeugdspelers te doen doorstromen naar het volwassenenschaak en – evenwel enkel 

tijdens schoolvakanties – daaraan te laten deelnemen. Ze worden daartoe ook aangespoord. 

SK Oude God wordt op een democratische manier geleid door een stabiel bestuur waarbij de principes 

worden gehanteerd van gedeeld eigenaarschap. Beslissingen worden zoveel mogelijk genomen vanuit een 

consensusmodel. Zoals de statuten aangeven, kan er wel over bepaalde beslissingen gestemd worden, maar 

we proberen dit zoveel mogelijk te vermijden door vooraf met de betrokkenen in dialoog te gaan, zowel 

binnen het bestuur als daarbuiten. Jaarlijks brengt het bestuur verslag uit van zijn handelingen en 

beslissingen tijdens het voorbije seizoen, waarna de algemene vergadering zijn goedkeuring geeft of zaken in 

vraag stelt en het bestuur extra huiswerk geeft. Bij goedkeuring bevestigen de leden hun vertrouwen in het 

bestuur. 

Visie op verenigingsleven 

Als vereniging staat SK Oude God voor eenheid in verscheidenheid. Hoewel iedereen welkom is, vinden we 

het belangrijk te waken over het community-gevoel en de clubcultuur. Lid zijn van een vereniging staat niet 

alleen voor - in dit geval - schaakpartijen spelen, maar ook voor het smeden en bestendigen van (jarenlange) 

vriendschappen: samen partijen analyseren maar ook aan de toog hangen, het gevoel cultiveren van 

‘volwassenen onder elkaar’ bij het dinsdagavondschaak en ‘kinderen/jongeren onder elkaar’ bij het 

jeugdschaak, een eigen vaste ploeg vormen voor externe competities enz. Hierop voortbouwend hanteren 

we het principe van gedeelde verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken: opbergen van 

schaakmateriaal, opruimen van glazen en kopjes, respect opbrengen voor klokken, stukken, stiltebewaking 

tijdens de partijen enz. 

Als vereniging heeft SK Oude God ook een belangrijke sociale functie. Zo is in het verleden meermaals 

duidelijk gebleken dat de community-functie niet te onderschatten valt: mensen komen niet alleen naar een 

vereniging voor hun hobby. We houden dan ook een oogje in het zeil wat stoorzenders betreft of zaken die 

de (sportieve) sfeer kunnen vertroebelen, en bewaken ook bewust het fysieke en organisatorische 

onderscheid tussen jeugdschaak en volwassenenschaak. Ten slotte willen we onze goede werking en 

aangename clubsfeer ook uitdragen naar buiten toe. Dat doen we onder meer door schaaklessen te 

organiseren voor geïnteresseerde volwassenen en door toernooien te organiseren, al of niet onder de 

vleugels van een koepelorganisatie. 


