
Notulen van de derde algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op
1 juli 2003 in de Romein.

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Raad Alatar, Hans van Amerongen, Henk
Boer, Daan Brorens, Joop Dekens, Jànos Flesch, John Franssen, Breur God,
Asef Ghafuri, Alex Hagen, Jo Hermans, Guido Heuts, Servaas Houben, Jef
Jacobs, Luc Janssen, Henk Klein, Dien Knuit, Stefan Kortenray, Piet van der
Linden, Sjef Moerdijk, Frans Neus, Harry Nietsch, Maarten- Jan Oosterman,
Reinier Overtoom, Jean Pluis, Mark Ramaer, Johan Rouschop, Jo Rikers, Sjaak
Spruit, Sjef Veerkamp en René Vermaas,

Afwezig met kennisgeving: Hein de Boer, Fred Engelhard, Paul Grolman, Ronald
Nelissen, Ingrid Regout, Dirk van de Scheur, Tijn Stoverinck, Maurice Walraven,
René Weerts en Roel Wiche.

1. Openingswoord voorzitter

Voorzitter Jos Uiterwijk opent even over acht uur de vergadering door alle
aanwezigen welkom te heten.
Met betrekking tot de agenda merkt hij op dat onder punt 5 de bestuursverkiezing
aan de orde wordt gesteld. De voorzitter moet ieder jaar opnieuw worden
gekozen. Alle overige bestuursleden stellen zich opnieuw beschikbaar, met
uitzondering van Servaas Houben die aan een uitsteedse studieperiode begint.
De bestuursleden zijn statutair benoemd voor een periode van drie jaar, waarvan
er thans een opzit. In tegenstelling tot wat aangekondigd is blijft Joop Dekens
toch in het bestuur, de drukke werkzaamheden waar bij hem sprake van was
hebben zich verlicht.
De voorzitter vervolgt met het verzoek aan iedereen de presentielijst te willen
tekenen.

Hierna zegt Jos Uiterwijk dat hij blij is hoe het gelopen is met de fusie die goed
uitgepakt heeft. Het heeft geklikt!  Wij hebben een leuke en actieve club.
Weliswaar hebben enige leden bedankt maar de redenen hiervan hadden
gelukkig niets te maken met de fusie.
Ook zijn er diverse nieuwe senioren gekomen, waardoor wij netto gestegen zijn.
Hij hoopt dat deze tendens zich in de toekomst zal voortzetten. Wij beschikken
thans ook over een grote jeugdafdeling, waarvoor hij dank uitspreekt aan Joop
Dekens. Op de laatste jaarvergadering van de Li.S.B. is naar voren gekomen dat
wij op dit moment de grootste vereniging van Limburg zijn!

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Door de voorzitter gevraagd zegt secretaris Jo Rikers dat er voor deze
vergadering geen stukken zijn binnengekomen. Wel hebben zich een aantal
leden voor deze vergadering afgemeld. Deze leden worden door hem genoemd.



De voorzitter heeft nog enige korte mededelingen.
- - De volgende week begint de zomercompetitie, bijzonderheden hierover

zijn op het publicatiebord te vinden. Ook wordt dit in de pers aangekondigd.
Het betreft hier het zomerkampioenschap van Maastricht dat voor iedereen
openstaat en tot 2 september 2003 zal duren. De indeling geschiedt op de
avonden zelf.

- - Op de laatste Li.S.B. -  vergadering is naar voren gekomen dat de
geldelijke situatie van de bond gezond is. De begroting wordt gehaald. Voor
wat de contributie betreft wordt de stijging van de K.N.S.B. gevolgd. Hierop
zal penningmeester Daan Brorens nog terug komen. Het laatste jaar is er
sprake van een stabilisatie van het ledental in Limburg, de neerwaartse
spiraal lijkt doorbroken te zijn. Het plan is in het seizoen 2004/2005 weer een
derde klasse in Limburg in te voeren. Nog niet precies bekend is hoe deze er
uit zal zien, echter er moet in het komende seizoen rekening worden
gehouden met een versnelde degradatie uit de tweede klasse!

3. Goedkeuring notulen van de eerste en tweede algemene ledenvergadering

Jos Uiterwijk vraagt of er op - of aanmerkingen zijn op de notulen van de eerste
algemene ledenvergadering. Dit blijkt niet het geval te zijn, waarna de voorzitter
de notulen van de tweede algemene ledenvergadering aan de orde stelt.  Ook
hierover worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. Hierdoor zijn deze
goedgekeurd: de voorzitter zegt dank aan de notulist.

4. Goedkeuring jaarverslagen secretaris, interne competitieleider, externe
competitieleider en jeugdleider.

Jos Uiterwijk geeft het woord aan Jo Rikers voor de behandeling van het
jaarverslag secretaris. De secretaris zegt dat hij niets toe te voegen heeft aan het
schriftelijk verslag. Dit werkt kennelijk aanstekelijk op de vergadering: niemand
voelt de behoefte om op - of aanmerkingen te maken, waardoor het verslag is
goedgekeurd. De voorzitter dankt de samensteller.
De voorzitter geeft het woord aan de interne competitieleider Luc Janssen. Luc
Janssen zegt dat hij onder agendapunten 8 en 13 mondeling verslag zal
uitbrengen.
Vervolgens krijgt externe wedstrijdleider Joop Dekens het woord: deze verwijst
naar zijn schriftelijk verslag. Hierin wordt ook de wedstrijd  Maastricht - Koblenz
genoemd. Jo Rikers zegt dat hij een verslag hierover voor plaatsing in de
volgende Kiebitz aan hoofdredacteur Mark Ramaer heeft aangeboden. Er
worden verder geen vragen over het verslag gesteld, waardoor dit goedgekeurd
is. De voorzitter zegt dank aan de samensteller.
Hierna geeft Jos Uiterwijk wederom het woord aan Joop Dekens in zijn functie
als jeugdleider. Joop Dekens verwijst naar zijn schriftelijk verslag. Er worden
hierover geen vragen gesteld, waardoor ook dit verslag is goedgekeurd. De
voorzitter zegt dank aan de jeugdleider.



5. Bestuursverkiezing

Jos Uiterwijk zegt dat hij zich als voorzitter herkiesbaar stelt. Voorafgaande aan
deze vergadering hebben zich geen tegenkandidaten gesteld. Op zijn vraag of
zich uit de vergadering nog tegenkandidaten stellen komt geen reactie. Joop
Dekens meent dat Piet van der Linden twijfelt, dit blijkt echter een foute
inschatting te zijn!
Bij acclamatie wordt Jos Uiterwijk tot voorzitter gekozen.

Zoals reeds in het openingswoord vermeld blijven de bestuursleden Daan
Brorens, Joop Dekens, Sjef Moerdijk, Mark Ramaer en Jo Rikers in functie.
Servaas Houben gaat voor een tijdje naar Schotland en dat is te ver om met
succes een bestuursfunctie te vervullen! Jos Uiterwijk zegt dank aan Servaas
Houben voor diens inzet in het bestuur en in de vereniging.
Omdat Mark Ramaer op termijn wil stoppen als hoofdredacteur van de Kiebitz
roept de voorzitter reeds mensen op om zijn functie over te nemen. Ofschoon
door het vertrek van Servaas Houben in principe een plaats is vrij gevallen in het
bestuur heeft het huidige bestuur geen ernstige poging gedaan in deze vacature
te voorzien omdat zij meent het met de huidige menskracht wel te kunnen klaren.
Dat neemt echter niet weg dat er kandidaten vanuit de vergadering gesteld
kunnen worden! Dit blijkt niet het geval te zijn.
Jos Uiterwijk zegt dat het geen verrassing zal zijn als de verdeling van de taken
binnen het bestuur voor een groot deel hetzelfde blijft als het afgelopen seizoen.
Alleen zal Sjef Moerdijk externe wedstrijdleider zijn in plaats van Joop Dekens.

6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester

Jos Uiterwijk zegt dat het verenigingsseizoen vanaf 1september loopt tot en met
31 augustus, maar op financieel gebied het kalenderjaar telt! De financiële
verantwoording over het boekjaar 2003 zal dus op de algemene
ledenvergadering in juni van het jaar 2004 moeten plaatsvinden.
De voorzitter geeft het woord aan Daan Borens. Deze heeft de begroting van
1/9/2002 t/m 31/8/2003 als leidraad gebruikt voor de begroting over het jaar 2004
en beide op papier gezet. Een aantal exemplaren hiervan worden onder de
aanwezigen verdeeld.
Op dit moment in de vergadering wordt door een medewerkster van de Romein
aangekondigd dat het frontje van een autoradio is gevonden. Henk Boer is blij!
Daan Brorens zegt dat de geldelijke situatie van onze vereniging gezond is, het
eigen vermogen bedraagt op dit moment € 1500! Uw notulist geeft maar weer
eens blijk van zijn grote onkunde op financieel gebied door te vragen waar hij dit
bedrag op het overzicht aantreft. De penningmeester zegt geduldig dat dit
bedrag niet voorkomt in de begroting, maar in de balans terug te vinden valt.
Daan Brorens zegt dat zonder contributieverhoging ook het volgend jaar binnen
de begroting kan worden gebleven als het huidige ledental gehandhaafd blijft.
Hierbij is er rekening mee gehouden dat wij het volgend jaar geen
ondersteunende leden meer kennen en er een contributieverhoging van de



Li.S.B. plaats vindt. Harry Nietsch merkt op dat, gezien de wel zeer hoge
afdracht van contributie aan de bond, er sprake moet zijn van een forse
verhoging van de bondscontributie. De penningmeester zegt dat dit niet het geval
is: de verhoogde afdracht komt grotendeels door de toename van het aantal
senior- leden. De verhoging van de bondscontributie bedraagt 3%, hetgeen Luc
Janssen de opmerking ontlokt dat dit met de inflatie overeenkomt.
Daan Brorens vervolgt: de jeugd kan zichzelf bedruipen. Dit volgt uit de aparte
door Joop Dekens opgestelde begroting van de jeugdafdeling, die is
overgenomen. Waar de begroting 2002/2003 nog grotendeels op het natte
vingerwerk beruste, is die van 2004 al veel verfijnder, aldus de penningmeester.
Joop Dekens zegt dat in de post diversen van de eerstgenoemde begroting veel
jeugduitgaven zaten, die in de tweede begroting nader zijn uitgesplitst.
Sjaak Spruit is verwonderd dat ons verenigingsblad, gezien het grote aantal
uitgaven, relatief weinig geld kost! Dit compliment wordt in dank aanvaardt door
Mark Ramaer.
John Franssen is teleurgesteld over de vermindering van inkomsten van de
advertenties in de Kiebitz. Daan Brorens zegt dat hij zeer verheugd is met iedere
nieuwe aanbrengst van advertenties!
Harry Nietsch vraagt over welke periode de contributieafdracht plaats vindt. De
penningmeester zegt dat dit onveranderd over het schaakseizoen van september
tot augustus blijft gebeuren.
Er worden hierna geen vragen meer gesteld, waarna de voorzitter zijn dank
uitspreekt aan Daan Brorens voor de gegeven toelichting.

7. Aanpassing huishoudelijk reglement in verband met opheffing ondersteunende
leden

Jos Uiterwijk zegt dat er van de zijde van de bond een duidelijk signaal is
gekomen: "zwarte leden" worden, op straffe van sancties, in de toekomst niet
meer getolereerd! De voorzitter deelt mee dat al onze ondersteunende leden
hiervan reeds eerder op de hoogte gesteld zijn.
Harry Nietsch vraagt of het nodig is om een categorie donateurs in het
huishoudelijk reglement te omschrijven. Jos Uiterwijk zegt dat donateurs
natuurlijk van harte welkom zijn, maar er geen noodzaak bestaat deze te
omschrijven.
De voorzitter stelt voor het huishoudelijk reglement te wijzigen conform het
schriftelijke voorstel in de Kiebitz. Hij vraagt of hier nog opmerkingen of vragen
over zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn.  De voorzitter concludeert dat het
voorstel hierdoor aangenomen is.
Jo Rikers zegt dat nu ook een aantal ereleden opnieuw aan de bond worden
opgegeven.
John Franssen vraagt zich af of wij hierdoor een nieuwe categorie, die tussen
zwarte en witte leden ligt, in het leven roepen!

8. Interne competitie seizoen 2003/2004



De voorzitter geeft het woord aan Luc Janssen.
Luc Janssen zegt dat hij uit de resultaten van de gehouden enquête over de
interne competitie van het afgelopen seizoen een voorstel voor de nieuwe
competitie gemaakt heeft.
Eerst de resultaten van de enquête. Er werden 35 formulieren ingevuld.
Vraag 1 : de verhouding tussen de diverse activiteiten is goed, meerderheid vindt
2
               rapid avonden te weinig.
Vraag 2 : de opzet van de normale interne competitie vindt de meerderheid oké.
Vraag 3 : een gelijk aantal inzenders is voor twee en voor drie groepen!
Vraag 4 : het systeem uitgaande van voorronden is in orde.
Vraag 5 : er is een voorkeur voor het spelen tegen zo veel mogelijk verschillende
               tegenstanders.
Vraag 6 : het systeem van voorparing vindt algemeen waardering. Luc Janssen
               meent zelf dat dit bevorderlijk is voor een goede opkomst.
Vraag 7 : voor een A- groep van 10 spelers zijn 10 inzenders, voor een A- groep
van
               8 spelers zijn eveneens 10 inzenders!
Vraag 8 : er is geen behoefte onder de B- spelers om conform de A- groep een
               beslissende eindkamp te spelen.
Vraag 9 : de prijzen voor dit jaar; A- groep 3, B- groep 3, snelschaak 1, rapid
schaak
               1 zijn akkoord.
               Suggesties voor beloningen: beste nieuweling, beste vrouwelijke
               deelnemer, schoonheidsprijs, grootste ratingstijger, beste bond-
               prestatie, creativiteitsprijs.

Luc Janssen zegt dat hij een poging heeft gedaan de uitkomsten van de
raadpleging te vertalen naar een recept voor het seizoen 2003/2004.

De opzet is in grote lijnen hetzelfde als die van het afgelopen seizoen.
- - Er zijn 3 cycli van 11 ronden.
- - Er is een keuze gemaakt voor een A- groep van 10 spelers, die een

dubbelrondige roostercompetitie spelen. Maarten-Jan Oosterman zegt dat hij
een groep van 9 spelers een logisch alternatief zou vinden! Luc Janssen zegt
dat dit het bezwaar van een vrije speler per ronde kent. De vergadering gaat
akkoord met A- groep van 10.

- - De B- groep wordt na de eerste voorronde in drie sub- groepen verdeeld,
met ieder een afzonderlijke rangschikking, maar indeling over de gehele
groep. Dat is akkoord. Over de verruiming van de prijzen dient een beslissing
genomen te worden.

Nog wordt door Luc Janssen gesteld dat in de enquête geen vraag is gesteld
over het systeem van de indeling, maar dat hem hierover ook geen enkele klacht
heeft bereikt. Voor de goede orde: in de eerste cyclus wordt Zwitsers gespeeld,



in de tweede en derde cyclus rooster voor de A- groep en Keizer op rating in de
B- groepen.

Luc Janssen zegt dat het voor hem vrijwel onmogelijk is voor acht uur te zien wie
er wel en niet is! Hij wil het zich gemakkelijker maken door een week van tevoren
een presentielijst op te hangen die op de speelavond zelf door de aanwezigen
moet aangekruist worden.
Mensen die wat later komen dienen dat bij hem kenbaar te maken. Mensen die
dat niet doen lopen de kans om zelfs te laat te zijn voor de herindeling. De
mogelijkheid, door John Franssen geopperd, dat twee ingedeelde spelers die
beiden te laat komen toch tegen elkaar spelen moet miniem geacht worden.
Breur God vindt het allemaal wat ver gaan: is op de vorige ledenvergadering dan
niet afgesproken dat om acht uur wordt begonnen?!

Er zijn 4 snelschaak avonden gepland, het voorstel is de drie beste resultaten te
laten tellen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Er zijn 4 rapid schaakavonden gepland.
Over de inrichting hiervan ontstaat enige discussie, waaraan door meerdere
aanwezigen geanimeerd wordt deelgenomen. Ook hier de best of three
toepassen? Gelijktijdig met de rapid- competitie van de bond spelen?
Amsterdams systeem (begingroepjes van 4, na de eerste ronde steeds de
nummers 1, resp. 2, 3 en 4 bij elkaar) met loting voor de eerste ronde?
Er wordt consensus bereikt over het volgende:  4 rapid schaakavonden,
samenvallend met de rapid- competitie van de Li.S.B. De resultaten in de rapid
bondscompetitie tellen mee voor de interne rapid- competitie. Amsterdams
systeem met indeling van de eerste ronde naar rato van de rating.

Nog wordt door Luc Janssen opgemerkt dat hij in de A- groep geen vooraf
geplande inhaalronden wil houden Naar gelang de behoefte wil hij een week van
tevoren een inhaalronde aankondigen. Dat is akkoord. Organiek zijn vier
inhaalronden beschikbaar.

John Franssen vraagt of nog ruimte in de schaakagenda bestaat voor
alternatieve vormen van schaak. Luc zegt dat er ruimte geschapen kan worden
voor b.v. een vriendschappelijke wedstrijd, knock- out schaak, combinatie van
rapid- en snelschaak en een creatieve schaakavond. Diverse aanwezigen tonen
zich zeer creatief in het bedenken van activiteiten die hiervoor in aanmerking
komen! Er worden geen bindende afspraken gemaakt over de invulling van
alternatieve schaakactiviteiten.

Jos Uiterwijk vraagt of er nog bezwaren of wijzigingen nodig zijn met betrekking
tot de invulling van de interne activiteiten.
Mark Ramaer zegt dat nog een beslissing over het aantal prijzen nodig is. Het
voorstel is over het afgelopen seizoen de 8 prijzen als genoemd in de enquête uit
te reiken en het volgend seizoen bij één gelegenheid 3 prijzen voor de A- groep,
3 per iedere B- groep en naast de wisselbeker een prijs voor de rapid kampioen



en een prijs voor de snelschaakkampioen.  Het overgrote deel van de
aanwezigen (22 van de 32) is het hiermee eens.

De voorzitter stelt vervolgens voor om het voorstel van Luc Janssen betreffende
de interne competitie met de besproken wijzigingen integraal in stemming te
brengen. Uit hand opsteken blijkt dat de overgrote meerderheid van de
vergadering hiermee akkoord gaat.

Luc Janssen vestigt er nog eens de aandacht op dat om klokslag acht uur met de
reguliere partijen een aanvang moet worden gemaakt.

9. Externe competitie seizoen 2003/2004

De voorzitter geeft het woord aan Sjef Moerdijk.
De nieuwe externe wedstrijdleider zegt dat het de bedoeling is dat wij het
komende seizoen met vier teams in de normale Li.S.B.- competitie gaan
uitkomen. Het eerste team in de promotieklasse speelt met 8 mensen, de drie
overige teams alle in de tweede klasse met 6 mensen. Voor de bezetting van de
teams is dit gunstig, bovendien is de verwachting dat het aanbod van spelers wat
ruimer wordt omdat alle leden aan de bond worden opgegeven.
Op het prikbord zullen mededelingen betreffende de externe competitie worden
aangebracht. Verder zullen alle leden hetzij per e- mail hetzij persoonlijk
benaderd worden voor deelname!
Bepalend voor de teamindeling en de bordvolgorde is de interne rating. Het is
echter mogelijk om beneden de ratingsterkte te spelen. Iedereen, ongeacht zijn
speelsterkte, kan meedoen aan de externe competitie. Wel wordt verwacht dat,
bij opgave voor een vaste plaats, in beginsel aan alle zeven ronden wordt
deelgenomen!
Verder verwacht Sjef Moerdijk dat zodra de teamindeling bekend is een
vrijwilliger hieruit opstaat voor de vervulling van het teamleiderschap, als dat niet
het geval mocht zijn vervolgt hij gekscherend zal een teamleider worden
aangewezen!

Ook ligt het in de bedoeling met twee teams aan de rapid- competitie van de
Li.S.B. deel te nemen. De voorbereiding hiervan zal in een later stadium worden
gestart. Maarten-Jan Oosterman vraagt of ook aan de K.O.- bekerwedstrijden
wordt deelgenomen. Sjef Moerdijk zegt dat dit in de inventarisatie zal worden
meegenomen. Jos Uiterwijk zegt dat naar opgave voor het een en ander wordt
gevraagd in het invulformulier dat onder punt 11 aan de orde wordt gesteld.
Joop Dekens zegt dat je het niet helemaal redt met indeling van de teams
volgens interne rating alleen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Zo kan
hij zich voorstellen dat het eerste team, dat zo dapper voor lijfsbehoud heeft
gevochten in de promotieklasse, bij elkaar wil blijven! Sjef Moerdijk zegt dat de
rating als leidraad dient, hij zal zijn uiterste best doen het eerste team bij elkaar



te houden. Frans Neus en Maarten-Jan Oosterman zijn van mening dat een
reglement nodig is voor de indeling in de teams. Jo Rikers zegt dat in
samenspraak met alle betrokkenen een vreedzame regeling mogelijk moet zijn.
Ook Sjef Moerdijk meent dat in goed overleg  "alles zal reg kom" om met een
Zuid- Afrikaans staatshoofd te spreken.
Jos Uiterwijk stelt voor om aan de hand van de ervaringen in het komend
seizoen de aanzet voor een reglement te maken. Dat is akkoord.

10. Jeugdzaken

Joop dekens krijgt het woord van de voorzitter. Joop Dekens zegt dat hij zijn
enorme dank wil uitspreken voor de verdiensten van de medewerkers van het
eerste uur, te weten Jo Hermans, Constance Hemker en Paul Grolman, waarvan
de eerste twee genoemden het
schaaktrainerdiploma A behaalden. In de loop van het jaar voegden Jef Jacobs
en Piet van der Linden zich bij de jeugdleiders. Zij allen besteden veel tijd en
energie aan het jeugdwerk. Daarvoor hartstikke bedankt!
Joop Dekens zegt dat men naarstig op zoek is naar een leuke naam voor de
jeugdafdeling. 't Pionneke was een voorstel, maar die naam heeft al een andere
vereniging. Suggesties zijn welkom.
In de laatst verschenen Kiebitz zijn de plannen voor het komend jaar
omschreven. Er wordt gekozen voor kwaliteit!  In kleine groepjes van 6 personen
wordt de opleiding verzorgd, hetgeen didactisch toch nog veel vergt van de
leraren. Op dit moment vormen Piet van der Linden en Constance Hemker nog
een duo voor de begeleiding van een groepje. Het streven is er op gericht het
totale ledenbestand voorlopig op 30 tot 35 te houden.
Er wordt ook les gegeven aan zo'n 50 leerlingen op diverse basisscholen zoals
daar zijn O.B.S., Perroen, Regenboog en diverse wijkscholen. Omdat op dit
moment alleen Jo Hermans en Joop Dekens zelf de lessen verzorgen kan dit niet
verder uitgebreid worden.
Vol is vol!
Er is dus behoefte aan mensen die les willen geven. Een aantal leden is reeds
persoonlijk benaderd. Zo heeft Henk Boer al toegezegd een bepaald thema te
willen behandelen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden!  Bijvoorbeeld in
"deeltijd" lesgeven of een keer invallen. Het is niet nodig een sterk schaakspeler
te zijn, wel is het noodzakelijk leuk met kinderen om te kunnen gaan! Denk eens
na over medewerking op dit vlak!
Joop Dekens vervolgt met te stellen dat ook een oproep in Schakend Limburg en
de plaatselijke pers komt. Het lesgeven behoeft niet pro Deo te geschieden, alle
onkosten worden ruim vergoed.
Hans van Amerongen zegt dat hij graag wil helpen, maar zich niet aan vaste
tijden wil binden! Joop Dekens zegt dat hij hier goede nota van zal nemen.
Jo Hermans zegt dat het van het grootste belang is met de junioren naar
toernooien te gaan, de begeleiding komt nu nog neer op de trainers en ouders,
mogelijk is voor de begeleiding ook belangstelling bij andere leden?!



Tot slot van dit punt zegt Joop Dekens nog dat hij dank verschuldigd is aan de
Duwell- groep voor de ondersteuning van het jeugdschaak. Liefst vier
demonstratieborden konden aangeschaft worden! Jos Uiterwijk zegt dat hij graag
op plastische wijze uitdrukking aan zijn dank zou willen geven. Joop Dekens zegt
dat daarvoor gezorgd wordt: bij teamwedstrijden in de toekomst verschijnen de
spelertjes in T-shirts met het Duwell logo. Een spitse geest (helaas kreeg uw
verslaggever niet mee wie dit was) merkt op dat wij de junioren de naam
Duwelltjes kunnen geven!

De voorzitter meent dat de financiën het wel zullen toelaten om in de pauze die
hij wil houden, een consumptie ten laste van de clubkas te nuttigen.
Penningmeester Daan
Brorens heeft geen bezwaar!

11. Kaderinventarisatie

Na de pauze wordt door Reinier Overtoom aangekondigd dat hij zich bij de
jeugdleiders wil voegen! Joop Dekens toont zich verheugd. Waar een pauze al
niet voor kan dienen, wordt opgemerkt!

De voorzitter zegt dat door Jo Rikers een invulformulier is opgesteld waarop kan
worden aangegeven aan welke clubactiviteiten wordt deelgenomen en op welke
wijze hulp bij de diverse verenigingsactiviteiten kan worden geboden.
Deze formulieren worden aan de aanwezigen uitgereikt met het verzoek ze na
invulling te retourneren aan de secretaris.

12. Diversen

Jos Uiterwijk zegt dat ons speellokaal uit representatief oogpunt wel aan een
opknapbeurt toe is. De nodige werkzaamheden zouden b.v. op zaterdagmiddag
uitgevoerd kunnen worden. Zijn hier vrijwilligers voor te vinden?
Staande de vergadering geven zich hiervoor op Sjaak Spruit, Alex Hagen en
Harry Nietsch.
De voorzitter zegt dat de tijd thans weer rijp wordt geacht voor het houden van
de schaaknacht. Hijzelf zet zich in voor de organisatie hiervan, de schaaknacht
zal waarschijnlijk op de voorlaatste vrijdag van december 2003 plaatsvinden. Op
het invulformulier kan worden aangegeven of assistentie kan worden geboden.
Er zijn klachten over het rumoer in de speelzaal en op de gang binnengekomen.
Jos Uiterwijk verzoekt eenieder de rust in het speellokaal te eerbiedigen.
De voorzitter zegt dat vanaf half acht tot acht uur de mogelijkheid bestaat tot
warm draaien door middel van snelschaken. Dien Knuit merkt op dat zij normaal
gesproken al om kwart voor zeven aanwezig is en dan de materiaalkast kan
openen.

13. Prijsuitreiking seizoen 2003/2004



Op verzoek van de voorzitter wil Luc Janssen zich graag van deze taak kwijten.
En passant zal hij hierbij mondeling verslag doen van de afgelopen interne
competitie.
Eerst en vooral hoopt hij echter dat de bekers aanwezig zijn! Dat is inderdaad het
geval want deze worden op dat moment op een tafel naar binnen gesjouwd!
Zelf voegt onze interne wedstrijdleider daar wat drank, literatuur en zo waarlijk
enkele envelopjes aan toe.

Luc Janssen start met de opmerking dat hij een aantal onderwerpen heeft
waarvoor geen prijzen ter beschikking worden gesteld. Verder zegt hij dat hij bij
de start van de interne competitie is uitgegaan van de bekende ratings van de
MSV - en MSV leden. Bij de schatting van de rating van de nieuwkomers heeft hij
een goede hand gehad, zo is gebleken!

Eerst de rating- stijgers. Op de derde plaats Reinier Overtoom met 130 punten,
twee: Alex Hagen met 133 punten en een: Victoria Kravtsova met 142 punten.
Deze prestaties  worden beloond met een hartelijk applaus.
De remise- koning is Andrè Klein, die niet aanwezig is.
De "buttel"- koning is - neen Jo Rikers - niet de broer van Andrè Klein, Henk
Klein (die hier overigens wel tweede werd), maar Dien Knuit. De "buttel"-
koningin dus, die applaus ontvangt. Voor de goede orde: onder "buttelen" wordt
verstaan het alles of niets spel: winnen of verliezen!
Van degenen die zich regulier afmeldden spant Ingrid Regout de kroon, liefst 16
keer gaf zij bericht van verhindering!

En nu de prestaties die wel met een prijs beloond worden.
De wisselbeker voor de snelschaakkampioen mag... Luc Janssen zelf in
ontvangst nemen.
De wisselbeker voor de rapid schaakkampioen is voor Maarten-Jan Oosterman.
De "normale" interne competitie: eerst de B- groep; derde prijs Asef Ghafuri, die
wellicht nog hoger was geëindigd als hij vanaf het begin van de competitie had
kunnen meedoen, tweede plaats Henk Boer, die een zeker lijkende eerste plaats
in de laatste ronde verspeelde, maar eerste John Franssen.
Vervolgens het clubkampioenschap: met andere woorden de A- groep; derde
Dirk van de Scheur, tweede Luc Janssen en clubkampioen Maarten-Jan
Oosterman. Proficiat!
Alle aanwezigen nemen hun prijzen onder applaus van Luc Janssen in ontvangst.
Jo Rikers heeft de prijsuitreiking met argus ogen bezien: hij merkt op dat
Maarten-Jan Oosterman en Luc Janssen bij de in ontvangstname van de
wisselbekers voor het rapid schaken en snelschaken geen prijs in natura hebben
gekregen. Op aandringen van de vergadering begeven zij zich nogmaals naar de
prijzentafel.

14. Rondvraag en sluiting.



Mark Ramaer kondigt aan dat hij na het seizoen 2003/2004 wil stoppen met het
hoofdredacteurschap van de Kiebitz. Jos Uiterwijk herhaalt zijn eerder in deze
vergadering gedane oproept aan kandidaten om dit over te nemen.

Sjef Moerdijk vraagt of iemand weet waar de grote schaakstukken, die zich op de
Hondertmarck bevonden, zijn gebleven. Niemand meldt zich! De voorzitter noemt
quasi serieus de mogelijkheid de jeugd een speurtocht hiernaar te laten
ondernemen!

Dien Knuit zegt dat zij niet tevreden is over de gang van zaken met betrekking tot
het uitlenen van materiaal, zij verzoekt in voorkomende gevallen vooraf contact
met haar op te nemen. Jos Uiterwijk ondersteunt dit verzoek.

Piet van der Linden vindt het geen goede zaak om de uitslag van de enquête
over de interne competitie op een algemene ledenvergadering te behandelen en
een kaderinventarisatie enquête te doen. Door Jos Uiterwijk, Luc Janssen en Jo
Rikers om uitleg over het waarom hiervan gevraagd, zegt Piet van der Linden dat
de tijd op een algemene ledenvergadering
ontbreekt om uitgebreid nader op de vraagstelling en discussie over de interne
competitie in te gaan. Liever een aparte bijeenkomst hierover. Een enquête over
kaderinventarisatie vindt Piet van der Linden ongeschikt, dit onderwerp dient
mondeling aangesneden te worden. Hiermee geeft de spreker stof tot nadenken
en nadere bespreking in het bestuur.

Maarten-Jan vraagt of het bekend is of Philip van Gils nog geleend materiaal van
de club voor een studentenclub in zijn bezit heeft. Dat is niet bekend. De
voorzitter zegt dat hij onlangs nog contact met Philip van Gils gehad heeft: deze
wil het komende seizoen de schaakdraad weer oppakken.
Maarten-Jan Oosterman vraagt of er nog schot zit in de aanschaf van een
prijzenkast. Sjef Moerdijk zegt dat hij zal zorgen voor de aanmaak hiervan.

Er zijn geen andere leden die nog het woord wensen te voeren, waardoor de
voorzitter tot de sluiting kan overgaan.
Jos Uiterwijk zegt dat hij een dankwoord wil uitbrengen voor het geweldige jaar
dat achter ons ligt. Veel mensen hebben zich ingezet om MSV-VSM een goede
start te geven. Op de eerste plaats wil de voorzitter zijn medebestuursleden
prijzen, verder de feestcommissie (bestaande uit Henk Boer, Constance Hemker,
Ingrid Regout en Hans van Amerongen) die het festival der koningen in het
theater en de simultaan van van der Wiel in het Centre Cèramique organiseerde
en allen die een functie binnen de club vervullen: Dien Knuit voor het
materiaalbeheer, Dirk Couprie voor de bibliotheek en Luc Janssen voor het
leiden van de interne competitie hetgeen expliciet een van de belangrijkste taken
in de vereniging is. Joop Dekens heeft reeds de medewerkers van de jeugd
genoemd, maar hij wil deze graag nog eens herhalen: Constance Hemker, Jo
Hermans, Paul Grolman, Jef Jacobs en Piet van der Linden. Ook dank wordt
gezegd aan de teamleiders te weten René Vermaas, Joop Dekens, Constance



Hemker en Sjef Moerdijk. Tenslotte dank aan alle andere leden die op zulke
goede wijze harmonieus met elkaar omgaan. Een groot applaus uit de zaal
onderstreept het gezegde. Het is dan ongeveer half elf als de voorzetter de
vergadering sluit met de opmerking dat het nog niet te laat is voor snelschaak!

                                                                                         Maastricht, 7 juli 2003

                                w.g.  Jos Uiterwijk en Jo Rikers


