Notulen van de tweede algemene ledenvergadering MSV-VSM, gehouden op 17
december 2002 in de Romein.
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Hein de Boer, Henk Boer, Daan Brorens,
Dirk Couprie, Joop Dekens, Fred Engelhard, John Franssen, Asef Ghafuri, Breur
God, Paul Grolman, Jo Hermans, Guido Heuts, Servaas Houben, Luc Janssen, Henk
Klein, Dien Knuit, Jan Korsten, Stefan Kortenray, Victoria Kravtsova, Piet van der
Linden, Sjef Moerdijk, Frans Neus, Harry Nietsch, Hans Ouwersloot, Reinier
Overtoom, Wim Pereboom, Mark Ramaer, Jo Rikers, Huub Rüth, Dirk van de
Scheur, Bert Schwarze, Lucia Suijker, Sjef Veerkamp en René Vermaas. Samen 35
leden.
1. Opening
Voorzitter Jos Uiterwijk opent te 19.10 uur de bijeenkomst. Hij heet allen welkom op
deze heugelijke algemene ledenvergadering.
Op zijn vraag of er nog aan- of toevoegingen op de agendapunten zijn komt geen
reactie, waardoor de voorliggende agenda is vastgesteld.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er voor deze vergadering 10 machtigingen en 4
stemverklaringen (alle schriftelijk) zijn binnengekomen, waarvan hij de namen van de
inzenders noemt. Omdat er 35+14=49 stemgerechtigde leden in persoon of per
gevolmachtigde aanwezig zijn, hetgeen meer dan 2/3 deel is van de in totaal 68
stemgerechtigde leden, alsmede de vergadering tijdig is opgeroepen, constateert Jos
Uiterwijk dat rechtsgeldig de nodige besluiten voor de officiële fusie genomen kunnen
worden.
Hierna wordt Henk Boer verzocht om de stand van zaken met betrekking tot de
feestelijkheden ter ere van de fusie te vermelden. Henk Boer komt naar voren en
zegt dat het programma in de laatst verschenen Kiebitz is vermeld. Het betreft hier
de schaakactiviteiten in het ”Festival Koningen” dat in het theater aan het Vrijthof
wordt gehouden.
Er wordt voor de organisatie hiervan assistentie van de leden gevraagd! Op de
eerste plaats is vervoer nodig van grote stukken vanuit Ambij naar het Vrijthof. Wim
Pereboom biedt spontaan zijn hulp aan. Verder zijn er mensen nodig voor toezicht in
het theater en het leiden van de wedstrijden. Op een betreffende vraag uit de zaal
zegt Henk Boer dat de twee geplande simultaan- seances in het theater worden
gegeven door de Limburgse jeugdkampioenen Simenon en Heltzel.
Jos Uiterwijk dankt Henk Boer en zegt dat hij zelf nog wil meedelen dat als de
vergadering vlug zou aflopen, de laatste ronde van de eerste interne competitie
gespeeld kan worden, eventueel in een wat versneld tempo.
Verder kunnen wij ons voor de LiSB rapid- competitie voor viertallen inschrijven. De
voorzitter meent dat zich hiervoor op de vorige ledenvergadering reeds de thans niet
aanwezigen Maarten–Jan Oosterman en Johan Rouschop hebben opgegeven, de
thans wel aanwezigen John Franssen, Jo Rikers, Joop Dekens en Jos Uiterwijk zelf
bevestigen hun deelname en staande de vergadering geven Wim Pereboom, Hans
Ouwersloot en Frans Neus zich nog op.

Joop Dekens noemt de uitslagen van de jongstleden zondag gespeelde wedstrijden
in de externe competitie: het eerste verliest met 6,5-1,5, het tweede met 7,5-0,5 en
het vierde met 4-2. Wie zou menen dat Joop Dekens hierdoor uit het veld geslagen
zou zijn heeft het mis! Op de eerste plaats staat tegenover de treurige nederlagen
de eclatante overwinning van het derde met 4-2 en bovendien hebben het eerste en
tweede nu alle sterke tegenstanders gehad en moest het vierde jammer genoeg met
een speler te min aantreden. Het kan van nu af aan alleen maar beter gaan!
Verder maakt Joop Dekens de aanwezigen attent op het nieuwjaarstoernooi van het
Pionneke.
3. Beoogde statuten MSV-VSM
De voorzitter zegt dat erelid Fred Engelhard, nadat deze zijn hulp had aangeboden,
door het bestuur gevraagd is ons nieuwe huishoudelijk reglement op te stellen,
waarvoor de genoemde nauwlettend de voorgestelde statuten moest bestuderen. Uit
deze studie zijn een aantal wijzigingsvoorstellen van de hand van Fred Engelhard
gevloeid, welke in het bestuur besproken zijn. Deze wijzigingsvoorstellen zijn weer op
schrift gesteld en liggen thans ter goedkeuring voor. Eerder zijn de genoemde
wijzigingen aan de notaris voorgelegd, die hiermee akkoord is gegaan. Mogelijk
komen gedurende de behandeling uit de vergadering nog andere zinnige zaken naar
voren, die alsnog aan de notaris kunnen worden opgegeven.
Jos Uiterwijk loopt vervolgens de voorgestelde wijzigingen puntsgewijze door. Uit de
vergadering worden de volgende opmerkingen gemaakt.
Fred Engelhard mist de wijziging van artikel 13, lid 2: vaststelling van de notulen van
(bestuurs) vergaderingen geschiedt op de vergadering hierna. Dit zal nog worden
verwerkt.
Hans Ouwersloot vraagt waarom de categorie begunstigers is komen te vervallen.
De voorzitter zegt dat het hier om donateurs gaat, waaraan wij geen verplichtingen
willen opleggen. Onder begunstigers zijn niet te verstaan de ondersteunende leden,
dezen worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
Ook vraagt Hans Ouwersloot wat de consequenties zijn van het vervallen van de
categorie aspirant- leden. Jos Uiterwijk zegt dat junioren beneden de 16 jaar in feite
volwaardige leden zijn met alle plichten die daaraan verbonden zijn. Zij genieten ook
alle rechten, met uitzondering van het stemrecht. Harry Nietsch zegt dat de junioren
dan ook maar moeten kunnen stemmen! Waarom mag dat eigenlijk niet?, vraagt
Harry Nietsch. Hij krijgt een kort en bondig antwoord van Jo Rikers: omdat dat nu
eenmaal in de (staats)wet staat!
Wim Pereboom is akkoord met de wijzigingen onder voorwaarde dat er een groot
feest komt!
Er worden verder geen op- of aanmerkingen meer gemaakt en de voorzitter brengt
de gewijzigde statuten in stemming. Door handopsteking wordt vastgesteld dat alle
aanwezigen voor zijn. Dit geldt ook voor de leden die een stemverklaring hebben
afgegeven of die aanwezige leden gemachtigd hebben voor hen te stemmen.
4. Huishoudelijk Reglement MSV-VSM
Jos Uiterwijk zegt dat Fred Engelhard het concept van het Huishoudelijk Reglement
heeft afgestemd op de statuten. Het Huishoudelijk Reglement is in het bestuur

behandeld en ligt thans ter goedkeuring voor aan de leden. De voorzitter zegt nog
dat Fred Engelhard er in geslaagd is het stuk redelijk eenvoudig te houden.
Vervolgens loopt Jos Uiterwijk het stuk door, hetgeen naar de smaak van Wim
Pereboom wel in een erg snel tempo plaatsvindt! In ieder geval mist Wim Pereboom
een artikel waarin wordt gesteld dat royement volgt als de contributie niet op tijd
wordt betaald.
De voorzitter zegt dat het tot de taak van het bestuur behoort om in geval van
wanbetaling op de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot royement in te
dienen, waartoe zij gelet op het betreffende artikel in de statuten het recht heeft.
Op de vraag van Jos Uiterwijk of er nog meerdere opmerkingen zijn meldt zich Henk
Boer. Het is hem opgevallen dat bij de ereleden de achternaam van de heer Neuss
anders gespeld is dan die van zijn zoon Frans Neus. Frans Neus zegt dat dit geheel
in de geest van zijn vader heeft plaatsgevonden, Frans zelf is echter vanaf zijn 16e
jaar de wettelijke naam Neus gaan voeren!
.
Harry Nietsch heeft een viertal wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement op
papier gezet. De voorzitter neemt deze in behandeling.
1. Introductie van Erevoorzitters.
Naar de mening van Harry Nietsch is Maarten van Gils op een Algemene
Ledenvergadering van VSM tot Erevoorzitter gekozen. Jo Rikers zegt dat dat niet
juist is, omdat VSM (evenmin trouwens als MSV) het fenomeen Erevoorzitter
heeft gekend. Nog opgemerkt wordt dat niet precies meer bekend is welke
ereleden van MSV het voorzitterschap hebben uitgeoefend. Hierop trekt Harry
Nietsch zijn voorstel in.
2. Bij artikel 7 toevoegen: “Senior speciale leden betalen een lagere contributie dan
senior gewone leden.”
Dit voorstel geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
3. In artikel 3 bij “junior gewone leden”en in artikel 6 het woord “gewone”laten
vervallen.
In tegenstelling tot de senioren zijn er alleen maar gewone junioren!
Dit voorstel geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
4. Geef junioren stemrecht.
Gelet op het onder agendapunt 3 gestelde hieromtrent trekt Harry Nietsch dit
voorstel in.
Hans Ouwersloot wil nog even terug komen op de wenselijkheid om donateurs te
definiëren. Hij meent dat het onder omstandigheden toch gewenst kan zijn om uit
juridisch oogpunt een omschrijving te hebben. Met de opmerking van Dirk Couprie
dat hier niet voor gevreesd hoeft te worden omdat voor donateurs noch rechten nog
plichten gelden stemt de voorzitter in. Hans Ouwersloot dringt hierna niet verder aan.
Er worden dan geen verdere opmerkingen meer gemaakt: Jos Uiterwijk stelt voor het
Huishoudelijk Reglement, gewijzigd volgens de voorstellen 2 en 3 van Harry Nietsch,
goed te keuren.
Uit de stemming blijkt door handopsteking dat alle aanwezigen voor zijn. Dit geldt ook
voor de leden die een stemverklaring hebben afgegeven of die aanwezige leden
gemachtigd hebben voor hen te stemmen.

Dirk Couprie stelt voor om Jos Uiterwijk en Joop Dekens te machtigen om naast de
aangenomen wijzigingen van de statuten eventueel nog naar voren komende nodige
kleine wijzigingen bij hun bezoek aan de notaris aan te brengen. Dit voorstel krijgt
unanieme bijval van de aanwezigen.
5. Fusie
Het historische tijdstip omtrent de beslissing over de wettelijke fusie van MSV en
VSM is thans aangebroken. Voorzitter Jos Uiterwijk brengt de voorgenomen fusie
officieel in stemming.
Bij handopsteken blijkt dat alle aanwezigen voor de fusie zijn. Dat geldt ook voor de
leden die een stemverklaring hebben afgegeven of die aanwezige leden gemachtigd
hebben voor hen te stemmen.
Over en weer worden handen geschud over de gunstige uitslag!
6. Afsluiting boekjaar MSV (verslag kascommissie MSV)
Namens de kascommissie van MSV, die bestaat uit Jan Korsten en haarzelf
zegt Constance Hemker dat bij Servaas Houben de boeken gecontroleerd zijn en
dat alles heel goed bleek te kloppen!
Op voorstel van de voorzitter wordt penningmeester Servaas Houben door de
vergadering gedechargeerd. Jos Uiterwijk spreekt dank uit aan de penningmeester
en de kascommissie.
7. Afsluiting boekjaar VSM (verslag kascommissie VSM)
Namens de kascommissie van VSM, bestaande uit Johan Rouschop en hemzelf,
zegt Harry Nietsch dat bij de controle der boeken geen onregelmatigheden werden
aangetroffen en alles in orde werd bevonden. Het boekjaar werd met een positief
saldo afgesloten. Op voorstel van de voorzitter wordt penningmeester Daan Brorens
door de vergadering gedechargeerd, waarna Jos Uiterwijk dank uitspreekt aan de
penningmeester en de kascommissie.
8. Benoeming kascommissie MSV-VSM
In de nieuwe kascommissie worden door de vergadering benoemd Breur God en
Johan Rouschop. De laatst genoemde is niet op de vergadering aanwezig, maar hij
zal door de voorzitter gevraagd worden of hij akkoord gaat met de benoeming!
9. Rondvraag
Henk Boer komt naar voren en zegt dat hij een opschrijfboekje met schrijfgerei klaar
legt. In het boekje kunnen de leden dan noteren wat zij willen doen op het gebied van
assistentie bij het festival der Koningen op 3 t/m 5 januari 2003!
Jos Uiterwijk zegt dat wij een heugelijke dag beleven waarin het fusieverhaal gunstig
is afgesloten! Het staat buiten kijf dat Maastricht een sterke schaakvereniging nodig
heeft. Het is een heerlijke ervaring om week in week uit met 35 tot 40
schaakliefhebbers bij elkaar te zijn. Dat het samen gaan goed aangeslagen is bewijst

het feit dat nu reeds zo’
n 5 nieuwe senioren de weg naar onze vereniging gevonden
hebben.
Nog beter is het bij de jeugdafdeling, hier werden 6 tot 7 nieuwelingen genoteerd.
Het jeugdbeleid heeft geweldig gestalte gekregen, waarvoor de voorzitter speciaal
naar Joop Dekens wil kijken, die samen met Paul Grolman, Dien Knuit, Constance
Hemker en Jo Hermans baanbrekend werk verricht. Het is van het grootste belang
dat een sterke jeugdafdeling wordt opgebouwd en daar heeft Jos Uiterwijk het volste
vertrouwen in!
Het beleidsplan van MSV-VSM is er op gericht om in een paar jaren een van de
betere, zo niet de beste vereniging van Limburg te worden.
Voor de inspanningen in verband met de fusie die door de bestuursleden (applaus),
Fred Engelhard (applaus), de feestcommissie (applaus) en alle leden (applaus) zijn
verricht zegt de voorzitter dank. Jos Uiterwijk besluit hierna met het aanbieden van
een rondje. Hierop klinkt spontaan uit de zaal: leve de voorzitter!, waarna applaus
weerklinkt.
10. Sluiting
Er is dan niets meer aan de orde en drie minuten na acht uur sluit de voorzitter de
vergadering.
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