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In de huidige coronacrisis zijn veel van onze mogelijkheden en inkomsten weggevallen. Dit 

vergt een aanpassing van ons beleid. In de verwachting dat het tot 2023 duurt voor we weer 

enigszins van een normale toestand qua bezoekers en evenementen kunnen spreken, is dit 

beleidsplan vooral gericht op de fase waar we nu in zitten en waar we het beste van zullen 

moeten maken. 

 

Doelstelling van het Max Euwe Centrum 
 

Het Max Euwe Centrum heeft als doel de nagedachtenis levend te houden aan Max Euwe, 

wereldkampioen schaken van 1935 tot 1937, en zijn betekenis voor de schaakwereld. 

Daarnaast stelt het MEC zich ten doel de schaaksport in het algemeen onder de aandacht te 

brengen en te populariseren, zowel regionaal als nationaal. Meer in het bijzonder probeert het 

MEC de kennis van de schaakhistorie te bevorderen. Het Max Euwe Centrum bestaat sinds 

1986. 

 

Hoe wordt dit (in normale tijden) ingevuld? 

 

– Het MEC heeft een museum waarin een permanente tentoonstelling het leven en de 

carrière van Max Euwe in beeld brengt. Tevens zijn er wisseltentoonstellingen waarin 

andere aspecten van de schaakwereld worden getoond. Het museum trekt veel 

Nederlandse, maar in toenemende mate ook veel buitenlandse bezoekers. 

– Schaken is een studiesport bij uitstek. Het MEC heeft een grote schaakbibliotheek 

(ruim 10.000 titels), die door bezoekers geraadpleegd kan worden. Het is een van de 

grootste studiebibliotheken ter wereld op schaakgebied. 

– Het MEC heeft een studieruimte waarin activiteiten worden georganiseerd zoals 

lezingen, trainingen, boekenbeurzen, boekpresentaties en bijeenkomsten van 

schaakorganisaties. 

– Het MEC fungeert als vraagbaak voor de schaakwereld, zowel nationaal als 

internationaal. 

– Het MEC organiseert een aantal terugkerende activiteiten, zoals het jaarlijkse 

Pleinfestival op het Max Euweplein in de zomer en twee keer een Euweborrel voor 

bestuurders en belanghebbenden. 

– Het MEC heeft een dynamische website, waarop veel informatie staat en waarop 

digitale activiteiten plaatsvinden. 

 

Wat is het beleid voor de komende periode, naar verwachting de jaren 2021-

2023? 

 

– Management 

Er moet worden nagedacht over de opvolging van Eddy Sibbing als manager. Eddy 

verwacht binnen enkele jaren terug te treden. Een goede opvolging is essentieel voor 

de continuering van het functioneren van het MEC op het niveau dat we de laatste 

jaren gewend zijn. Gedacht wordt aan een betaalde kracht of een of twee 

‘supervrijwilligers’. 

 

 



– Merchandising 

De gedwongen sluiting i.v.m. de coronacrisis heeft een abrupt einde gemaakt aan het 

snel stijgende aantal bezoekers, vooral uit het buitenland. Vóór de coronacrisis werd er 

gedacht aan entreeheffing en aan de ontwikkeling van merchandising. Nu de 

bezoekers weer mogen komen worden de bestaande plannen voor merchandising 

verder uitgewerkt en in gang gezet. In 2020 is een start gemaakt met het prachtige 

fotoboekje van het leven en het werk van Max Euwe. 

 

– Inkomstenbronnen 

De belangrijkste inkomstenbronnen van het MEC zijn de donateurs, schenkingen, 

giften, Vrienden van Euwe, sponsoren en de bijdrage van de KNSB. In de afgelopen 

jaren zijn die traditionele inkomstenbronnen uitgebreid met een donatiebox, de 

Vriendenloterij en Sponsorkliks. Sinds het wegvallen van de gemeentelijke subsidie in 

2016 heeft het MEC met een structureel financieel tekort. Dit is door de coronacrisis 

verergerd doordat het aantal bezoekers drastisch gedaald is. De situatie is echter nog 

niet alarmerend. Er wordt gezocht naar nieuwe sponsors en donateurs, plus mogelijke 

subsidies.  

 

– Online activiteit 

Er wordt gestreefd naar een maximale benutting van de online mogelijkheden. In dit 

kader is in 2020 een digitaal Pleinfestival georganiseerd. Een veel bekeken activiteit 

was eind 2020 de serie video’s op YouTube over de WK-strijd tussen Euwe en 

Aljechin in 1935. Vergroting van onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid op diverse 

media, het plaatsen van steeds weer nieuwe en hoogwaardige content, trekt donateurs 

en mogelijk sponsors aan. Het kan tevens leiden tot een kennismaking met de 

schaaksport door een breder publiek. 

 

– Boekenverkoop online 

Na wat opstartproblemen loopt dit vrij goed. Dit willen we graag uitbreiden. Ideaal 

zou zijn als we een vrijwilliger kunnen vinden die deze taak op zich neemt. 

 

– Versterking van het team van vrijwilligers 

Hierbij moet worden gedacht aan het aantrekken van opvolgers voor vrijwilligers die 

vertrekken, maar ook aan ‘supervisors’ die een deel van de taken van de manager over 

kunnen nemen. 

 

– Fysieke evenementen 

Zodra het kan willen we weer fysieke evenementen organiseren. Met name de 

Euweborrel moet zo spoedig mogelijk weer in ere worden hersteld. Deze activiteit is 

van belang omdat het de banden van het MEC met de Nederlandse schaakwereld 

aanhaalt en versterkt. Ook het Pleinfestival willen we vanaf 2022 weer op de bekende 

wijze organiseren. 


