
Notulen van de 14e algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 2 juli
2013 in de Romein.

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Cris Borsten, Joost de Bruin, Jonathan Eben,
Hans Hoornstra, Eric Hoefsmit, Henk Klein, Dien Knuit, Tjoe Liong Kwee, Gereon
Lex, Wiel Maertzdorf, Cindy, Gino en Jeroen de Mon, Harry Nietsch, Maarten-Jan
Oosterman, Hans Ouwersloot, Reinier Overtoom, Phllippe Ramaekers, Mark Ramaer
en Jo Rikers.

1.Openingswoord voorzitter.

Jos Uiterwijk opent te 20.07 uur de vergadering. Hij stelt vast dat iedereen de
presentielijst heeft getekend en de Kiebitz, inhoudende de vergaderstukken, heeft
gekregen.

Het afgelopen seizoen kende pieken en dalen.
Een piek vormde zeker het behaalde kampioenschap van het tweede team,
waardoor dit het komende seizoen, samen met het eerste team, in de promotieklasse
zal uitkomen!  Een prestatie van formaat, die mede te danken is aan de goede
leiding van Joost de Bruin en Tjoe Liong Kwee.  De voorzitter heeft zelf meegespeeld
in het team: hij roemt de saamhorigheid en gezelligheid die hierin kenmerkend
waren.

De dalen.
Het derde team degradeerde uit de eerste klasse, hetgeen niet al te veel
verwondering mag wekken omdat het ratingverschil gemiddeld zo’n 400 punten
bedroeg. Maar gestreden werd in iedere partij!
De grootste teleurstelling vormde de degradatie van ons eerste team uit de KNSB-
competitie, pas nadat deze eindelijk bereikt was. Wij horen zeker thuis in de KNSB-
competitie en die plaats dient terug veroverd te worden. Een mijlpaal voor het
komende seizoen!

Positief is het dat nu al voor het 7e jaar op rij het open kampioenschap van Limburg
met veel succes werd georganiseerd. Waarlijk een prachtig evenement!
Ook het open kampioenschap van Maastricht heeft haar levensvatbaarheid inmiddels
wel bewezen.

Negatief daarentegen moeten de ontwikkelingen van het jeugdschaak worden
aangeduid. Het voornemen om op een verantwoorde wijze onze jeugdafdeling naar
de stichting Limburg Schaakt door te schuiven is helaas niet met succes beloond.
De jeugdafdeling kwam hier moeizaam van de grond omdat gedurende de rit
mensen afvielen en moest uiteindelijk worden opgeheven.
De hoop dat een aantal junioren hun weg naar de seniorencompetitie zouden vinden
ging ook niet in vervulling.
Door de bovengeschetste ontwikkelingen moest gedurende het seizoen een
beduidend aantal juniorleden (waaronder ook dubbelleden) worden afgevoerd.

Het moge duidelijk zijn dat voornamelijk door het juniorenverlies het totale aantal
leden afnam, hoewel de daling van het aantal seniorleden nogal meeviel. Dit



schommelt de laatste jaren zo rond de 50, maar dat willen wij graag omhoog
brengen.
In het vervolg van de vergadering komen wij op de mogelijkheden tot ledenwerving
terug.

Door Hans Ouwersloot wordt, als directeur van het open Limburgs
schaakkampioenschap, nog dank uitgesproken voor alle hulp die hij vanuit de
vereniging bij de organisatie van dat toernooi mocht ondervinden. Hij is daar erg blij
mee!

2. Vaststelling agenda.

De voorliggende agenda wordt akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Noch bij de secretaris, noch bij de voorzitter zijn stukken of afmeldingen voor deze
vergadering binnengekomen.

4. Goedkeuring notulen van de dertiende ALV.

Vanuit de vergadering worden geen op- of aanmerkingen gemaakt, waardoor deze
zijn goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan de secretaris voor de samenstelling.

5. Goedkeuring van de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester (inclusief
    verslag en decharge kascommissie), interne competitieleider, externe
    competitieleider en bestuurslid jeugdzaken en PR.

Jaarverslag secretaris

Jo Rikers heeft geen toevoegingen aan zijn verslag en ook de overige bezoekers van
de vergadering geven te kennen geen behoefte te voelen het woord hierover te
willen voeren, waardoor op voorstel van de voorzitter het verslag vastgesteld is.
De voorzitter zegt dank aan de secretaris voor de samenstelling.

Jaarverslag penningmeester

Wiel Maertzdorf zegt dat het negatief saldo weliswaar dramatisch oogt, maar dat dit
voornamelijk veroorzaakt wordt door de organisatie van het DSM toernooi in 2011
en storting van resterend DSM- geld aan de stichting Limburg Schaakt. Ware dit niet
het geval geweest dan zou het tekort € 432 hebben bedragen, hetgeen  weer op het
conto van het gedaalde ledental komt.
Wat betreft de post kasverrekening bij inkomsten en uitgaven: deze wordt
veroorzaakt door de vele cash betalingen van de contributie.

Op vraag van Harry Nietsch zegt de penningmeester dat de aan DSM gerelateerde
uitgaven een eenmalig karakter hadden.



De vaststelling van Eric Hoefsmit dat het eigen vermogen drastisch gezakt is brengt
de penningmeester tot de uitspraak dat de marginaal kleine buffer nodig opgekrikt
dient te worden!

Joost de Bruin vindt het vreemd dat geld naar de ter ziele geraakte stichting Limburg
Schaakt is overgemaakt. Hans Hoornstra zegt dat het DSM- geld voor een deel nog
besteed is aan de jeugd en dat de Stichting, die niet is opgeheven maar waarvan de
activiteiten sinds januari stagneren, er op toe zal zien dat ook het resterend deel aan
de jeugd ten goede zal komen.

Uit de vergadering komen geen verdere opmerkingen. Op voorstel van de voorzitter
wordt het verslag goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan de penningmeester voor de samenstelling.

Verslag kascommissie

Namens de kascommissie, bestaande uit Reinier Overtoom en Joost de Bruin, zegt
Reinier dat begin Juni de controle van de boeken heeft plaatsgevonden. De eigen
uitspraak van onze penningmeester dat hij geen boekhouder is werd hierbij
bevestigd!
Alles is keurig bijgehouden, maar het vinden van bepaald bescheiden vergde wel de
nodige tijd. De commissie is verheugd te kunnen meedelen dat alle zaken in orde
werden bevonden.
De leden van de kascommissie, alsmede Eric Hoefsmit en Tjoe Liong Kwee, doen
een aantal aanbevelingen voor de boekhouding, betreffende het bijhouden van een
contributiestaat per lid en methodes om het cash geld snel op de bankrekening over
te schrijven.
Verdere opmerkingen worden niet gemaakt, de voorzitter dechargeert de
kascommissie onder dankzegging voor het verrichte werk.

Verslag interne competitie

Hans Ouwersloot heeft  een toevoeging aan zijn verslag, bestaande uit de
bekendmaking van de kampioenen. Hij wil zijn kruit echter droog houden tot de
prijsuitreiking!
Uit de vergadering komen geen verdere opmerkingen, op voorstel van de voorzitter
wordt het voorliggende verslag goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan de interne wedstrijdleider voor de samenstelling.

Verslag externe competitie

Als toevoeging aan zijn verslag zegt Maarten-Jan Oosterman dat in de finale van de
LiSB K.O.-beker tegen DJC met 3-1 verloren werd.
Uit  de vergadering  komen verder geen opmerkingen, op voorstel van de voorzitter
wordt het verslag, met inbegrip van de genoemde toevoeging, goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan de externe wedstrijdleider voor de samenstelling.

Verslag jeugdzaken en PR



Hans Hoornstra heeft geen toevoegingen aan zijn verslagen en ook de overige
bezoekers van de vergadering hebben geen behoefte het woord hierover te willen
voeren.
Op voorstel van de voorzitter worden de verslagen goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan Hans Hoornstra voor de samenstelling.

6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester (inclusief benoeming
    nieuwe kascommissie).

Wiel Maertzdorf zegt dat onze financiële positie niet bepaald florissant genoemd kan
worden!  Als het ledental gelijk blijft redden wij het in het boekingsjaar 2013 door per
lid de contributie met € 5 te verhogen. Uitgaande van 60 leden brengt dit € 300 op,
hetgeen overigens nog een klein tekort oplevert. Het bestuur vindt het echter niet
ethisch de contributie bijvoorbeeld met €10 te verhogen, dit gezien het vrij hoge
bedrag dat wij thans reeds betalen.

Op vraag van Maarten-Jan Oosterman zegt de penningmeester dat wij de afgelopen
5 jaren geen verhoging van de contributie gehad hebben.

Harry Nietsch vraagt waarop de € 127 onder de post LiSB competitie bij de uitgaven
betrekking hebben. De penningmeester zegt dat dit inschrijfgelden zijn.

Eric Hoefsmit vraagt waardoor de kosten voor de Kamer van Koophandel zijn
ontstaan. De secretaris zegt dat dit de kosten zijn voor het verkrijgen van een
afschrift van de inschrijving  aldaar, nodig nadat een nieuw bestuurslid is
aangetreden.

Joost de Bruin zegt dat hij de contributie aan de LiSB hoog vindt. Is dit wel
verantwoord? De voorzitter zegt dat de financiële stukken van de LiSB er altijd goed
uitzien en vragen hierover op een keurige wijze worden beantwoord. Hans Hoornstra
merkt op dat een gedeelte van de aan de LiSB betaalde contributie naar de KNSB
gaat. De voorzitter zegt dat de LiSB over een behoorlijke buffer beschikt. De LiSB-
contributie wordt dit jaar niet verhoogd ondanks een verhoging van de KNSB-
afdracht.
Harry Nietsch merkt nog op dat de financiële stukken van LiSB en KNSB voor
eenieder toegankelijk zijn, hetgeen door de voorzitter wordt bevestigd en aangevuld
met de mededeling dat deze op de betreffende websites van de bonden staan.
Cris Borsten vindt dit een belangrijk thema, met name de hoge afdracht aan de
bonden wekt bij hem bevreemding, hij stelt dat de leden geen invloed hierop hebben!
De voorzitter zegt dat voor de LiSB een afgevaardigde op de KNSB- vergadering
aanwezig is, maar dat naar zijn gevoel de financiën bij de KNSB een ondoorzichtig
geheel vormen en zeker buten de invloedssfeer van de verenigingen liggen.

Er worden verder geen vragen, op- of aanmerkingen meer gesteld. Op voorstel van
de voorzitter wordt de begroting, inclusief het contributievoorstel, door de vergadering
goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan de penningmeester voor de samenstelling.

In de nieuwe kascommissie worden Joost de Bruin (2e keer) en Eric Hoefsmit
benoemd.



7. Interne competitie seizoen 2013/2014, inclusief voorstel nieuwe competitieopzet
    en voorstel voor beslissingen in finalerondes.

De voorzitter deelt mee dat door Hans Ouwersloot een aantal wijzigingen van het
reglement worden voorgesteld die door hem nader zullen worden toegelicht.
Verder is in het bestuur een alternatief voor de beslissingen in de finaleronden naar
voren gekomen, waarover een beslissing moet komen.
Het betreft hier belangrijke zaken, omdat onze interne competitie de voornaamste
peiler van ons verenigingsleven vormt!

Hans Ouwersloot deelt mee dat door hem de volgende wijzigingen worden
voorgesteld.

1  Alle jeugdspelers (spelers t/m 17 jaar oud) hebben recht op een Fischer tempo van
    40 minuten + 30 sec. per zet voor de hele partij, of 1 uur voor de gehele partij.
    Uit stemming door handopsteken volgt het akkoord van de vergadering.

2. Indien een B-of C speler een cyclus wint dient deze voor aanvang van de
    volgende cyclus te kiezen of hij zich wil plaatsen in de finalegroep voor
    het clubkampioenschap of in de finale voor de B-of C-groep.Bij plaatsing in de A-
    groep, speelt  de nummer 2 van de B-of C groep de finaleronde in de betreffende
    groep.
    Discussie ontstaat!
    Voornaamste participanten zijn Reinier Overtoom, Jonathan
    Eben, Joost de Bruin, Hans Hoornstra, Jos Uiterwijk en Hans Ouwersloot.
    Zeer uitgebreid komen de voor en tegens aan de orde.

    Door stemming bij handopsteken wordt uiteindelijk beslist dat:
A. Degene die als B- of C-speler  een cyclus wint, conform het voorstel van Hans

Ouwersloot, mag kiezen of hij de finale voor het clubkampioenschap wil spelen,
of de finale van de B- of C groep, met de toevoeging dat deze keuze direct na
het einde van een gehouden cyclus dient te worden gemaakt en dat in
voorkomend geval de nummers 2 voor het B- of C- kampioenschap strijden.

B. Conform het voorstel van Hans Ouwersloot aanvulling voor de finale van
      de A-groep wordt gevonden uit de speler(s) die over de 3 cycli heen de meeste
      punten hebben vergaard.

3. Van de ongeschreven regel dat bij niet opkomen gedurende het KO-toernooi
    degene doorgaat die het vaakst aanwezig was is een geschreven regel gemaakt.
    Uit stemming door handopsteken volgt het akkoord van de vergadering.

Alle door Hans Ouwersloot voorgestelde wijzigingen zijn dus akkoord, met als
aanvulling het hierboven genoemde amendement.

Door Hans Ouwersloot wordt opgemerkt dat aan de stemmingen Cindy Harder en
Jonathan Eben hebben deelgenomen die, naar blijkt, (nog) geen lid zijn van de
vereniging!



Omdat alleen bij de stemming genoemd onder B  sprake van een  gering verschil
was zal het bestuur zich gedurende de pauze beraden over de te nemen stappen
met betrekking hiertoe en na de pauze hierop terugkomen.

De voorzitter stelt vervolgens het alternatief voor forceren beslissing finaleronden aan
de orde. In het sinds 2 jaren toegepast reglement beslist bij gelijk eindigen het
plaatsingnummer over het kampioenschap, hetgeen door sommige leden als niet fair
wordt ondervonden. Vandaar het voorgestelde alternatief om in ieder geval door
schaken ( hetzij met regulier, rapid of snelschaaktempo) de zaak te beslissen!
Discussie ontstaat!
Voornaamste participanten zijn dezelfde als die genoemd onder paragraaf  2 van dit
agendapunt, met aanvulling van Maarten-Jan Oosterman.
Centraal staat het fenomeen “schaken!” (hoe gebrekkig dan ook) tegenover de beste
scores in de afzonderlijke cycli (en dus trouwe opkomst en de beste
plaatsingnummers).

Door stemming bij handopsteken wordt uiteindelijk beslist dat het bestaande
reglement onverkort wordt gehandhaafd!

Hans Hoornstra  doet het voorstel om de finale van de diverse groepen cachet te
geven door deze mogelijk, mede als PR-activiteit gedurende een weekend in  het
Centre Céramique te laten plaatsvinden. In aanvulling hierop stelt Philippe
Ramaekers voor om de clubkampioen een simultaan seance te laten houden.
Onder agendapunt 9 Ledenwerving wordt hierop teruggekomen.

8. Externe competitie seizoen 2013/2014.

Maarten-Jan Oosterman zegt dat het niet mogelijk lijkt dat wij het komende seizoen
weer met 4 teams aan de externe competitie kunnen deelnemen, maar dat dit er
waarschijnlijk maar 3 kunnen worden.

De leden zullen per e-mail door Maarten-Jan voor deelname benaderd worden,
afhankelijk van de opgave wordt dan het aantal teams bepaald.
In dat verband wordt aan de aanwezigen verzocht hun eventueel gewijzigd e-mail
adres aan de secretaris op te geven.

9. Ledenwerving.

De voorzitter deelt mee dat door het geven van een cursus voor beginners getracht
zal worden het ledental omhoog te krikken. De voorbereidingen hiertoe zijn verricht
en het ligt in de bedoeling om per 1 september aanstaande een start hiermee te
maken.

Een tweede mogelijkheid voor het verkrijgen van meer leden is het plan om meer
aandacht te besteden aan degene die voor de eerste keer de clubavond bezoekt,
aldus de voorzitter. Aan deze wordt een mentor toegewezen voor begeleiding, die
voor het opofferen van zijn eigen schaakpartij een vergoeding van een halve punt
krijgt.



Voor het mentorschap geven zich, naast het gehele bestuur bestaande uit Jos
Uiterwijk, Hans Hoornstra, Wiel Maertzdorf, Maarten-Jan Oosterman, Hans
Ouwersloot en Jo Rikers, eveneens de leden Cris Borsten, Harry Nietsch en Gereon
Lex op.

Hans Hoornstra zegt dat hij een voorstel zal uitwerken voor de eerder genoemde
activiteiten in het Centre Céramique en dit in het bestuur ter sprake brengen.

Vanuit de vergadering worden diverse suggesties voor ledenwinning gedaan: die
variëren van benadering van de sportraad van de universiteit, bemannen van een
kraampje bij de inkom van de studenten tot opgave bij facebook.
De voorzitter zegt dat benadering van de universiteit in het verleden tot niet veel
resultaat heeft geleid, maar dat dit geen reden hoeft te zijn om niet opnieuw een
poging te wagen!
Naast de genoemde ideeën kunnen verdere plannen bij onze PR-man Hans
Hoornstra worden ingediend, die bruikbare onderwerpen in het bestuur zal
aankaarten.

10. Bestuursverkiezing.

De voorzitter zegt dat reglementair de voorzitter (jaarlijks) en een aantal
bestuursleden (driejaarlijks) moeten herkozen worden.  Concreet betekent dit dat
hijzelf, Wiel Maertzdorf  en Hans Ouwersloot herkozen dienen te worden. Deze
genoemden stellen zich herkiesbaar.
De bestuursleden Maarten-Jan Oosterman, Hans Hoornstra en Jo Rikers zijn nog
niet aan een herkiezing toe en blijven voor het bestuur beschikbaar.
Op vraag van de voorzitter of er tegenkandidaten zijn komt geen reactie.

De vergadering heeft geen bezwaar tegen de gelijktijdige herverkiezing van voorzitter
en twee bestuursleden en toont dit duidelijk door applaus!

De voorzitter last hierna een korte pauze in.

Na deze pauze stelt de voorzitter de stemming aangeduid onder B bij agendapunt 7
opnieuw aan de orde.
Het bestuur is na onderling beraad van mening dat niet helemaal duidelijk is wat de
uitslag van de stemming zou zijn geweest als de ongeldige stemmen niet waren
uitgebracht. Daarom stelt het bestuur voor de stemming opnieuw te verrichten.
Hiermee gaat de vergadering akkoord.
Bij handopsteken blijkt dat 11 personen vóór en 3 personen tégen de
reglementswijziging zijn, waarmee de eerder gehouden stemming wordt bevestigd.

11. Prijsuitreiking seizoen 2012/2013.

Hans Ouwersloot  verricht op zijn eigen vertrouwde humoristische wijze de prijs
uitreiking, waarbij hij zich door Jos Uiterwijk laat vervangen als hijzelf een
kampioensbeker in ontvangst mag nemen!

Steeds onder applaus nemen de aanwezige prijswinnaars hun trofeeën in ontvangst.



Snelschaken:  1. Maarten van Laatum, 2. Hans Ouwersloot, 3. Hans Hoornstra.

KO schaken:    1. Hans Hoornstra, 2. Peter Schotman.

Rapid schaken: 1. Hans Ouwersloot, 2. Maarten-Jan Oosterman, 3. Igor Erin.

Maarten-Jan Oosterman reikt op verzoek van Hans Ouwersloot de prijs voor de
beste prestatie in de externe competitie uit.
Het kostte Maarten-Jan weinig moeite om als winnaar eenduidig Mark Ramaer te
bepalen!

Na een korte inleiding van Jos Uiterwijk inzake de Jo Rikers trofee krijgt Hans
Hoornstra, als voorzitter van de jury die de winnaar  bepaalt, het woord.
Hans zegt dat het geen sinecure is om maatstaven aan te leggen voor de
toekenning. Naast  het gegeven dat de  partij  gespeeld moet zijn onder de MSV-
VSM vlag en gelet op aspecten als genoemd in de vergaderingsKiebitz spelen
natuurlijk allerlei andere factoren, die te veel zijn om op te noemen, een rol! De beste
omschrijving lijkt het allesomvattende adagium: de meest gave partij!

In een waarlijk wervelend exposé, verlucht met lichtbeelden, geeft Hans zijn
gedreven commentaar op diverse ingezonden partijen. Genomineerd werden die
van Reinier Overtoom met zwart tegen Maarten-Jan Oosterman, van Gino de Mon
met wit tegen Raoul Frijns en van Philippe Ramaekers met zwart tegen Hans
Ouwersloot.
Na diverse slapeloze nachten van de jury werd uiteindelijk de prijs toegekend aan
onze talentvolle junior Gino de Mon!
Enigszins beduusd door de uitnodiging van Hans overhandigt Jo Rikers de naar hem
genoemde trofee aan Gino.

Na het boven omschreven geweld vervolgt Hans Ouwersloot de prijsuitreiking

De reguliere interne competitie.

C-groep: 1. Gino de Mon, 2 Jos Uiterwijk, 3. Eric Hoefsmit,

B-groep: 1. Philippe Ramaekers, 2. Mark Ramaer, 3. Asef Ghafuri,

A-groep: 1  en clubkampioen Maarten-Jan Oosterman  2. Hans Hoornstra, 3.Philippe
                   Ramaekers.

12. Rondvraag en sluiting.

Jos Uiterwijk deelt nog mee dat deze zomer de clubrating wordt aangepast aan de
KNSB- rating. Hij is ervan overtuigd dat dit door Hans Ouwersloot op een eerlijke en
zorgvuldige wijze zal plaatsvinden  Joost de Bruin zegt dat het wel nuttig is om in ons
gesloten systeem nu en dan eens te injecteren. Uit de vergadering komt verder geen
commentaar.

Reinier Overtoom is van mening dat het toekennen van maximaal 2 remises in een
cyclus niet kan plaats vinden in de laatste twee- in plaats van drie ronden. Hans



Ouwersloot is het hiermee wel eens, omdat de cycli korter zijn geworden. Uit de
vergadering komt verder geen commentaar en Hans Ouwersloot zal het reglement
aanpassen.

Eric Hoefsmit merkt nog op dat in de begroting geen post subsidies is opgenomen.
Wiel Maertzdorf zegt dat alle subsidies geschrapt zijn!

Eric Hoefsmit geeft Wiel Maertzdorf in overweging na te gaan of verandering van
bank financieel voordeel kan opleveren.

Joost de Bruin doet de aanbeveling in de toekomst formeel te stemmen over zaken
als bestuursverkiezing en contributie. Dat wordt akkoord bevonden. Verder is hij van
mening dat de uitslag van de gehouden verkiezingen sterk gekleurd wordt door de
wijze waarop deze geformuleerd zijn!  De voorzitter geeft aan dat dat duidelijk niet de
bedoeling was en belooft dat een volgende keer de formuleringen nog voorzichtiger
opgesteld zullen worden. Dit kan de voorzitter slechts beamen!

Op een verdere vraag van Joost zegt Jos Uiterwijk dat  Café Abrahamslook  wegens
haar advertentie in de Kiebitz onze enige sponsor genoemd mag worden!

Tenslotte spreekt Joost zijn welgemeende en hartelijke waardering uit voor het werk
dat het bestuur zich getroost heeft in het afgelopen seizoen.
Deze uitspraak wordt ondersteund door een langdurig luid applaus!

Voorzitter Jos Uiterwijk dankt de vergadering voor haar vertrouwen, herinnert eraan
dat de volgende week het open zomerkampioenschap van Maastricht van start gaat
en wenst tegen 23.15 uur eenieder een fijne zomer toe!

Maastricht, 30 juli 2013

Jo Rikers
Jos Uiterwijk


