
Notulen van de 6e algemene ledenvergadering  (ALV) van MSV-VSM, gehouden op 4
juli 2006 in de Romein.

Aanwezig bij aanvang van de vergadering: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joop Dekens,
Constance Hemker-de Boer, John Franssen, Maarten van Laatum, Wiel Maertzdorf,
Maarten-Jan Oosterman, Hans Ouwersloot, Jo Hermans, Reinier Overtoom, Jo
Rikers, Dien Slangen-Knuit en Sander Wissink. Gedurende de vergadering kwamen
binnen: Henk Boer, Simon Glückstern, Ashraf Ibrahim, Sjef Moerdijk, Harry Nietsch,
Mark Ramaer en Sjaak Spruit. Uiteindelijk zijn er dan 20 aanwezigen.

1. Openingswoord voorzitter

Even over 19.00 uur opent Jos Uiterwijk de vergadering. Wij beginnen vroeg zodat
wij ook sneller klaar zijn en daardoor de halve finale van het WK voetbal niet hoeven
te missen.
Alle aanwezigen worden welkom geheten.
De voorzitter heeft niet zoals vorig jaar zijn openingswoord op papier gezet, maar wil
hier wel aan refereren.
• De interne competitie verliep goed.
• De externe competitie was minder dan het vorig jaar. Een team degradeerde,

hetgeen overigens in de lijn der verwachtingen lag. Hierdoor is wel bereikt dat wij
het komend seizoen in 4 opeenvolgende klassen spelen.

• Op het verloop en organisatie van enige evenementen wordt in het verloop van
de vergadering teruggekomen.

• Financieel gezien hebben wij het beter gedaan. Dit komt door diverse
inkomstenbronnen en minder wanbetalers.

• Diverse mensen verdienen een dankwoord. De jeugdleiders Joop Dekens en Jo
Hermans alsmede alle jeugdtrainers, Dien Slangen- Knuit en Sjaak Spruit voor de
verzorging van het materiaal, de teamleiders en de bestuursleden.

2. Vaststelling agenda

Er is geen behoefte de agenda (zie Kiebitz  juni 2006) te wijzigen of punten toe te
voegen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Voor deze vergadering zijn geen stukken binnengekomen.
Secretaris Jo Rikers deelt mee dat Sjef Moerdijk bericht heeft gegeven dat hij iets
later komt.

4. Goedkeuring notulen van de vijfde ALV

Deze werden eerder geplaatst in de Kiebitz van november 2005 en de website.
Er zijn noch tekstueel, noch inhoudelijk wijzigingen nodig. Evenmin worden er
opmerkingen "naar aanleiding van" gemaakt.
De notulen zijn aldus vastgesteld.
De voorzitter zegt dank aan de secretaris voor de samenstelling.



5. Mondelinge toelichting en evaluatie Activiteitenplan senioren (beleidsplan 2004-
      2007)

De voorzitter wil in het kort hierover iets zeggen.
In het beleidsplan staan een aantal belangrijke zaken. Er worden vier doelstellingen
onderscheiden.
• Stijging van het ledental tot 80 senioren en 50 junioren in 2007.
      Helaas is de stijging van de senioren achtergebleven, het aantal junioren
      beweegt zich nu al rond de 50. Jeugdleider Joop Dekens verwacht in september
      aanstaande met 51 junioren van start te gaan.
      Er is getracht het seizoen voor de senioren aantrekkelijker te maken, een paar
      extra mensen voor scholing en organisatie van evenementen zijn echter
      broodnodig. Het kost te veel energie als het bestuur deze taken erbij zou doen.
      Vooral een persoon die scholing organiseert, coördineert (niet zelf schaakles
      geeft!) is van immens belang.
• Beperking van het verloop tot 12 per jaar.

Dit lijkt bijna niet haalbaar. Er is op dit moment inzicht over de reden waarom de
clubavond niet bezocht wordt of de reden van het vertrek. De redenen zijn vrijwel
altijd legitiem en betreffen geen negatieve zaken.
Het is duidelijk dat het een en ander een punt van grote zorg is en extra inzet blijft
vereisen.

• Verhoging van het opkomstpercentage zowel intern als extern.
Dat dit niet gelukt is, is een rechtstreeks gevolg van het stokken van het ledental.

• Realiseren van de mogelijkheid tot scholing.
Zoals eerder gesteld is dit niet van de grond gekomen als gevolg van een
stuwende kracht hiervoor. Deze draagt zorg voor coördinatie van schaaktraining,
actieve aanbieding van werkboeken voor het stappenplan en thematische
behandeling van onderwerpen in de Kiebitz.

Naar aanleiding van de causerie van de voorzitter stelt Reinier Overtoom voor om
aan Manuel Weeks te vragen enige workshops te geven. Dit zou dus een zaak voor
de scholingscoördinator zijn, die dan in overleg met de genoemde Manuel Weeks
(die vaak op reis is) de data en voorwaarden zou moeten vaststellen, zegt de
voorzitter. Intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot geeft Reinier Overtoom in
overweging om als scholingscoördinator te willen fungeren.
Er komen verder geen vragen of opmerkingen, Jos Uiterwijk sluit af met de
opmerking dat wij hier het volgend jaar zeker op terug zullen komen.

6. Goedkeuring jaarverslagen 2005/2006 van de secretaris, penningmeester, interne
      competitieleider, externe competitieleider en jeugdleider (alle geplaatst in de
      Kiebitz van juni 2006)

• Jaarverslag secretaris.
      Door de voorzitter gevraagd zegt Jo Rikers dat hij geen toevoegingen heeft aan
      zijn verslag. Er komen ook geen opmerkingen uit de vergadering, waardoor het
      verslag is vastgelegd.
• Jaarverslag penningmeester.



Penningmeester Wiel Maertzdorf zegt dat de boeken door Jo Hermans en John
Franssen zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij dankt de beide heren voor
hun werk.
De penningmeester zegt verder dat het positief saldo geflatteerd is. In plaats van
4 keer contributieafdracht aan de LiSB is slechts rekening gehouden met 3 keer.
Hierdoor is het batig saldo ca € 600 i.p.v. € 1476.
Het batig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de inkomsten  van het
jeugdschaak. De penningmeester merkt verder op dat er thans nog € 560 van
momentele leden uitstaat! Dit bedrag is natuurlijk veel te hoog zegt hij.
Op de vraag van Jo Hermans of dit bedrag nog inbaar is zegt de penningmeester
dat dit voor een paar leden dubieus is.
Hierna ontspint zich een levendige discussie. De essentiële punten hieruit:
vraag bij ieder bezoek aan de clubavond naar de achterstallige contributie, stuur
wanbetalers naar huis, leg beslag op inboedel(!), schors de betrokkenen, maak
de namen bekend van de wanbetalers.
De penningmeester blijft kalm: de achterstand ontstaat omdat de betrokkenen
steeds toezeggen hun schuld te betalen, na een jaar is zijn geduld echter op en
volgt royement.
Hierna blijkt dat er stemmen opgaan om te dreigen met publicatie in de Kiebitz
c.q. het LiSB-orgaan en eventueel daadwerkelijk hiertoe over te gaan. De
voorzitter brengt hierna in stemming het voorstel om na royement over te gaan tot
publicatie van de namen in de Kiebitz.

      Van de op dit moment aanwezige 17 leden stemmen er 6 voor en 10 tegen,
      terwijl een lid zich van stemming onthoudt. Het voorstel is hierdoor verworpen.

      Op dit moment in de vergadering doet de secretaris zijn inmiddels vertrouwde
      oproep tot het tekenen van de presentielijst.

      Verder met de behandeling van het financieel verslag. Harry Nietsch!
      *  Waaruit bestaat de post diversen van € 440 genoemd onder inkomsten  bij
         resultaat 2005? Dit betreft voornamelijk de inhoud van een cash geldpotje.
      *  Waarom staan de getallen bij senioren en junioren onder de totaalbedragen bij
         inkomsten en uitgaven? De getallen betreffen het aandeel van de junioren en
         het aandeel van de senioren en zijn bedoeld om inzicht hierin te verkrijgen.

      Er worden verder geen opmerkingen gemaakt. Het financieel verslag is hierdoor
      vastgelegd.

• Jaarverslag interne competitieleider.
Interne competitieleider Hans Ouwersloot  zegt dat hij geen toelichting op zijn
verslag nodig vindt. Op het moment van samenstelling waren echter niet alle
prijswinnaars bekend, maar dezen zullen bij het agendapunt prijsuitreiking
genoemd worden.
Er worden vanuit de vergadering geen opmerkingen gemaakt. Hierdoor is het
verslag vastgesteld.

• Jaarverslag externe competitieleider.
Externe competitieleider Sjef Moerdijk zegt dat hij geen toevoegingen heeft, er is
echter één woord weggevallen! Niemand heeft dit echter gezien. Er worden ook



verder geen opmerkingen gemaakt. Het verslag is, inbegrepen het gemiste
woord, vastgesteld.

• Jaarverslag jeugdleider.
Jeugdleider Joop Dekens heeft nog enige toevoegingen aan zijn verslag.

      * Er heeft een barbecue plaatsgevonden voor de jeugdleden, hun ouders en
        bestuursleden (op eigen kosten) ter afsluiting van een voortreffelijk verlopen
        seizoen.
      * Op dit moment volgen 7 seniorleden een cursus voor schaaktrainer A.
      * Twee jeugdteams (een tot 12 jaar en een tot 10 jaar) werden kampioen van
         Limburg!
      * Drie junioren werden individueel kampioen van Limburg!

Uit de vergadering komen geen opmerkingen, waardoor het verslag met de
genoemde toevoegingen is vastgesteld.

7. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur

De voorzitter treedt jaarlijks af, de bestuursleden om de drie jarenen zijn thans nog
niet aan de beurt. Jos Uiterwijk heeft zich als voorzitter herkiesbaar gesteld.
Op zijn vraag of er mensen zijn die zich als tegenkandidaat willen opwerpen komt
geen reactie. Er komt ook geen reactie op de vraag of er mensen zijn die iemand
anders kandidaat willen stellen.
Wél komt er reactie op het voorstel van de voorzitter om over te gaan tot stemming
voor de nieuwe voorzitter: door applaus uit de zaal wordt duidelijk dat Jos Uiterwijk bij
acclamatie herbenoemd is tot voorzitter!
Het bestuur bestaat nu uit Jos Uiterwijk (voorzitter), Joop Dekens, Wiel Maertzdorf,
Sjef Moerdijk, Hans Ouwersloot en Jo Rikers (bestuursleden).

8. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester (zie Kiebitz juni 2006)

Wiel Maertzdorf zegt dat uit de begroting blijkt dat er geen contributieverhoging nodig
is. Verder is rekening gehouden met een vermindering van contributie- inkomsten als
gevolg van het verminderde senioren aandeel. Opvallend is de grote post inkomsten
(€ 2250) door het schoolschaak. Het budget is iets groter dan dat van het vorige
seizoen, hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot het reserveren van gelden voor
materiaal doeleinden.
Sjaak Spruit pleit er voor om in de begroting een bedrag aan te geven als budget
voor materiaal. De penningmeester zegt dat in de begroting voor het jeugdschaak
een post van € 400 is opgenomen voor materiaal, indirect profiteren de senioren hier
ook van. Toch is er wel wat voor te zeggen om een vaste post voor materiaal in te
richten. De vergadering gaat er mee akkoord dat dit voorstel door het bestuur wordt
"meegenomen".
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt. De begroting is hiermede vastgesteld.

• Welhaast traditioneel werd verzuimd een nieuwe kascommissie te benoemen!
Dit zal alsnog dienen plaats te vinden.



9. Interne competitie 2006/2007

Intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot verwijst naar zijn voorstellen in de Kiebitz van
juni 2006.
* De achtergrond van zijn voorstel om de indeling volgens "normaal" Zwitsers te
   laten plaatsvinden is dat dit begrijpelijker is voor niet- ingewijden dan Zwitsers op
   rating.
   Maarten-Jan Oosterman stelt voor om alleen de eerste drie ronden op basis van
   rating te laten plaatsvinden, dit om te grote verschillen in speelsterkte te
   voorkomen. Hans Ouwersloot vindt het een goed idee en ook de vergadering
   gaat hierin mee.
* Met het voorstel geen aparte matches te laten plaatsvinden voor het
   kampioenschap in de diverse groepen als de groepswinnaar uit een lagere groep
   komt, gaat de vergadering akkoord.
De beide voorstellen, waarvan het eerste gewijzigd, zijn hierdoor aangenomen.

Hierna komen de twee punten aan de orde waarover een beslissing van de
vergadering wordt gevraagd.
Score bij afwezigheid.
* Jo Hermans merkt op dat in de huidige situatie niet één remise bij afwezigheid
   (zoals vermeld) maar drie remises bij niet opkomen in elke cyclus worden
   toegekend. Dat is juist zegt Hans Ouwersloot. Welnu, vervolgt Jo Hermans, dit
   betekent dat voor bepaalde spelers een verkeerd beeld wordt verkregen van de
   uiteindelijke plaats. Hij noemt een aantal voorbeelden waaronder John Franssen,
   op eigen kracht 6e (dus zonder reglementaire remises), maar slechts 9e (met
   reglementaire remises) en Asef Ghafuri respectievelijk 7e en 10e. Het is dus
   duidelijk dat hij tegen de momentele regel is.
   Er ontstaat hierna een levendige discussie. De high lights hieruit.
   Het is niet eerlijk dat je door een enkele legitieme afwezigheid (spelen voor de club,
   ziekte, zaken) je kansen op het kampioenschap verspeelt Drie remises lijkt echter
   wat veel. Bij toekenning van een halve punt bij afwezigheid speel je niet meer dan
   tegen jezelf. Bij geen toekenning worden de verschillen in speelsterkte bij de
   indeling te groot.
   Afsluitend worden twee alternatieven in stemming gebracht.
   1. Er wordt nooit een remise toegestaan, tenzij om clubredenen niet kan worden
      gespeeld.
   2. Per cyclus worden ongeacht de reden 2 remises toegestaan en daarnaast

 remise(s) als om clubbelang niet kan worden gespeeld. Een uitzondering
 hierop vormen de laatste 3 ronden van iedere cyclus waarin geen remises
 toegestaan worden, behalve als om clubbelang niet kan worden gespeeld.

   Voorstel 2 wint: hier zijn 14 aanwezigen voor, voorstel 1 krijgt 5 stemmen voor,
   waardoor alternatief 2 is aangenomen.
* In het huidige systeem worden kampioenswedstrijden voor de diverse groepen
   gespeeld. Hans Ouwersloot vraagt hoe dit is aangeslagen.
   Reinier Overtoom is van mening dat er slechts één grote competitie moet
   plaatsvinden! Dit is thans niet aan de orde zegt Hans Ouwersloot. Dien Slangen-
   Knuit is niet zo gelukkig met het vrije schaken voor de overige leden gedurende
   deze avonden. Hans Ouwersloot zegt dat hij de indruk heeft dat het vrije schaken
   wel geapprecieerd wordt door het gros van de opkomers. Jo Rikers vraagt waaraan
   de tanende belangstelling aan het einde van het seizoen moet worden geweten. .



   Ofschoon niet aan de orde zijnde, zegt de interne wedstrijdleider dat dit
   voornamelijk door het aanbreken van de zomertijd wordt veroorzaakt. Met de
   opmerking van Maarten-Jan Oosterman dat in geval de twee  finalisten van de A-
   groep dezelfde zijn er geen kampioenswedstrijden gespeeld behoeven te worden
   gaat de vergadering akkoord.
  Ten aanzien van de twee door Hans Ouwersloot in de Kiebitz voorgestelde
  alternatieven zegt de genoemde dat er technisch gezien een lichte voorkeur bij hem
  bestaat voor het alternatief met 15 ronden i.p.v. 16 ronden Zwitsers.
  Besloten wordt de beide mogelijkheden (16 of 15 ronden, met resp. 3 of
  5 speelavonden voor de kampioensmatches) in één stemming voor te leggen.
  Uitslag: 16 stemmen voor 16 ronden, 0 stemmen voor 15 ronden, waardoor het
  eerste alternatief is aangenomen.

Met betrekking tot het  KO-toernooi worden geen opmerkingen gemaakt.

De rapid-competitie maakt de tongen weer los. Vooral John Franssen maakt zich
sterk voor een systeem waarbij drie remises (geen opkomst op een van de vier
speelavonden) worden toegekend en bovendien bij afwezigheid als gevolg van de
externe rapidcompetitie de resultaten hiervan tellen.
Er worden drie alternatieven in stemming gebracht.
1. Huidig reglement niet wijzigen (er worden geen remises gegeven).
2. Afwezigheid wegens clubbelang: drie remises.
3. Systeem voorgesteld door John Franssen.
Alternatief 1 krijgt 11 voorstemmers, alternatief 2 krijgt 4 voorstemmers en alternatief
3 krijgt 2 voorstemmers, waardoor alternatief 1 is aangenomen.
John Franssen lucht in één emotionele volzin op zijn eigen onnavolgbare wijze zijn
gemoed over de niet door hem aanbevolen aangenomen wijzigingen op het vlak van
achterstallige contributie en wedstrijdwezen!

Snelschaakkampioenschap.
* Na enige opmerkingen uit de vergadering worden twee alternatieven in stemming
  gebracht.
  1. Huidig reglement niet wijzigen (4 avonden rapid en 2 avonden snelschaak).
  2. Inrichting van 3 avonden rapid en 3 avonden snelschaak.
  Zowel alternatief 1 als alternatief 2 behalen 7 voorstemmers!
  De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om alternatief 1 aan
  te nemen, er op gelet dat dit het bestuursvoorstel is en dat Simon Glückstern, die
  zich onthield bij de stemming, zich na de stemming vóór verklaarde!
* Na discussie over het bepalen van de eindstand worden twee alternatieven in
  stemming gebracht.
  1.Optellen van de plaatsen.
  2. Optellen van de scores.
  Alternatief 1 krijgt 2 voorstemmers, alternatief 2 krijgt 11 voorstemmers, waardoor
  alternatief 2 is aangenomen.

10. Externe competitie seizoen 2006/2007

Sjef Moerdijk verwijst naar het voorstel opgenomen in zijn jaarverslag in de Kiebitz
van juni 2006. Op grond van de informatie die hij totnogtoe heeft ontvangen en op
grond van zijn ervaring is hij er echter geenszins meer van overtuigd dat wij het



volgend seizoen drie teams van 8 en een team van 4 spelers op de been kunnen
brengen!
Dit zou dan inhouden dat wij het team in de tweede klasse moeten terugtrekken,
of, misschien minder voor de hand liggend, uit de eerste klasse. Gelukkig hebben wij
nog enige tijd alvorens wij hierover een definitieve beslissing hoeven te nemen in
verband met opgave aan de bond.
De externe wedstrijdleider vervolgt met de opmerking dat de gemiddelde rating van
een team een goede indicator is voor de uitslag. Zo gezien heeft het eerste team
slechts eenmaal twee punten laten liggen.
Het tweede team blonk uit door de goede teamgeest, waarvoor hulde!
Sjef Moerdijk doet een dringend beroep op de aanwezigen zich voor een team op te
geven, hetzij als vaste, hetzij als reserve speler. Als vaste speler moet rekening
worden gehouden met 7 wedstrijden op zondagmiddag. Opgave als reserve- speler
is van groot belang in verband met onvermijdelijke verhinderingen van vaste spelers.
Sjef Moerdijk zal een lijstje met de speeldata op het prikbord bevestigen en alle leden
persoonlijk voor deelname aan de externe competitie benaderen!

Diversen.
* Evenals vorig seizoen lijkt deelname aan het externe KO- Beker toernooi met twee
  viertallen en deelname aan de externe rapid-competitie met twee viertallen
  haalbaar.
* Sjef Moerdijk zegt nog dat de Schaaknacht weliswaar een kleine bezetting (12
  deelnemers) kende, maar zeker geslaagd genoemd mag worden.
* De extern wedstrijdleider wil van deze gelegenheid gebruik maken zijn dank uit te
  spreken aan de  teamleiders John Franssen, Johan Rouschop, Sander Wissink,
  Sjaak Spruit en Jo Hermans.
* Maarten-Jan Oosterman heef een vraag over de criteria voor de opstelling in de
   teams. Sjef Moerdijk zegt dat in principe de bondsrating bepalend is, maar dat de
   externe wedstrijdleider in overleg met de teamleider rekening kan houden met
   persoonlijke voorkeuren en tactische wensen.
* Op vraag van Harry Nietsch wordt gesteld dat opgave van aan de externe
  competitie deelnemende teams eerst rond 1 september hoeft plaats te vinden.
* Joop Dekens zegt dat er binnen de jeugdafdeling naar wordt gestreefd een achttal
  klaar te stomen dat in  het seizoen 2007/2008 in de tweede klasse kan uitkomen.
* Hans Ouwersloot stelt voor om diegene welke in de externe competitie de beste
  prestatie geleverd heeft te belonen met een bekertje. De vergadering gaat hiermee
  akkoord. Het voorstel voor de vaststelling van het beste gewogen gemiddelde zal
  nader bepaald worden.

11. Jeugdzaken

Joop Dekens doet enige mededelingen.
* Het Grand Prix Jeugdtoernooi van MSV-VSM zal eind november plaatsvinden.
* De voorrondes voor het jeugdkampioenschap Regio Zuidwest worden eveneens
  door ons georganiseerd.
* Een nieuw initiatief bestaat uit het organiseren van een schaakcursus voor de
  ouders van de kinderen!
* Het komende seizoen is een toename gepland van de schoolschaakactiviteiten.
* Ook zal werk worden gemaakt van de integratie van jeugd- en seniorenschaak.
* Van groot belang is het dat de gebroeders Zimmermann geslaagd zijn voor stap 6,



  hieraan vast hangt een niveau overeenkomende met een rating van 1900!
  Het goed doorlopen van het werkboek van stap 6 is dus ook voor veel senioren aan
  te raden.

Hierna zegt Joop Dekens dat Jo Hermans nog een zaak betreffende de website wil
aankaarten.
Jo Hermans zegt dat nog al wat ouders moeite hebben met het zoeken van de
website vanwege de lange naam hiervan. Verder vindt hij de opmaak wat stoffig. Hij
stelt voor dat de jeugd over een eigen website gaat beschikken.
Jos Uiterwijk zegt dat hij geen mogelijkheid heeft de website onder een andere naam
te maken. Misschien dat iemand anders dat wel kan, maar dat daar behoorlijk wat tijd
in gaat steken. Hij is er in ieder geval wekelijks 6 tot 7 uur aan kwijt! De opmerking
betreffende de opmaak vindt in de vergadering geen onthaal, Hans Ouwersloot zegt
dat onze website de toets der kritiek t.o.v. andere verenigingen ruimschoots kan
doorstaan. Er is geen bezwaar tegen het inrichten van een website voor de jeugd,
onderzocht zal worden of er een website onder een gemakkelijke naam kan worden
ingericht, waarna geklikt kan worden op de jeugd- of de algemene afdeling met de
huidige naam.

12. Kaderinventarisatie

Jos Uiterwijk doet een dringend beroep op de leden enige bestaande vacatures, te
weten scholingscoördinator, activiteitencoördinator in te vullen! Verder is er dringend
behoefte aan een hoofdredacteur voor de Kiebitz, na dat Alex Hagen- Zanker
hiermee gestopt is, is er nog geen opvolger voor hem gevonden. De Kiebitz komt in
de huidige constellatie 4 keer per jaar uit. Er stellen zich helaas geen mensen per
direct ter beschikking.

13. Prijsuitreiking seizoen 2005/2006

Gezien de tijd is Hans Ouwersloot genoodzaakt de prijsuitreiking in een razend en
staccato tempo te verrichten! Aangezien uw notulist geen steno beheerst zullen de
bon-mots, spannende verslagen en bijzonderheden over de afgelopen competities
waarmee de interne wedstrijdleider de uitreiking omkranst helaas niet voor het
nageslacht bewaard blijven. Er zij slechts vermeld dat alleen de aanwezige
kampioenen steeds onder applaus hun bekers in ontvangst mochten nemen, de
nummers 2 en 3 kregen een eervolle vermelding.
D-groep: kampioen Igor Erin, 2e Sjaak Spruit, 3e Wiel Maertzdorf.
C-groep: kampioen Alex Hagen-Zanker, 2e Piet van der Linden, 3e Raad Alatar.
B-groep: kampioen Maarten van Laatum, 2e Sander Wissink, 3e Mark Ramaer.
A-groep: kampioen Ashraf Ibrahim, 2e Dirk van de Scheur, 3e Hans Ouwersloot.
Rapid: kampioen Dirk van de Scheur, 2e Reinier Overtoom, 3e Ashraf Ibrahim.
Snelschaak: kampioen Reinier Overtoom, 2e Sander Wissink, 3e Ashraf Abrahim.
Knock-out: Kampioen: Dirk van de Scheur.
Clubkampioen: Maarten- Jan Oosterman, 2e Ashraf Ibrahim, 3e Maarten van Laatum.

14. Rondvraag en sluiting

* Ashraf Ibrahim zegt dat op een LiSB-lijst de namen van wel 10 clubleden staan  die
  hij nog nooit gezien heeft! Waarschijnlijk betreft het hier een ratinglijst, Hans



  Ouwersloot meent dat ook oud leden hier 5 jaar op vermeld blijven.
* Dien Slangen- Knuit zegt dat de inventarisatie van de materiaalkast nog niet geheel
  is afgerond, dit zal wel nog gebeuren.
* Sjef Moerdijk vraagt of iemand in de zaal in het bezit is van een EHBO- diploma.
  Dat blijkt niet het geval te zijn.
*Jos Uiterwijk sluit enige minuten na 21.00 uur de vergadering onder dankzegging
  aan de aanwezigen voor hun inbreng.

Maastricht, 5 september 2006
w.g  Jo Rikers secretaris
       Jos Uiterwijk voorzitter


