Algemene Ledenvergadering MSV-VSM
3 juli 2007, De Romein - Maastricht
Aanwezig: Mark Ramaer, Andre Koehorst, Jo Hermans, Fred Engelhard, Asef Ghafuri,
Maarten-Jan Oosterman, Ashraf Ibrahim, Jasper Zilverberg, Reinier Overtoom, Harry
Nietsch, Constance Hemker-Boer, Sjaak Spruit, Dien Slangen-Knuit, Sjef Moerdijk, Joop
Dekens, Wiel Maertzdorf, Sander Wissink, Mark Gidding, Maarten van Laatum, Frederik de
la Fonteijne, Piet van der Linden, Jos Uiterwijk, Hans Ouwersloot, Jo Rikers
1. Opening voorzitter
Jos Uiterwijk opent de vergadering en heet allen welkom. Vervolgens een dankwoord aan
allen die zich ingezet hebben voor veel activiteiten namens en/of gesponsord en/of (moreel)
ondersteund door MSV-VSM(-ers):
- ENCI Open Limburgs Kampioenschap, Schaaknacht, Jeugdschaakactiviteiten (w.o. de
Grand Prix);
- het regelen van de financiële en competitiezaken intern en extern.
Verder meldt Jos Uiterwijk dat de wedstrijd voor het clubkampioenschap een beslissende fase
in gaat: Simon Glückstern en John Franssen kunnen om die reden niet bij de vergadering zijn.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt enigzins aangepast: agendapunt 7 (bestuursverkiezing, wordt agendapunt
11) verschuift naar achteren in de agenda zodat het huidig bestuur verantwoording kan
afleggen.
Jo Rikers is bij aanvang afwezig (hij arriveert later).
3. Notulen ALV 2006
Deze worden met dank aan Jo Rikers voor vastlegging van het vergaderde destijds vast
gesteld.
4. Goedkeuring Jaarverslagen
N.a.v. de financiële stukken vraagt Harry Nietsch of de contributie verhoogd gaat worden.
Daarover wordt straks besloten bij punt 6 van de agenda stelt Wiel Maertzdorf. Er mag
geconcludeerd worden dat MSV-VSM in financiële zin een goed jaar heeft “gedraaid”: er is
geen winst gemaakt (c.q. geld over gehouden) maar er is wel zinvol uitgegeven in de relatie
tot binnen gekomen middelen.
De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit John Franssen en Jo Hermans: zij stellen vast dat
de boeken in orde zijn. Voorzitter Jos Uiterwijk bedankt hen voor deze analyse en
vaststelling.
N.a.v. de interne competitie wordt Hans Ouwersloot gevraagd naar andere
schaakmogelijkheden dan geijkt 1 ¾ uur 40 zetten waarna ¼ uur uitschaken partij. Die
mogelijkheden zijn i.i.g. als ideeën deels verdwenen met Etienne Paulussen, voormalig lid
van MSV-VSM. Hans Ouwersloot merkt dat zijn aangeboden schema veel schaakplezier heeft
opgeleverd. Dit wordt bevestigd door de aanwezigen.
N.a.v. de externe competities meldt Sjef Moerdijk dat Sander Wissink de niet met naam
genoemde speler is met 6 ½ uit 12 Bondsrapidpartijen. Verder is dit verslag compleet.
Maarten van Laatum merkt op dat de externe teams rommelig opgesteld zijn het afgelopen
seizoen: de oorzaak ligt in de gebrekkige communicatie. Hij heeft ideeën over verbeteringen
en wil die graag met Sjef Moerdijk t.z.t. bespreken. De laatste licht toe hoe de regeling voor
“vaste speler”en “reserve speler”in elkaar steekt en houdt zich aanbevolen voor Maarten van
Laatum’s ideeën.

N.a.v. de Jeugd-activiteiten licht Joop Dekens toe dat er 4 bulletins uitgebracht zijn.
5. Het MSV-VSM Activiteiten/beleidsplan 2004-2007
Het beoogd doel was om op 1 juli 80 senioren en 50 junior leden te hebben. Dit doel is niet
gehaald. De ledenvergadering vraagt zich af of vertrokken leden nogmaals benaderd worden
en of er wel voldoende p.r. /werving-activiteiten gebeuren?
Het bestuur licht toe dat het aantal in heel Limburg daalt, terwijl MSV-VSM het aantal nog
stabiel weet te houden. Vertrokken leden worden inderdaad benaderd om de reden van vertrek
te achterhalen: verhuizing, schaakmoe, werk op dinsdag zijn de meest gehoorde redenen. P.r.
en werving-activiteiten zijn er nauwelijks geweest: te weinig armslag in bestuur.
Ashraf Ibrahim vraagt of een meerclubs-lidmaatschap genoeg gepromoot wordt? Ja, hiervoor
gelden algemene regels in de LiSB. Ashraf valt op dat het studententeam dat onlangs meedeed
aan de Olympiade geen MSV-VSM-er kende. Algemeen geldt: MSV-VSM benadert
nauwelijks studenten, ook hier geldt te weinig armslag in bestuur.
Maarten van Laatum stelt dat het beleidsplan weinig daadkracht heeft gekregen van het
bestuur en omdat hij ideeen heeft hoe het kan, zal hij een beleidstekst maken waarmee hij in
dialoog wil met (een vertegenwoordiging van) het bestuur om genoemde punten niet te laten
liggen. Dit aanbod wordt in dank aanvaard. Jasper Zilverberg meldt zich als flyer-aar namens
MSV-VSM tijdens studenten activiteiten zoals de inkom etc.
6. Begroting 2007-2008
Wiel Maertzdorf stelt voor om de contributie met 10 euro te verhogen. Redenen: alles wordt
duurder, sponsorgelden blijven achter, het materiaal verdient een investering. Het alternatief
van bezuiniging is niet realistisch.
Enkele leden stellen vervolgens vragen over begrotingsposten:
- Ashraf Ibrahim vraagt naar de grootte van de prijzenpost 150 euro; Wiel Maertdorf
antwoord dat hier al op bezuinigd is;
- Harry Nietsch wil meer weten over de 300 en 275 euro: Wiel Maertzdorf antwoord dat
dit tegemoetkomingen zijn voor bepaalde verenigingsactiviteiten;
- Reinier Overtoom vraagt naar de trainersopleidingen en bijbehorende kosten; Joop
Dekens antwoordt dat deze opleidingen zijn afgerond, daarmee ook de kosten;
- Harry Nietsch vraagt naar de subsidie van de gemeente; die is per kind 25 euro aldus
Wiel Maertzdorf;
- Joop Dekens benadrukt desgevraagd dat de Provincie Limburg de grootste
subsidieverstrekker is geweest met schoolactiviteiten/schoolschaak a raison de 200 –
750 euro.
De leden keuren de begroting goed. De contibutie wordt daarmee:
- senioren 90 euro (was 80);
- junioren 65 euro (was 55) (tevens speciale tarief voor senioren-bijzonder).
De nieuwe kascontrolecommissie wordt voor het volgende seizoen: John Franssen en Harry
Nietsch.
7. Interne competities
Hans Ouwersloot wil dat er volgend seizoen geschaakt wordt:
- regulier kampioenschap (1 ¾ u voor 40 zetten en ¼ u uitschaken) in 2 cycli van 15-16
ronden;
- 4 Rapid ronden;
- 2 Snelschaak ronden;
- N.t.b. aantal afrondavonden (finale);
- Tussendoor –ingevoegde Bekercompetitie.

De ratingverwerking levert enige discussie op. Hans Ouwersloot komt na discussie overeen
met de Ledenvergadering om voorlopig 2 ratings te hanteren: t.w. KNSB rating en een
clubrating.
8. Externe competities
Sjef Moerdijk licht toe dat het aantal deel te nemen teams aan de LiSB Bondscompetitie
(zondagse competitie) afhankelijk is van het aantal leden dat als vaste danwel als reserve
speler wil deelnemen aan deze competitie. MSV-VSM heeft door de resultaten van vorig
seizoen recht om deel te nemen aan de Promotieklasse (1 team; 8 borden), 2e klasse (2 teams;
telkens 6 borden) en 3e klasse (zoveel teams als mogelijk; telkens 4 borden). Sowieso neemt
er al een team van jeugdspelers deel aan de 3e klasse. Voor de senioren teams zijn (zo leert de
ervaring) 8 + 6 + 6 vaste plus 5 reserve spelers nodig om de teams in Promotieklasse en 2e
klasse op te kunnen stellen.
Per handopsteking (als indicatie) melden zich 13 spelers van de 24 aanwezigen. Als dit geldt
als representatief voor alle senioren (dat zijn er op dit moment 54) dan zijn er ca. 29 schakers
beschikbaar voor de LiSB Bondscompetitie. Dat zou betekenen Promotieklasse (1 team), 2e
klasse (2 teams) en 3e klasse (1 team).
Sjef Moerdijk licht toe dat hij in de maand augustus dan een echte inventarisatie zal doen. Sjef
Moerdijk benadrukt dat de leden bepalen of hij veel in zijn eentje beslist of niet (anders
gezegd: teamleiders gezocht!). Verder blijft de logistiek van auto’s naar uitwedstrijden een
groot aandachtspunt: ook chauffeurs gezocht, want zonder auto’s kom je moeilijk in plaatsjes
als Stein, Noorbeek, etc.
Jos Uiterwijk concludeert n.a.v. de discussie dat schakers die zich opgeven als lid een
speelrecht hebben: dat betekent in de praktijk dat een team met x vaste spelers en y
speelronden iedere vaste speler y/x * 100% van de ronden mee laat spelen. Reserve spelers
worden alleen benaderd als er te weinig vaste spelers in een ronde in een team zijn. Sjef
Moerdijk benadrukt dat er dan sowieso 8 + 6 + 6 + 4 = 24 vaste spelers moeten zijn voor deze
gedachte deelname.
9. Jeugdzaken
Jo Hermans licht de Grand prix opzet toe. DSM zal als sponsor fungeren. 1 samenwerkend
jeugdteam van GESS en MSV-VSM zal deelnemen. Vermoedelijke datum is 18 november
2007 , vermoedelijke speellokatie (DSM kantoor) is goed bereikbaar per trein.
Joop Dekens benadrukt de ambitie van “De Pionne Storrem”afdeling : een groei naar 70
leden. Tom Bus gaat trainingen verzorgen.
De integratie van de jeugdschakers bij de senioren wordt besproken. Het gaat om ca. 4
schakers van de Jeugdafdeling die op dinsdag graag tegen senioren willen schaken. Er is na
bestuursbespreking geen eensgezind standpunt bereikt, derhalve stelt Jos Uiterwijk een
discussie en aansluitende stemming voor. Verschillende argumenten en punten passeren de
discussierevu:
- Andre Koehorst wil na verloop van tijd een evaluatie;
- Hans Ouwersloot benadrukt dat de 4 jeugdschakers meer kans maken om tegen
senioren schakers uit lagere rating regionen te schaken, dan tegen schakers uit hogere
rating regionen;
- Ashraf Ibrahim stelt dat schaken tegen jeugd ook op basis van vrijwilligheid kan;
- Piet van der Linden dreigt met opgave van zijn lidmaatschap wanneer de vergadering
niet ja zegt tegen de integratie zoals voorgesteld, d.w.z. alle leden kunnen worden
ingedeeld tegen een jeugdlid en het schaaktempo wordt dan 45 minuten p.p.p.p.;

-

Jasper Zilverberg is principieel voor integratie maar vindt het speeltempo te snel,
vooral voor oudere schakers;
- Jo Hermans benadrukt het op tijd starten: 20.15 uur;
- Harry Nietsch concretiseert de wens van Jasper Zilverberg in 1 uur p.p.p.p.;
Het voorstel ¾ uur p.p.p.p. tegen een jeugdspeler uit jongste categorie, met random indeling
tegen een andere schaker, wordt na discussie in stemming gebracht en kent naast veel
aanwezige voorstemmers twee volmachten van Wim en Dries Zimmermann als
voorstemmers. Hans Ouwersloot en Sjef Moerdijk (saillant: de beide competitieleiders) zijn
de enige tegenstemmers. Het voorstel is daarmee aangenomen.
Tot slot wordt nog aangeboden door Reinier Overtoom, Jasper Zilverberg en Ashraf Ibrahim
om als mentor op te treden van de integrerende jeugdspelers.
10. Kaderinventarisatie
Jasper Zilverberg vraagt zich af hoe sterke spelers betrokken kunnen worden bij MSV-VSM?
Joop Dekens benadrukt zijn ervaring van het jeugdschaak: er moet commitment zijn, anders
komt het niet van de grond.
Jos Uiterwijk benadrukt dat er een coordinator ledenwerving gezocht wordt, het bestuur heeft
het te druk met de bekende portefeuilles. Er wordt enigszins schamperend opgemerkt van
achter uit de zaal: “welk bestuur?”, overwegend erkent men dat het bestuur hier niet aan toe
komt door de veelheid aan andere taken. De functie van coördinator ledenwerving blijft
voorlopig vacant.
11. Bestuursverkiezing
Er zijn 3 verkiesbare bestuursleden: Jos Uiterwijk, Hans Ouwersloot en Wiel Maertzdorf
worden met algemene stemmen herkozen. Er is een nieuw bestuurslid te kiezen in plaats van
de terugtredende Joop Dekens: Jo Hermans wordt met algemene stemmen gekozen.
Fred Engelhard, erelid van MSV-VSM, brengt een huldebetoon aan het goede werk dat Joop
Dekens gedaan heeft voor de Jeugd van MSV-VSM. Chapeau!
12. Prijsuitreikingen
Eerst een huldebetoon aan jeugdige schaker Rob Ouwersloot die goed doorgebroken is bij de
senioren.
Vervolgens de kampioenen van dit seizoen:
Reguliere competitie:
D klasse: Andre Koehorst
C klasse: Raad Alatar
B klasse: John Franssen
A klasse: Jasper Zilverberg
De finale tussen John Franssen en Simon Gluckstern wordt op moment van ALV nog
geschaakt.
Beste LiSB prestatie: Maarten-Jan Oosterman (4 ½ uit 6)
Snelschaak: Sander Wissink
Rapidschaak: Jasper Zilverberg
KO Bekerschaak: Sander Wissink
13. Rondvraag en sluiting

Jos Uiterwijk bevestigt wat erelid Fred Engelhard al gedaan heeft: Joop Dekens heeft een
geweldige inzet getoond voor MSV-VSM, zowel als bestuurslid als voor de Jeugd in het
bijzonder. Jos Uiterwijk bedankt Joop Dekens nu voor zijn jarenlange bestuursinzet en hoopt
dat deze met evenveel inzet verder gaat voor de Jeugdafdeling van MSV-VSM. Hulde!
Jos Uiterwijk meldt vervolgens het Open Maastrichts Zomerschaak Kampioenschap 2007 dat
10 juli start. 8 rondes, dinsdag om 20 uur start indeling. Ook voor niet leden.
Jo Hermans meldt dat het bestuur van De Romein een klacht heeft over de afwas na de
Schaaknacht 2007. Sjef Moerdijk zal het bespreken met het bestuur, i.c. Anja.
Ashraf Ibrahim wil graag de negatieve spiraal doorbreken: steeds minder sterke spelers
komen schaken bij MSV-VSM waardoor sterke spelers denken om ergens anders te schaken,
etc. Hoe kun je die spiraal doorbreken. Jos Uiterwijk ziet met interesse de notitie die Maarten
van Laatum in deze gaat schrijven, tegemoet.
Dien Knuit en Sjaak Spruit melden dat het materiaal van senioren en jeugd over twee aparte
kasten is verdeeld en dat dit goed werkt. Wel een oproep aan spelers om de Digitimers
zorgvuldig te behandelen en na de wedstrijden de spullen in betreffende kratjes op te bergen.
Jos Uiterwijk sluit de vergadering om ca. 22.30 uur en bedankt allen voor hun inbreng.

Sjef Moerdijk
Berg en Terblijt, 13 september 2007

