Notulen van de 20e (extra) algemene ledenvergadering van Schaakclub Maastricht 29 januari 2019
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Hans Hoornstra, Dien Slangen, Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch,
Mano Deckers, Bas Pasterkamp, Jeroen Spronken, Hein de Boer, Philippe Ramaekers (notulen1),
Peter Schotman, Daan Brorens, Maarten van Laatum, Maarten-Jan Oosterman, Ronald Nelissen,
Jephte Lafour, Helmer Wieringa, Edwin Pompert, Walter Beugels, Asef Ghafuri (met een dochter als
tolk), Cris Borsten.
1. Openingswoord voorzitter
Jos Uiterwijk opent de vergadering om 20 uur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Peter heeft de taken van secretaris Jacob Perrenet voor deze vergadering deels overgenomen
vanwege ziekte van Jacob.
Peter laat de aanwezigheidslijst rondgaan en vertelt dat er 10 volmachten zijn verkregen: 8 door
Hans Hoornstra, 1 door Peter en 1 door Jos.
Peter geeft een korte toelichting bij ingezonden brief van Hans Ouwersloot. In deze brief wordt een
vergelijking gemaakt met zijn club Eindhoven die vanwege een verhuizing het aanvangstijdstip van de
clubavond heeft verschoven naar 19:45 uur gezien de uiterlijke sluitingstijd van 24:00 uur.
Peter legt uit dat een van Hans Hoornstra ontvangen punt over de interne competitie niet op de
nauw omschreven agenda past. De ook van Hans Hoornstra ontvangen stukken behorend bij de vier
voorstellen komen wel aan de orde.
3. Toelichting vier voorstellen
Hans geeft uitgebreide toelichting bij zijn voorstellen en vertelt over zijn activiteiten gericht op
schaakontwikkeling op donderdagavond in de Geusselt en over het betrekken daarbij van
studentenclub Maastricht University Chess Club. Hij bespreekt activiteiten in de Geusselt waarbij o.a.
Hans Böhm, Herman Grooten, Fabian Miessen en recent de Poolse IM Andrzej Krzywda werden
uitgenodigd.
Elke vrijdag worden er schaaklessen verzorgd door Ton Montforts en Ronald Nelissen. Ronald geeft
een korte toelichting en vertelt dat er 8 tot 10 kinderen aanwezig zijn. Hans vertelt verder over de
activiteiten van Gino de Mon en Cindy Harder die schaaklessen geven op scholen.
Hans zegt dat de vier voorstellen niet los zijn te zien van elkaar. Zo geeft hij aan dat de
studentenvereniging niet naar Pottenberg wil. De studenten zouden volgens hem lid moeten kunnen
worden van onze club zonder bondlidmaatschap (tarief dubbellid) te betalen. Enkele studenten van
de club willen wel training verzorgen aan de jeugd. Hij benadrukt nog eens dat de zaal in de Geusselt
veel beter is dan die in de Romein.
Hans vindt het jammer dat het bestuur heeft besloten dat Esther, de moeder van Giel, niet aanwezig
mocht zijn op deze ALV om haar verhaal te doen. Kinderen vluchten volgens hem naar andere clubs
en hij wil het aanbod van Magnus Mosa afstemmen op de kalender.
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Uitwerking door Jacob Perrenet

4. Reactie bestuur
Jos geeft de bestuursreactie. De nazit is belangrijk voor veel leden. Jos haalt de enquête aan waar
veel leden positief over locatie Romein waren. Hij noemt de voorstellen van Hans niet objectief. Jos
zegt dat voor de externe competitie de representativiteit van de Geusselt wel goed is.
Het bestuur is tegen het idee studentleden zonder bondlidmaatschap op te nemen. Zogenaamde
grijze leden zou het ledenbestand in feite doen afnemen. Hans bestrijdt dit.
Jos zegt dat het bestuur over de jeugd niet negatief is. Hij noemt voorts de financiële risico’s van
Magnus Mosa en de bijkomende verhoging van de contributie zeer ongewenst.
Peter geeft toelichting over de interne competitie. Hij zegt dat de huidige opzet van de interne
competitie onuitvoerbaar is als we naar de Geusselt gaan. Hij illustreert dit aan de hand van een
eigen partij op de proefavond in de Geusselt. De tijd werd daarbij erg krap.
Mano vraagt of afgebroken partijen niet een mogelijkheid zijn. Peter geeft aan dat afbreken in de
huidige schaakcomputertijd niet meer kan.
5. Discussie
Er ontstaat een discussie waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. Zo is er bij Daan
onduidelijkheid over de financiering van de activiteiten van Magnus Mosa. Hans zegt dat het niet
gaat om integreren, maar om afstemmen van de activiteiten van Magnus Mosa. Bas stelt dat de
stichting van Hans alles financiert en dat het bestuur hierover dus geen zorgen hoeft te hebben.
Maarten spreekt zijn verbazing uit over de afwijzing van de studentenvoorzitter om zijn verhaal te
doen. Jos reageert dat er wel contact is met de studenten; ze zijn uitgenodigd om te komen kijken in
de Romein of voor een gesprek. Er volgt discussie over de statuten en dat toegang zonder stemrecht
wel had gekund.
Helmer zegt dat de schaakclub zeker goed moet nadenken wat het best is voor de toekomst gezien
de kwetsbaarheid van schaakclubs en over het potentieel in de stad Maastricht. Jos zegt dat in de
Romein ook mogelijkheden zijn voor extra activiteiten.
Bas hoopt op meer leeftijdsgenoten bij de club door het omarmen van de initiatieven van Hans.
Jos sluit de discussie en er wordt een kleine pauze gehouden alvorens er wordt overgegaan tot
stemming.
6. Stemmingen
Er wordt schriftelijk gestemd over de vier voorstellen. Maarten assisteert Peter bij het tellen der
stemmen.
1. De vereniging verhuist op met ingang van het seizoen 2019-2020 (of indien mogelijk eerder)
naar de nieuwe locatie Sporthal de Geusselt.
Uitslag 16 voor, 12 tegen en 3 onthouding.
2. De vereniging gaat een samenwerking aan met Maastricht University Chess Club. Dit
impliceert dat studenten lid kunnen worden van de vereniging zonder bondslidmaatschap
(tarief dubbellid). De clubavond van de studenten wordt dan opgenomen in het reguliere
schaakaanbod van de Schaakclub Maastricht
Uitslag 18 voor, 9 tegen en 4 onthoudingen.
3. Er wordt vanaf ingang seizoen 2019-20 (indien mogelijk eerder) een begin gemaakt met het
opstarten van een jeugdafdeling op de dinsdagavond in de Geusselt.
Uitslag 23 voor, 4 tegen en 4 onthoudingen.

4. Het aanbod van lessen en bijzondere activiteiten van MagnusMosa wordt in onderlinge
afstemming opgenomen in het aanbod van Schaakclub Maastricht.
Uitslag 19 voor, 7 tegen en 5 onthoudingen.
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. Jos concludeert dat alle vier voorstellen zijn aanvaard en geeft zijn gelukwensen
aan Hans. Hij vervolgt met dat het bestuur zich gaat beraden en dat deze uitslag ook mogelijk
gevolgen kan hebben voor de bestuursfuncties. Het bestuur zal iets laten weten aan de leden per
mail in enkele weken. Jos sluit de vergadering om 22:00 u.

