Notulen van de 5e algemene ledenvergadering (ALV) van MSV-VSM, gehouden op 5
juli 2005 in De Romein.
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joop Dekens, John Franssen, Simon
Glückstern, Asef Ghafuri, Alex Hagen-Zanker, Constance Hemker-Boer, Jo
Hermans, Ashraf Ibrahim, Dien Slangen-Knuit, Jef Jacobs, Maarten van Laatum, Piet
van der Linden (vanaf gedeelte agendapunt 6), Wiel Maertzdorf, Sjef Moerdijk (vanaf
agendapunt 5), Harry Nietsch, Hans Ouwersloot, Reinier Overtoom, Etienne
Paulussen, Mark Ramaer, Jo Rikers, Johan Rouschop, Dirk van de Scheur, Sjaak
Spruit en Sander Wissink.
Afwezig met kennisgave: Henk Klein, Sjef Moerdijk komt wat later.
1.Openingswoord voorzitter.
Te 20.10 uur zegt Jos Uiterwijk dat hij de vergadering wil openen. Hij heeft een kort
openingswoord geschreven, dat hij wil voorlezen en dat hieronder letterlijk wordt
weergegeven.
Beste mensen,
Wij hebben een goed jaar achter de rug. Om slechts enkele van de belangrijkste
dingen te noemen:
• Een goed lopende interne competitie met een behoorlijk opkomstpercentage
• Natuurlijk de promotie van 2 externe teams, het 2e en 3e naar de 1e klasse
LISB
• Een aantal geslaagde evenementen zoals
o Grand Prix jeugdtoernooi, groots en uitstekend georganiseerd
o Revival van de schaaknacht, die ik zou willen typeren als klein maar fijn
Wat minder prettig, punten van zorg en aandacht:
• Financieel staan we er niet geweldig voor. Dit heeft ons genoopt tot enkele
impopulaire maatregelen, zoals het uitsluiten van leden die niet betaald
hebben. Gelukkig staan er financiële meevallers tegenover, zoals met name
de opbrengsten van het schoolschaak door met name Joop Dekens en Jo
Hermans, waarvoor onze hartelijke dank.
• Een lichte terugval in ledenaantal voor de senioren (68 naar 62), gelukkig ook
hier weer gecompenseerd door onze junioren, waarvan het aantal steeg van
30 naar 41.
Op sommige punten kom ik zo dadelijk terug bij de evaluatie van ons activiteitenplan.
Stilzitten is achteruitgang, en dat doen wij dan ook niet. Er zijn volop plannen om ons
verenigingsgebeuren nog aantrekkelijker te maken, zoals ideeën voor andere
schaakactiviteiten en scholingsactiviteiten volgend seizoen. Ook daar komen wij zo
dadelijk uitgebreid op terug.
Rest me om iedereen dank te zeggen die afgelopen seizoen meegedaan heeft er
een goede seizoen van te maken. Met name wil ik noemen: Alex Hagen-Zanker
(Kiebitz), Dien Knuit + Sjaak Spruit (materiaal), Dirk Couprie (bibliotheek), Maarten-

Jan Oosterman, Johan Rouschop, Sjef Moerdijk en Sjaak Spruit (teamleiders) en last
but not least mijn medebestuurders Joop, Jo, Wiel, Hans en Sjef voor de vele
bestuurs- en andere taken die ze op zich hebben genomen. Hulde allemaal!
2.Vaststelling agenda.
De voorzitter vraagt of de agenda nog wijzigingen of toevoegingen behoeft. Harry
Nietsch vraagt of het voorstel voor de nieuwe interne competitie nog besproken kan
worden? Hiertoe zal alle gelegenheid bestaan zegt Jos Uiterwijk.
3.Ingekomen stukken en mededelingen.
Op een vraag van de voorzitter zegt secretaris Jo Rikers dat, buiten de eerder
genoemde afmelding van Henk Klein en de latere aankomst van extern
wedstrijdleider Sjef Moerdijk, voor deze vergadering geen stukken zijn
binnengekomen.
Jo Rikers verzoekt de aanwezigen de presentielijst te willen invullen.
4.Goedkeuring notulen van de 4e ALV.
Jos Uiterwijk zegt dat deze eerder in de Kiebits en de website werden gepubliceerd.
Hij vraagt of er naar aanleiding van deze notulen nog op- of aanmerkingen zijn. Dat
blijkt niet het geval te zijn. Op voorstel van Jos Uiterwijk worden de notulen van de
vierde algemene ledenvergadering door de vergadering goedgekeurd.
5.Mondelinge toelichting en evaluatie Activiteitenplan senioren (beleidsplan 20042007).
De voorzitter zegt dat hij mondeling wil aangeven wat gedaan is en wat nog moet
gebeuren.
Doelstelling 1: Aantrekking nieuwe leden.
Wij liggen niet op schema met de senioren! Uitgaande van de 61 leden thans wordt
het een heel karwei om er 80 in 2007 te hebben. De junioren lijken het streefgetal
van 50 wél te halen.
Er zijn een zestal activiteiten gepland voor ledenwinst.
1. Voor de start van het vorige seizoen heeft géén artikel in de Trompetter gestaan,
dat zal het komende seizoen wél gebeuren.
2. De vraag is of wij Iedere maand een artikel in de trompetter willen plaatsen?
Hierover dient in het bestuur nog een beslissing te worden genomen.
3. Voor de start van het vorige seizoen is geen stand op de universiteit Maastricht
ingericht, dit zal dit jaar wél gebeuren. Reinier Overtoom is het hier van harte mee
eens, naar zijn mening zou meer aan PR op de universiteit gedaan kunnen
worden.
4. Jaarlijks terugkerende geplande toernooien hebben voor een deel plaats
gevonden: de schaaknacht, de open zomercompetitie en het Grand Prix
Jeugdtoernooi. Nog in het bestuur zal overlegd worden op welke wijze wij met de
schaaknacht zullen doorgaan. Niet georganiseerd werd de match Sjengen versus
Boeren. Voor de niet ingewijden: Sjengen zijn geboren Maastrichtenaren, Boeren

alle anderen! Deze match heeft MSV vroeger een aantal keren op instigatie van
de heer Pleumeekers georganiseerd.
Op een vraag van Dien Slangen-Knuit zegt Jo Rikers dat schaken niet ieder jaar
op de agenda staat bij de stedenontmoeting Koblenz- Maastricht. De schakers uit
Koblenz ijveren hier overigens wel steeds voor!
5. Er zijn een aantal sterke spelers aangetrokken (die helaas niet allen in de stad
bleven). Dit punt blijft de aandacht houden.
6. Het verspreiden van folders in een wijk van Maastricht heeft plaatsgevonden.
Doelstelling 2: Beperking ledenverloop tot maximaal 12 per jaar.
Dit is het afgelopen seizoen niet gehaald: 16 leden vertrokken.
Er zijn een drietal activiteiten gepland tegen het ledenverloop.
7. Benadering van mensen die dreigen weg te gaan is wel gebeurd, maar heeft toch
niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Op een vraag van Ashram Ibrahim naar de achterliggende reden van het vertrek
citeert de voorzitter uit het jaarverslag van de secretaris waarin de redenen
vermeld zijn.
Constance Hemker- Boer heeft de indruk dat veel oudere mensen zijn
vertrokken. Dit wordt door de voorzitter beaamd: het is zaak ook de oudere leden
bij het wel en wee van onze vereniging te blijven betrekken.
Simon Glückstern meent dat het mogelijk moet zijn om nieuwe niet zo sterke
leden een vorm van schaaktraining aan te bieden. Deze suggestie wordt
meegenomen zegt de voorzitter.
Etienne Paulussen merkt op dat onze vereniging dit jaar 85 jaar bestaat! Een
goede gelegenheid voor reclame en ledenwinst? De voorzitter zegt dat dit
jubileum in het geheel niet ter sprake is gekomen in het bestuur, maar
dat dit nu ongetwijfeld op de agenda komt te staan. Hij ziet al een feestavond
gloren!
Jeugdleider Joop Dekens komt nog even terug op de suggestie van Simon
Glückstern betreffende schaaktraining voor nieuwe leden. De jeugdleiders
hebben een workshop bezocht waarin een beginnerscursus is behandeld,
waarvan het materiaal nog voorhanden is. Jos Uiterwijk zegt dat deze
mogelijkheid nader in het bestuur zal worden besproken. Verder komt de
schaaktraining in de loop van deze vergadering nog aan de orde.
8. De geplande tevredenheidsenquête onder de leden heeft plaatsgevonden. De
resultaten hiervan zijn verwerkt in het voorstel voor de inrichting van de
clubavond.
9. Zoals reeds eerder vermeld worden de redenen van het vertrek bijgehouden.
Doelstelling 3: Verhoging van de gemiddelde interne opkomst tot 50 en bemanning
van minimaal 6 externe teams in 2006 en 7 in 2007.
Gegeven het totale ledental thans lijkt ook een opkomst van 50 leden op de
clubavond moeilijk te verwezenlijken.
Er zijn een zevental activiteiten gepland voor het bereiken van de genoemde doelen.
10. De optimalisering van de opvang en begeleiding is verbeterd maar dient toch
intensiever plaats te vinden.
11. Het voorstellen van nieuwe leden in de Kiebitz heeft het vorige seizoen niet
plaatsgevonden, maar zal het komende seizoen wél gebeuren.
Hoofdredacteur Alex Hagen- Zanker zegt toe dat in het komende seizoen alle
mensen die een rubriek willen verzorgen op zijn volledige medewerking kunnen

rekenen. Indien nodig zal Alex Hagen- Zanker columnisten in spe daartoe
aansporen!
12. Het individueel mentorschap voor nieuwe leden heeft niet plaatsgevonden, dit
wacht op de benoeming van een activiteiten- functionaris.
13. Het telefonisch benaderen van leden die drie maal de clubavond niet bezocht
hebben heeft incidenteel, doch niet structureel plaatsgevonden.
14. Er is een proef gedaan om enige junioren met leeftijd 13 á 14 jaar deel te laten
nemen aan de interne seniorencompetitie. Gebleken is dat dit geen goede zaak
is.
15. Nieuwe leden werden aangemoedigd zo snel mogelijk te spelen in de externe
teams.
16. De groei van de deelname aan externe toernooien dient op de clubavond
gepropageerd te worden.
Doelstelling 4.
Realisering van scholing.
Voor de junioren is dit goed geregeld, voor de seniorleden zijn een drietal activiteiten
gepland.
17. Het opstarten van een thematische schaakcursus wordt voor het komende
seizoen voorgesteld voor mensen met een rating van ca 1300. Dit gegeven kan
worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe leden.
18. Het komende schaakseizoen zal het actief aanbieden van de werkboeken van
het stappenplan worden gepraktiseerd.
19. Ook de thematische behandeling van onderwerpen uit het stappenplan in de
Kiebitz zal in het komende seizoen gebeuren.
In de Epiloog van het Activiteitenplan worden voor de verwezenlijking van de taken
genoemd:
* Een activiteiten- functionaris
* Een scholings- coördinator
* Een speciale toernooicommissie
Onder agendapunt 12 betreft kaderinventarisatie zullen deze drie laatste punten
worden behandeld.
De voorzitter sluit af met de mededling dat wij het volgend jaar ongetwijfeld op het
beleidsplan zullen terugkomen.
Op dit moment in de vergadering komt extern wedstrijdleider Sjef Moerdijk binnen.
6.Goedkeuring jaarverslagen
Op de vraag van de voorzitter of Jo Rikers nog iets heeft toe te voegen aan het
jaarverslag secretaris antwoord deze met een volmondig neen.
Op de vraag van Jos Uiterwijk of iemand uit de vergadering nog commentaar heeft
komt geen reactie, op voorstel van de voorzitter wordt het jaarverslag secretaris
goedgekeurd.
Op de vraag van de voorzitter of penningmeester Wiel Maertzdorf nog iets wil zeggen
over zijn financieel verslag volgt wél een instemmend geluid.
Wiel Maertzdorf hoopt dat het verslag voor iedereen duidelijk is. De penningmeester
zegt dat hij tot juli van het afgelopen jaar de hulp van Daan Brorens heeft gekregen

bij het beheer van de geldmiddelen. Verder heeft de kascommissie bestaande uit
Johan Rouschop en Jo Hermans geconstateerd dat er geen fraude is gepleegd. Dit
wordt bevestigd door de genoemde heren!
Wiel Maertzdorf vervolgt met te stellen dat het verslag een somber beeld schetst van
de financiën. De begroting over het kalenderjaar 2004 is met ongeveer € 700
overschreden, het nulniveau voor het aanspreken van de reserves is nu wel bereikt
en dat is onaanvaardbaar.
De begroting voor 2005 is dan ook gericht op de gezondmaking van de financiële
huishouding, waartoe er twee remedies bestaan en wel meer geld in en minder geld
uit!
Toch was het opstellen van de begroting voor 2005 geen onplezierige bezigheid.
En dat komt voornamelijk door de vermeerdering van de inkomsten. Dank zij de
onvermoeide acties van Joop Dekens en Jo Hermans op het vlak van het
schoolschaak wordt een substantiële subsidie ontvangen.
Verder is door de stichting Pro Infantibus gedurende drie jaren een subsidie van €
500 per jaar toegezegd ten behoeve van jeugdactiviteiten.
Ook ontstaan inkomsten bestaande uit tarieven voor advertenties in de Kiebitz (€ 50
voor een halve en €100 voor een hele pagina). De leden worden opgeroepen zo veel
mogelijk adverteerders aan te brengen.
Voor wat betreft het verminderen van de uitgaven is de beslissing genomen om tijdig
wanbetalers te royeren waarmee voorkomen wordt dat voor dezen
contributieafdracht aan de LiSB dient plaats te vinden. Een harde maatregel, maar
het kan niet anders.
De Kiebitz was duurder dan begroot. Om dit te voorkomen kan het aantal nummers
en of het aantal pagina's worden verminderd, hetgeen een aanzienlijke besparing zal
opleveren.Te denken valt bijvoorbeeld aan het weglaten van de uitslagen van de
interne competities en te volstaan met de standen. Dit zal in goed overleg met Alex
Hagen- Zanker worden uitgewerkt.
De prijzen, grote bekers die uitgestald staan, vormen een imponerend gezicht en
geven een diffuus gouden en zilveren licht af. Zij hebben betrekking op het seizoen
2004/2005 en zijn behoorlijk duur geweest! Dit blijkt uit de begroting voor 2005. Voor
het seizoen 2005/2006 echter is het voornemen gemaakt om voor jeugd en senioren
kleinere bekers aan te schaffen en daardoor 150 tot 200 euro te besparen. In dit
verband wordt door de voorzitter nog opgemerkt dat het schaakseizoen van
september tot september loopt en het "boekjaar" waar wij thans over spreken het
kalenderjaar 2004 betreft. Dit geeft nog al eens aanleiding tot misverstanden. Wiel
Maertzdorf kan dit slechts beamen.
Na deze uitgebreide toelichting van de penningmeester geeft de voorzitter het woord
aan de vergadering.
Johan Rouschop vraagt zich af of de Kiebitz nog nodig is, gegeven de mogelijkheden
die onze website biedt. Een praktisch bezwaar is dat hier geen advertenties in
kunnen worden opgenomen, tenzij een provider wordt ingeschakeld en dat is veel
duurder zegt Jos Uiterwijk. Jo Rikers vreest het ergste voor de geschiedschrijving, hij
vreest met grote vreze dat "website Kiebitzen" geen lang leven beschoren zijn, in
tegenstelling tot gedrukte exemplaren die in het stadsarchief uiteindelijk een plaatsje
vinden.

Uit de vergadering komt het verzoek te peilen hoeveel leden nog behoefte hebben
aan de gedrukte Kiebitz. Uit "hand opsteken" blijkt dat slechts 5 van de op dat
moment 24 aanwezigen géén behoefte hebben aan de gedrukte Kiebitz. Joop
Dekens merkt op dat bij een vorige gelegenheid nog een percentage van 95% prijs
stelde op een gedrukt verenigingsorgaan, dat is nu dus minder geworden. Jos
Uiterwijk zegt dat wij deze zaak in de peiling houden, inclusief de suggestie van
Johan Rouschop om de Kiebitz af te drukken vanaf de website.
Harry Nietsch vraagt of de penningmeester kan aangeven waaruit bij de inkomsten
de post diversen (€ 120) bestaat. Wiel Maertzdorf zegt dat dit rente van het
banksaldo (50 á 60 euro) betreft en een aantal cash contributiebetalingen over het
jaar 2003.
Op een vraag of de begrote jeugdsubsidie van € 360 al binnen is wordt door de
penningmeester bevestigend gereageerd. Desgevraagd zegt Wiel Maertzdorf verder
dat de post van € 343 materiaal bij uitgaven jeugd wordt veroorzaakt door de
aanschaf van een schaakcomputer. Op een vraag naar de inkomsten van de
notatieboekjes (voor 2005 niet begroot) zegt de penningmeester dat in ieder geval dit
jaar met de verkoop wordt gestart.
Etienne Paulussen zegt dat in de begroting voor 2005 twee maal een PM post is
opgenomen, hetgeen boekhoudkundig een hoofdzonde is, dit mag maar één maal!
De penningmeester toont zich boetvaardig en zal hier in de toekomst rekening mee
houden.
Jef Jacobs zegt dat de LiSB- uitgaven voor de jeugd in 2004 aanzienlijk groter zijn
dan begroot. De penningmeester bevestigt dat de oorzaak hiervan alleen is gelegen
in de contributie van het groter aantal junioren.
Gesteld wordt verder dat tussen de totale inkomsten en de totale uitgaven over 2004
een gat gaapt van € 680. De penningmeester zegt dat dit in hoofdzaak geweten moet
worden aan de wanbetalers.
Op vraag van Etienne Paulussen zegt de penningmeester dat hij niet is uitgegaan
van een stijging van het aantal senioren, vandaar de mindere afdracht van contributie
aan de LiSB in de begroting voor 2005; er is gerekend met het huidige ledenbestand.
De subsidie van Pro infantibus is niet in de begroting opgenomen omdat deze pas op
het laatste moment bekend werd. Op een vraag betreffende de uitgave van € 350
voor schaaktrainers zegt Joop Dekens dat de cursus hiervoor duur, maar wel nodig is
om verantwoord les aan de junioren te kunnen geven. De penningmeester voegt
hieraan nog toe dat de schoolschaaksubsidie evenals de subsidie van Pro Infantibus
het mogelijk maakt dure investeringen in het jeugdschaak te doen.
Verdere vragen van Etienne Paulussen betreffen ook de begroting voor 2005, welke
begroting eigenlijk niet aan de orde is zegt de voorzitter. Deze vragen zullen dan ook
onder agendapunt 8 aan de orde worden gesteld.
Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt over het financieel verslag. Op
voorstel van de voorzitter wordt het financieel verslag door de vergadering
goedgekeurd.
Op dit moment in de vergadering komt Piet van der Linden binnen.

Jos Uiterwijk stelt vervolgens het jaarverslag van de interne wedstrijdleider ter
discussie en geeft hiertoe het woord aan intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot.
Hans Ouwersloot zegt dat hij weinig aan zijn verslag heeft toe te voegen. Hij wil wel
nog opmerken dat hij geen spelers meer wil indelen die telefonisch meedelen dat zij
wat later komen. Het is voorgekomen dat leden dan toch niet kwamen opdagen!
Dien Slangen- Knuit merkt op dat het ook voorkomt dat mensen een kruisje zetten op
de presentielijst en dan weer vertrekken, hetgeen volgens de voorzitter een
incidenteel geval betreft. Wel merkt Jo Rikers nog op dat hij per ongeluk wel eens
een kruisje bij een ander dan zijn eigen naam heeft gezet en dat het ook wel eens is
voorgekomen dat hij een telefonische boodschap betreffende een afmelding
verkeerd heeft overgebracht. Hans Ouwersloot en de vergadering tonen zich
vergevensgezind hierover. Mark Ramaer, gesteund door Piet van der Linden, geeft
Hans Ouwersloot in overweging niet categorisch te weigeren, maar alleen diegenen
die in het verleden in de fout zijn gegaan en een zwarte lijst aan te leggen van
overtreders.
John Franssen heeft moeite met het in het verslag gestelde dat het indelingssysteem
zonder morren werd geaccepteerd! John Franssen zegt dat hij op de voorgaande
ALV luidkeels geprotesteerd heeft tegen het systeem! Hans Ouwersloot wil dit niet
ontkennen maar zijn jaarverslag betreft niet het op de ALV gestelde!
Toch gaat Hans Ouwersloot akkoord met de door de voorzitter voorgestelde
wijziging; in plaats van "werd verder zonder morren" komt "werd bijna zonder
morren".
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt: op voorstel van de voorzitter gaat de
vergadering akkoord met het op een plaats gewijzigde jaarverslag van de interne
wedstrijdleider.
De voorzitter stelt het jaarverslag van de externe competitieleider aan de orde. Hij
geeft daartoe het woord aan Sjef Moerdijk.
Sjef Moerdijk zegt dat hij mogelijk terug moet komen op hetgeen hij geschreven heeft
in zijn "Indelingsbeleid extern schaken seizoen 2005-2006" over de deelname aan de
reguliere competitie voor teams van de LiSB. Hij betwijfelt of het aantal
aanmeldingen voldoende zal zijn om de genoemde 6 teams te bemannen! Dit
moeten wij nog afwachten meent de voorzitter. Omdat er verder geen opmerkingen
worden gemaakt stelt Jos Uiterwijk voor het jaarverslag van de externe competitie
goed te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Dien Slangen- Knuit zegt dat zij het een leuk jaar heeft gevonden! Sjef Moerdijk zegt
dank aan haar en meent dat haar goede resultaten in de externe competitie hiervoor
zeker mede bepalend zijn geweest!
Tenslotte wordt het jaarverslag van de jeugdleider door de voorzitter aan de orde
gesteld, die daartoe het woord aan Joop Dekens geeft.
Joop Dekens zegt dat hij op dit moment geen reden heeft iets aan zijn verslag toe te
voegen.
Etienne Paulussen voelt zich geroepen een groot compliment te maken aan de
jeugdleider voor de vele activiteiten die onder zijn leiding op jeugdgebied zijn
verricht. De vergadering onderstreept dit met applaus.

Er worden verdere geen opmerkingen gemaakt. Op voorstel van de voorzitter wordt
het jaarverslag jeugdleider door de vergadering goedgekeurd.
7.Bestuursverkiezing en aftreedschema bestuur.
Jos Uiterwijk zegt dat volgens de statuten de voorzitter jaarlijks en de bestuursleden
om de drie jaar moeten aftreden. Zij kunnen zich allen herkiesbaar stellen. Aftredend
zijn dit jaar zijn Jos Uiterwijk als voorzitter en Joop Dekens, Sjef Moerdijk en Jo
Rikers als bestuurslid; allen stellen zich herkiesbaar.
Hans Ouwersloot werd vorig jaar niet gekozen maar was vrijwel vanaf het begin in
het bestuur beschikbaar. Om dit goed te maken stelt Jos Uiterwijk voor om Hans
Ouwersloot bij de komende stemming, met terugwerkende kracht tot de vorige ALV,
tot bestuurslid te benoemen! De vergadering heeft geen bezwaar hiertegen. De
voorzitter vervolgt met de vaststelling dat er vooraf geen tegenkandidaten zijn
gesteld. Hij vraagt of zich op dit moment tegenkandidaten willen stellen of gesteld
worden? Dit blijkt niet het geval te zijn. Op voorstel van de voorzitter wordt
vervolgens door de vergadering bij acclamatie ingestemd met het bestuursvoorstel.
Voor het komende jaar is de bestuurssamenstelling dus: voorzitter Jos Uiterwijk,
bestuursleden Joop Dekens, Wiel Maertzdorf. Sjef Moerdijk. Hans Ouwersloot en Jo
Rikers. Jos Uiterwijk merkt nog op dat hij zelf tot 2006 in functie blijft, Wiel Maertzdorf
en Hans Ouwersloot tot 2007, Joop Dekens, Sjef Moerdijk en Jo Rikers tot 2008.
8.Begroting en contributievoorstel van de penningmeester
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.
Wiel Maertzdorf zegt dat zijn voorstel een verhoging van de contributie betreft met
€ 5 voor de senioren en € 2,5 voor de junioren op grond van de eerder in deze
vergadering genoemde redenen. De penningmeester deelt mee dat onze contributie
zich in de middenmoot van de Limburgse schaakverenigingen bevindt.
Jos Uiterwijk zegt dat op de voorjaarsvergadering van de LiSB de intentie is
uitgesproken de bondscontributie niet te verhogen. Weliswaar hangt de dreiging van
de terugtrekking van de KNSB uit de Schaakacademie ons boven het hoofd (kosten
naar verwacht € 20 per lid!), maar de LiSB heeft, als zich dit onverhoopt mocht
voordoen, hier een potje voor ingericht.
Het contributievoorstel roept geen vragen op uit de vergadering. Op voorstel van de
voorzitter wordt dit door de vergadering goedgekeurd.
Vervolgens wordt door de voorzitter de begroting aan de orde gesteld, waartoe weer
aan Wiel Maertzdorf het woord wordt gegeven.
De penningmeester zegt dat de toezegging van de subsidie van Pro Infantibus zoals
al eerder aangegeven te laat binnen kwam om nog in de begroting te worden
verwerkt. Verder is het zo dat de besteding hiervan ieder jaar naar de stichting toe
verantwoord dient te worden.
Etienne Paulussen spreekt er zijn verbazing over uit dat gezien het slechte resultaat
over 2004 toch een bedrag van € 475 aan meerdere inkomsten wordt begroot.
In zijn visie is het beter om in zwaar weer een of twee jaar pas op de plaats te
maken.
De penningmeester erkent dat 2004 een slecht jaar is geweest maar dat daarom juist
maatregelen getroffen zijn om uit het slechte weer te geraken! Dat hieruit toch een

begroting vloeit die hoger is dan het resultaat van het vorig jaar valt niet te
voorkomen: meer contributie- inkomsten (vooral door toename van het aantal
junioren) en jeugdsubsidie zijn een vast gegeven.
Aan de uitgaven kant is waar enigszins mogelijk behoorlijk gesnoeid, verdere
inkrimping om een reserve- potje te kweken acht de penningmeester niet gewenst.
Verdere opmerkingen over de begroting 2005 worden niet meer gemaakt.
Op voorstel van de voorzitter wordt de begroting van de penningmeester door de
vergadering goedgekeurd. *)
9.Interne competitie seizoen 2005/2006.
De voorzitter geeft het woord aan Hans Ouwersloot.
Hans Ouwersloot verwijst naar het gepubliceerd voorstel betreffende de reguliere
interne competitie, Blitz kampioenschap, Rapid kampioenschap en (nieuw) KOtoernooi.
Verder worden een aantal alternatieve activiteiten en schaaktraining aangeboden op
grond van de eveneens gepubliceerde conclusie van de gehouden enquête onder de
vaste bezoekers van onze clubavond.
Wat de schaaktraining betreft worden drie avonden, naast de normale competitie,
voorgesteld. Er moet nog een schaakcoördinator gevonden worden voor de
organisatie van deze drie avonden en voor de drie avonden waarop de training van 7
tot 8 uur plaatsvindt.
Hans Ouwersloot staat zelf garant voor de organisatie van de vier avonden alternatief
schaak, die naast de normale interne competitie zal plaatsvinden.
Aangaande het Blitz- kampioenschap is Hans Ouwersloot uitgegaan van maar 1
avond, gezien de mindere belangstelling hiervoor. Daarentegen gaat het voorstel
voor het Rapid-kampioenschap uit van een uitbreiding tot 5 avonden. Dirk van de
Scheur merkt op dat er geen tijdsduur voor de partijen is genoemd. Hans Ouwersloot
bevestigt dat deze normaliter 30 minuten per persoon bedraagt.
Etienne Paulussen zegt dat hij een grote fan is van "Java- Chess". Hans Ouwersloot
zegt: laat de spelregels maar komen!
Sander Wissink stelt de vergoeding voor het niet spelen in de interne competitie
tengevolge van het deelnemen aan een andere activiteit aan de orde, Ashraf Ibrahim
treft geen byes in het voorstel aan. Hierop wordt verderop ingegaan.
Hans Ouwersloot zegt dat het idee voor de nieuwe opzet van de reguliere interne
competitie is voortgesproten:
- uit het gegeven dat een gesloten pool voor 10 mensen moeilijk te organiseren valt
- het moeilijk is tijdens het seizoen nieuwe sterke spelers in te passen
- het Zwitsers systeem doorzichtiger is dan het Keizer systeem en geen punten bij
afwezigheid worden toegekend, waardoor afwezigheid uit strategische
overwegingen wordt tegengegaan.
*) Noot van de notulist: vergeten werd een nieuwe kascommissie te benoemen, dit
zal alsnog dienen plaats te vinden!

Hierna krijgt de vergadering het woord.
Ashraf Ibrahim vindt het onbillijk dat je door een of twee keer afwezigheid je kansen
op het kampioenschap kunt verspelen.
Sander Wissink zegt dat door de voorgestelde vergoeding bij gesanctioneerde
activiteiten er toch nog de mogelijkheid tot strategische spelletjes bestaat.
Dirk van de Scheur zegt dat afwezigheid door de schaaktraining ook een reden moet
zijn voor vergoeding in de interne competitie.
Jo Hermans is voor geen enkele vergoeding bij afwezigheid om welke reden dan
ook! Verder is hij er voorstander van om bij gelijke wedstrijdpunten de
weerstandspunten te laten beslissen.
Simon Glückstern stelt de factor 0,75 beloning voor de interne competitie bij
gesanctioneerde afwezigheid ter discussie.
Reinier Overtoom stelt voor de partijen voor het KO- toernooi te laten meetellen voor
de interne competitie.
Alex Hagen- Zanker is in het algemeen voorstander ervan om opkomst te belonen.
Uw notulist heeft niet alle argumenten voor en tegen meegekregen! Verder hebben
zeker ook andere leden aan de discussie deelgenomen, wier inbreng verzuimd is te
noteren. Voor het een en ander biedt hij zijn verontschuldigingen aan.
Hans Ouwersloot toont zich gevoelig voor het ten berde gebrachte, hij meent een
compromis te vinden in het max. 3 keer compensatie verlenen voor gesanctioneerde
dan wel gewone afwezigheid en wel met 0,5 punt per keer. Compensatie geldt niet
voor de laatste 3 ronden van iedere cyclus.
Uit de vergadering komt nog de suggestie om het KO- toernooi en de alternatieve
avonden te combineren.
Na ruggespraak van Hans Ouwersloot met de voorzitter stelt de voorzitter voor een
pauze in te lassen waarin de interne wedstrijdleider zich zal beraden over hetgeen
naar voren gebracht is.
Na de pauze zegt de voorzitter dat wij dit agendapunt nu snel willen afhandelen.
Het voorstel is thans:
1. Tijdens de alternatieve activiteiten gaat de interne competitie gewoon door.
Per cyclus (ieder 16 ronden) kan maximaal drie maal verzuimd worden met
honorering van 0,5 punt (met uitzondering van de 3 laatste ronden in iedere
cyclus).
In deze drie keer zit óók het deelnemen aan de alternatieve activiteiten, de
schaaktraining, vooraf spelen van partijen voor de reguliere externe
teamcompetitie en het spelen in de externe teams voor rapid en KO schaak.
Er komen naast de 2 cycli van ieder 16 ronden normaal schaak, 5 rapid avonden
en 1 snelschaakavond.
Er wordt gestemd: een ruime meerderheid is vóór.
2. De interne KO- partijen tellen mee voor de interne competitie. Het is dus
denkbaar dat in een cyclus 2 mensen drie keer tegen elkaar uitkomen.
Er wordt gestemd: een ruime meerderheid is vóór.
Uit de zaal komt toch nog een opmerking over de karige bedeling van het
snelschaak. Na overleg tussen de voorzitter en Hans Ouwersloot worden aan de
vergadering twee alternatieven voorgelegd:

1. Vier avonden rapid en twee avonden snelschaak.
2. Vijf avonden rapid en één avond snelschaak.
Alternatief 1 verkrijgt 11 voorstemmers, alternatief 2 krijgt 10 voorstemmers
Er vinden dus vier avonden rapid en twee avonden snelschaak plaats.
10.Externe competitie seizoen 2005/2006.
Sjef Moerdijk krijgt het woord van de voorzitter.
De externe wedstrijdleider zegt dat door de promotie van twee teams naar de eerste
klasse van de LiSB, wij het komend seizoen met drie 8-tallen moeten spelen en wel
twee in de eerste en een in de promotieklasse. Verder speelt nog een 4-tal in de
derde klasse.
Sjef Moerdijk vervolgt met te stellen dat voor het spelen in deze teams de leden nog
door hem worden benaderd. De data voor de wedstrijden liggen voor, als de groepen
volbezet zijn er zeven op zondagmiddagen te spelen ronden. De leden kunnen zich
voor een vaste plaats of een reserve- plaats opgeven.
De externe competitieleider wil dank uitspreken aan de teamleiders Maarten- Jan
Oosterman, Johan Rouschop en Sjaak Spruit van de seniorenteams. Voor de
medewerking inzake het jeugdteam worden Jo Hermans en Joop Dekens bedankt.
Er is nog een vacature teamleider voor een van de twee teams die in de eerste
klasse gaan uitkomen. Liefhebbers hiervoor kunnen zich bij de externe
wedstrijdleider opgeven!
Waar het vorig jaar één jeugdteam aan de externe LiSB- seniorencompetitie deelnam
wordt nu overwogen met twee teams deel te nemen.
Etienne Paulussen stelt voor de jeugd hier zelf over te laten beslissen! Joop Dekens
zegt dat het overgrote deel van de jeugd uit jonge kinderen bestaat, die overigens
wel hun inbreng hebben! Twee maal per jaar worden bijeenkomsten belegd, waaraan
de jeugd, ouders en jeugdleiders deelnemen en alle aspecten aangaande
organisatie, logistiek, deelname competities en toernooien worden besproken. Joop
Dekens dankt Etienne Paulussen voor zijn goede suggestie.
De voorzitter verzoekt aan de leden die zich thans op de vergadering bevinden en
die aan de externe competitie willen deelnemen dit reeds na de afloop van de
vergadering aan Sjef Moerdijk kenbaar te willen maken.
John Franssen merkt op dat het jammer is dat er geen team in de tweede klasse
uitkomt. De voorzitter zegt dat hierover contact is geweest met de LISB. Hieruit is
naar voren gekomen dat het niet mogelijk is een team niet te laten promoveren, het is
wel mogelijk een team uit de eerste klasse terug te trekken, maar dat moet dan
opnieuw starten in de derde klasse.
Joop Dekens merkt nog op dat op dit moment nog niet uitgekristalliseerd is of de
jeugd met één of twee 4-tallen in de derde klasse gaat deelnemen.
11.Jeugdzaken.
De voorzitter geeft het woord aan Joop Dekens. De jeugdleider zegt dat:
1. Het beleidsplan jeugd op schema ligt. Het lijkt haalbaar op 1 september

2.

3.

4.

5.

aanstaande 50 junioren binnen onze vereniging te hebben. Verdere groei is
alleen mogelijk als wij over meer trainers kunnen beschikken.
Meer senioren welkom zijn voor training, maar ook voor andere zaken
betreffende hulp bij de organisatie van de jeugdafdeling. Als trainer ga je er zelf
bovendien schaaktechnisch behoorlijk op vooruit!
Het schaken voor de jeugd veel concurrentie heeft van andere sporten. Zo zijn er
8 kinderen die niet op de clubavond komen, maar via e-mail hun huiswerk
insturen en wel deelnemen aan jeugdtoernooien.
Aan een aantal mensen voor hun inzet dank verschuldigd is! Genoemd worden
Piet van der Linden, Jef Jacobs, Jo Hermans, John Franssen en Hans
Ouwersloot voor de opleiding van de kinderen in de respectievelijke stappen 2
t/m 6.
Maarten van Laatum en Sander Wissink reeds bereid gevonden zijn het komende
seizoen assistentie aan het jeugdschaak te verlenen!

12.Kaderinventarisatie.
De voorzitter wil een aantal mensen bedanken, die zonder een bestuursfunctie te
bekleden zich op kaderniveau bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dit zijn naast
de eerder genoemde mensen betrokken bij het jeugdschaak en de teamleiders met
name Sjaak Spruit en Dien Slangen- Knuit voor het materiaalbeheer, Dirk Couprie
voor het bibliotheekbeheer en Alex Hagen- Zanker voor de zorg voor ons clubblad de
Kiebitz.
Een drietal andere taken vragen dringend om invulling!
1. Een scholings-coördinator is nodig.
2. Een activiteiten-functionnaris is nodig.
3. Leden voor een speciale toernooicommissie zijn nodig.
Op de vraag van Jos Uiterwijk of er mensen zijn die zich hiervoor beschikbaar willen
stellen meldt zich Etienne Paulussen. Hij wil de taak van activiteiten- functionnaris op
zich nemen en ook zitting nemen in de toernooicommissie. Jos Uiterwijk meent dat
een eerste uitdaging voor Etienne Paulussen is gelegen in een passende viering van
ons 80-jarig bestaan!
Verdere aanmeldingen volgen niet, de voorzitter zegt dat ook na de vergadering
gelegenheid is tot opgave voor het een of ander.
13.Prijsuitreiking seizoen 2004/2005.
Jos Uiterwijk vestigt de aandacht van de aanwezigen op het veelvoud van bekers die
op de prijzentafel staan te pronken. Naast de Engelhard wisseltrofee voor de
kampioen van MSV-VSM en de wisselbeker voor de rapid-kampioen onderscheidt hij
drie types zilverkleurige bekers die door de nummers 1, 2 en 3 gehouden mogen
worden. De wisselbeker voor de snelschaak- kampioen moet nog ingeleverd
worden, maar is het afgelopen seizoen door Hans Ouwersloot gewonnen, waardoor
deze onder applaus alleen de nr.1 beker van de voorzitter in ontvangst neemt.
Hierna krijgt Hans Ouwersloot het woord.
Hans Ouwersloot neemt de prijsuitreiking over en zegt dat de 2 e plaats van het
snelschaak door John Franssen en de 3e plaats door Ashraf Ibrahim werd gewonnen.
Helaas zijn hiervoor geen bekers voorradig, maar een applaus krijgen zij wel!

De derde prijs van het rapid- toernooi won Maarten van Laatum, de tweede prijs
Maxim Hollands (niet aanwezig), maar ook hier helaas geen bekers doch wel
applaus, terwijl Ashraf Ibrahim onder applaus de wisselbeker en de blijvende beker
krijgt.
Vervolgens worden steeds onder applaus de prijzen voor de onderscheiden
reguliere A, B, C en D- groep door de interne wedstrijdleider uitgereikt.
Derde plaats groep D: Constance Hemker- Boer, tweede plaats: Jo Rikers, eerste
plaats: Sjaak Spruit.
Derde plaats groep C: Raad Alatar (niet aanwezig, beker wordt in bewaring
gehouden), tweede plaats: Sander Wissink, eerste plaats: Maarten van Laatum.
Derde plaats groep B: Jos Uiterwijk, tweede plaats: John Franssen, eerste plaats:
Simon Glückstern.
De uitreiking van de prijzen voor de A- groep neemt de voorzitter weer op zich.
Derde plaats groep A: Maarten- Jan Oosterman (niet aanwezig, beker wordt in
bewaring gehouden), tweede prijs: Ashraf Ibrahim en clubkampioen: Hans
Ouwersloot!
14.Rondvraag en sluiting.
1. Etienne Paulussen mist columns in de Kiebitz zoals een waarin zich leden zelf
voorstellen. Alex Hagen- Zanker zegt dat ideeën voor rubrieken bij hem een
gewillig oor vinden. Etienne Paulussen zegt dat hij wel een column voor zijn
rekening wil nemen. Hij zal dit na de vergadering met Alex Zanker-Hagen
opnemen.
2. Dien Slangen- Knuit zegt dat zij vijf oude klokken bij de inventarisatie van het
materiaal heeft aangetroffen. Er zal nader overleg plaatsvinden over wat hiermee
dient te gebeuren. Dien Slangen- Knuit somt vervolgens het momenteel
aanwezige speelmateriaal op. De voorzitter verzoekt de aanwezigen attent te zijn
op niet compleet of defect materiaal en dat te melden.
3. Hans Ouwersloot zegt dat hij op dit moment niet het flauwste idee heeft hoe hij
het snelschaakkampioenschap over twee avonden moet inrichten! Suggesties
hiervoor zijn bij hem meer dan welkom.
4. Jos Uiterwijk memoreert dat volgende week het zomerkampioenschap een
aanvang neemt. Tegen geringe inschrijfkosten zijn mooie prijzen te verdienen.
Het toernooi duurt 8 weken en wordt door de voorzitter zelf en Sjef Moerdijk
georganiseerd.
Er wordt verder geen gebruik meer van de rondvraag gemaakt.
De voorzitter zegt dank aan allen voor hun komst en sluit te 22.30 uur de
vergadering.

Maastricht, 4 augustus 2005
w.g. Jos Uiterwijk
w.g. Jo Rikers

