
Notulen van de 12e Algemene Ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 28
juni 2011 in de Romein.

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Walter Beugels, Henk Boer, Wally Bakker, Cris
Borsten, Joost de Bruin, Patrick Geene, Hans Hoornstra, Tjoe-Liong Kwee, Maarten
van Laatum (vanaf punt 9), Dien Slangen-Knuit, Harry Nietsch, Wiel Maertzdorf,
Maarten-Jan Oosterman, Hans Ouwersloot, Reinier Overtoom, Mark Ramaer,
Philippe Ramaekers, Jo Rikers, Dirk van de Scheur, Alessio Toniolatti, Jasper
Zilverberg.

Afgemeld: André Koehorst en Jean Pluis.

1.  Openingswoord voorzitter.

Te 20.05 uur heet Jos Uiterwijk de aanwezigen welkom.
      Voor alle duidelijkheid vraagt hij of alle aanwezigen de presentielijst hebben
getekend en in het bezit zijn van de Kiebitz, waarin alle vergaderstukken zijn
opgenomen.
      Jos zegt dank voor de goede opkomst, dit ondanks de tropische temperatuur die
heerst.

2. Vaststelling agenda.

Op vraag van de voorzitter of de agenda akkoord is komt geen reactie.
      Jos stelt vast dat wij een rustig seizoen achter ons hebben: er valt geen promotie
te vieren, maar gelukkig ook geen degradatie te betreuren.
      Helaas moesten wij wel stil staan bij het overlijden van een van onze ereleden.
Met een ogenblik van stilte op een clubavond hebben wij mevrouw Els Everaers
herdacht. Haar vele verdiensten werden toen genoemd, inmiddels is nog naar voren
gekomen dat zij aan de wieg stond van ons huidige cluborgaan de Kiebitz.
      De voornaamste beleidszaak vormde en vormt de organisatie van de
jeugdavond. Hierop komen wij later in deze vergadering terug.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Bij de secretaris Jo Rikers zijn geen stukken voor deze vergadering binnengekomen.
        De voorzitter meldt de kennisgeving van verhindering van extern wedstrijdleider
André Koehorst en Jean Pluis.

4. Goedkeuring notulen van de 11e  Algemene Ledenvergadering.

De voorzitter vraagt of iemand op- of aanmerkingen betreffende de tekst heeft. Dit
blijkt niet het geval te zijn. Evenmin worden deze gemaakt naar aanleiding van het
geschrevene. De notulen van de 11e ledenvergadering zijn hierdoor goedgekeurd.
       De secretaris verzoekt de aanwezigen niet al te breedvoerig op zaken in te gaan,
dit om te voorkomen dat hij weer zo’n ellenlang verhaal gaat dichten! Het auditorium
kan dit verzoek wel waarderen.



5. Goedkeuring jaarverslagen 2010/2011 van de secretaris, penningmeester
    (inclusief verslag en decharge kascommissie), interne competitieleider, externe
    competitieleider en jeugdleider.

Verslag secretaris.

De voorzitter vraagt of iemand op- of aanmerkingen heeft over het jaarverslag van de
secretaris. Dit blijkt niet het geval te zijn, waardoor dit verslag onder dank van Jos
aan Jo is vastgesteld.

Verslag penningmeester.

Op vraag van de voorzitter zegt penningmeester Wiel Maertzdorf dat zijn jaarverslag
er somber uitziet. Opmerkingen hierover zal hij naar best vermogen pogen te
beantwoorden.
        Harry Nietsch merkt op dat er een discrepantie bestaat tussen de inkomsten en
uitgaven van het DSM toernooi. Wiel zegt dat de in- en uitgaven voor dit groot
jeugdtoernooi via onze vereniging lopen. Naast de subsidie van DSM, kwam ook de
subsidie van Sittard/Geleen en een bestaand reservepotje aan dit toernooi ten
goede. Opgetelde inkomsten 2000 (DSM) plus 400 (gemeente) plus potje (679)
dekken vrijwel de uitgaven van 3165.
       Joost de Bruin is geïnteresseerd in de contributieafdracht aan de LiSB. Wiel zegt
dat van de normale seniorcontributie van € 95 er € 48,50 naar de LiSB gaat, die hier
dan ook weer een deel aan de KNSB dient af te staan. Met het resterend gedeelte
organiseert de LISB haar activiteiten, waarover zij op  de jaarlijkse vergadering
verantwoording aflegt.
       Hans Hoornstra vraagt of er over het seizoen 2009/2010 nog achterstallige
contributie is binnengekomen. De penningmeester zegt dat nog maar één lid
achterstallige contributie verschuldigd is over dat seizoen!
       Dirk van de Scheur vraagt of het juist is dat de contributie inkomsten in het
kalenderjaar 2010 voor een deel betrekking hebben op het seizoen 2009/2010 en
voor een deel al op het seizoen 2011/2012? Dat is inderdaad zo zegt Wiel en dat
komt omdat er al in september met de inning van de contributie wordt begonnen.
       Tjoe-Liong Kwee merkt fijntjes op dat wat betreft de Inkomsten en de uitgaven er
dus geen sprake is van het seizoen 2010-2011(zoals vermeld in het jaarverslag)
doch van het kalenderjaar 2010! En ook dat is correct zegt de penningmeester.
       Op vraag van Harry Nietsch zegt jeugdleider Patrick Geene dat “steun TS voor
Europees JK” staat voor een vergoeding ten behoeve van Michal Slomczewski die
aan het Europees jeugdkampioenschap in Griekenland deelnam.
        Joost de Bruin is persoonlijk wars van bekers als prijs; voor de senioren vindt hij
€ 181 die hiervoor zijn uitgegeven aan de hoge kant. Wiel zegt dat de uitgaven voor
de bekers voor senioren en junioren samen de afgelopen tijd van zo’n € 650 naar
zo’n € 300 zijn teruggebracht. Ter illustratie hiervan wijst intern wedstrijdleider Hans
Ouwersloot naar het t.o.v. verleden jaar geringe aantal uitgestalde bekers.
          Er worden verder geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter concludeert dat
het jaarverslag van de penningmeester is vastgesteld. Jos zegt dank aan Wiel voor
de samenstelling.
           Namens de kascommissie, bestaande uit Reinier Overtoom en Jasper
Zilverberg, zegt Reinier dat de boeken in orde werden bevonden, nadat diverse
steekproefsgewijze controles werden uitgevoerd. De penningmeester zegt nog dat hij



het met de tijdens controle door de kascommissie gebezigde opmerking eens is dat
hij nu niet bepaald het uitgesproken prototype van “de boekhouder” is! De voorzitter
zegt dank aan Reinier en Jasper.

Verslag interne wedstrijdleider.

De voorzitter vraagt aan de interne wedstrijdleider of hij nog iets aan zijn verslag wil
toevoegen. Hans Ouwersloot zegt dat dit niet het geval is.
       Omdat zich ook uit de vergadering geen sprekers aandienen, stelt de voorzitter
dat het verslag is vastgesteld. Hij zegt dank aan de samensteller.

Verslag externe wedstrijdleider.

De voorzitter brengt vervolgens het verslag van extern wedstrijdleider André
Koehorst ter tafel. Zoals eerder aangegeven is André verhinderd deze vergadering
bij te wonen.
       Er is niemand van de aanwezigen die het woord wil voeren over het verslag. Het
verslag is hierdoor vastgesteld. De voorzitter bedankt de samensteller.

Verslag jeugdleider.

Op vraag van de voorzitter zegt Patrick Geene dat hij trots is als aanvulling op zijn
verslag de mededeling te mogen doen dat Siem van Daal kampioen van Nederland
is geworden in de leeftijdsklasse van 6 t/m 8 jaar! Deze mededeling veroorzaakt
enthousiaste reacties in de zaal.
        Het verslag zelf geeft geen reden tot commentaar bij de aanwezigen. Het
verslag is hierdoor vastgesteld en de voorzitter zegt dank aan Patrick voor de
samenstelling.

Hans Ouwersloot merkt nog op dat in ons midden een Limburgs kampioen verkeert
en wel de veteranenkampioen Henk Boer! Het hoeft geen betoog dat ook deze
mededeling het nodige bravogeroep veroorzaakt.

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

De voorzitter stelt de begroting en het contributievoorstel aan de orde.
         Jo Rikers merkt op dat evenals het financieel verslag ook de begroting
betrekking heeft op het kalenderjaar 2011. Dat is correct zegt de penningmeester.
         Wiel Maertzdorf vervolgt met de opmerking dat getwist kan worden over al of
geen contributieverhoging, gezien het feit dat wij gaan interen op onze reserves. Wij
hebben nog enig spek op de ribben, maar als de situatie blijft zoals zij nu is valt het
volgend jaar niet aan een verhoging van de contributie te ontkomen. Dat is dan zuur
want wij behoren reeds tot de hoogste categorie contributiebetalers binnen de LiSB.
De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat veel Limburgse clubs geen of weinig
zaalhuur hoeven te betalen.
          De penningmeester zegt dat het bestuur thans nog geen contributieverhoging
voorstelt, maar dat dit door de vergadering overruled mag worden!
          Walter Beugels vraagt in welke grootte van orde een eventuele verhoging zal
liggen. Wiel antwoordt dat toch gedacht moet worden aan een minimum bedrag van



€ 5 per lid. Nog wordt door de penningmeester gesteld dat uiteraard pogingen zullen
worden ondernomen om door het verkrijgen van donaties en subsidies een
verhoging te voorkomen.
          Omdat op dit moment nog niet zeker is of donaties en subsidies worden
verkregen meent Joost de Bruin dat de vraagtekens hiervoor in de begroting bij
“Maastricht” en “Stichting ES” vervangen kunnen worden door nullen. Daar heeft de
penningmeester geen probleem mee. Op een betreffende vraag van Joost zegt Wiel
dat ES staat voor de weldoenster Elisabeth Strouven die een stichting in het leven
riep die zich bezig houdt met het ondersteunen van sociale activiteiten binnen
Maastricht.
          Uit de vergadering komen verder geen reacties meer en op voorstel van de
voorzitter wordt de begroting en geen contributieverhoging goed gekeurd. Jos
Uiterwijk dankt Wiel Maertzdorf voor het gedane werk.
          Reinier Overtoom waarschuwt de voorzitter dat er nog een nieuwe
kascommissie moet worden benoemd! Uit de vergadering stellen zich hiervoor
beschikbaar Reinier Overtoom en Hans Hoornstra.

7. Interne competitie seizoen 2011/2012.

De voorzitter geeft het woord aan Hans Ouwersloot.
           De interne wedstrijdleider zegt dat in zijn voorliggend plan de competitie wordt
opgedeeld in 3 cycli van 11 ronden. De 3 winnaars, aangevuld met diegene die de
meeste punten heeft behaald over de 3 cycli spelen een vierkamp. Omdat de cycli
wat korter zijn dan in het afgelopen seizoen wordt de spanning groter. De
vierkampen zijn enkelrondig (op vraag van Jo Rikers). De eerste 3 ronden van iedere
cyclus worden ingedeeld volgens Zwitsers op rating. In deze fase worden bij niet
opkomen 2 remises toegekend.
           Niet geheel onverwacht ontspint zich een levendige discussie over het
voorstel, met participatie van voornamelijk Reinier Overtoom, Hans Hoornstra, Dirk
van de Scheur, Maarten-Jan Oosterman, Henk Boer en Harry Nietsch. Hans
Ouwersloot verduidelijkt c.q. verwijst naar zijn voorstel.
           Voor zover uw notulist het heeft kunnen volgen en met behulp van enkele
deelnemers na de vergadering volgt een kort resumé.
In de geschetste nieuwe opzet ligt bij aanvang van de competitie reeds vast welke 4
plaatsen voor het kampioenschap spelen! Laat in het geval dat 2 cycli door één
persoon wordt gewonnen slechts door 3 personen aan de kampioensronde
deelnemen. De kleurverdeling is van belang bij het enkelrondig systeem, hoewel met
wit spelen niet voor iedereen een voordeel hoeft te betekenen.
           Hans Ouwersloot heeft begrip voor het ten berde gebrachte en is bereid om
in de kampioensronde de toegevoegde persoon (degene met de meeste punten over
de 3 cycli) 2 keer zwart te geven en degene die 2 keer een cyclus gewonnen heeft 2
keer wit. Hij ziet echter te veel bezwaren om af te wijken van 4 personen die de
kampioensgroep vormen.
            De interne wedstrijdleider schat in dat de vergadering met zijn gemodificeerd
voorstel akkoord kan gaan. Deze inschatting blijkt juist: op voorstel van de voorzitter
blijkt een meerderheid van de vergadering het hiermee eens te zijn.

Harry Nietsch zegt dat in tegenstelling tot het rapidtoernooi, waarvoor 2 avonden zijn
ingeruimd, het snelschaakkampioenschap slechts op 1 avond wordt verspeeld. Hans



Ouwersloot zegt dat het snelschaken slechts een gering aantal liefhebbers kent,
waartoe hij zelf overigens wel behoort!

Jos Uiterwijk stelt vervolgens aan de orde dat op de algemene vergadering van de
LiSB is beslist dat binnen 3 jaar in alle klassen van de externe competitie met digitale
klokken gespeeld moet worden. Op het moment dat digitale klokken worden
toegepast is ook het Fischer tempo verplicht. Dit houdt in dat na iedere zet een
aantal seconden aan de speeltijd wordt toegevoegd, met als achtergrond het idee dat
dan geen tijdnood zou kunnen ontstaan?!
         Ook hierover wordt lustig gedebatteerd. Steekwoorden: tijdnood is een
wezenlijk onderdeel van het spel, tijdnood uitbannen is een farce, nog vrijwel
niemand heeft ervaring opgedaan, enige voordeel is tijd om te noteren, de partij moet
anders ingedeeld worden.
Participanten zijn onder anderen Hans Ouwersloot, Jo Rikers, Jos Uiterwijk en Joost
de Bruin. Walter Beugels vindt het ergerlijk dat niet eerst door de LiSB een brede
enquête onder de leden heeft plaatsgevonden!
         Jos Uiterwijk houdt een peiling onder de aanwezigen. Er zijn ongeveer even
veel voor- als tegenstanders!
         Op vraag van Henk Boer wordt gesteld dat wij voldoende digitale klokken in ons
bezit hebben.
         Het voorstel van Harry Nietsch om het komende seizoen één cyclus met het
Fischer-tempo te spelen, aangevuld met het voorstel van Hans Ouwersloot om na 9
ronden een evaluatie te laten plaatsvinden, aan de orde gesteld door de voorzitter,
wordt door een meerderheid van de vergadering aangenomen.

8. Externe competitie 2011/2012.

Jos Uiterwijk zegt dat extern wedstrijdleider André Koehorst doende is met het
maken van een voorstel voor de teamindeling, dat in september ter tafel zal komen.
Dit is gebaseerd op de interne rating. Verder is van belang om in een team de nodige
leden te hebben die voor het vervoer nodig zijn meent Jo Rikers.
        Joost de Bruin pleit voor indeling op basis van de KNSB-rating en Tjoe-Liong
Kwee voor overleg met de teamleiders. Jasper Zilverberg zegt dat hij wel wat ideeën
heeft aangaande de teamopstelling. Dirk van de Scheur meent dat in gezamenlijk
overleg beslist moet worden.
        Hans Hoornstra oppert het plan een technische commissie in te stellen waarin
naast de teamleiders ook de jeugdleider zitting zou moeten nemen. Eén van de
onderwerpen dat de aandacht verdient is het ongemotiveerd niet opkomen van
spelers in de teams.
        Jos Uiterwijk zegt dat in een technische commissie de externe wedstrijdleider
naar eigen keuze al dan niet zitting kan nemen. De technische commissie kan aan
het bestuur adviezen uitbrengen. De uiteindelijke beslissing blijft aan het bestuur
voorbehouden. De voorzitter zegt toe het nodige initiatief te nemen voor de instelling
van een technische commissie.
        Jos Uiterwijk last hierna een korte pauze in.

9. Jeugdzaken 2011/2012, inclusief verhuizing van de jeugdavond naar de dinsdag.

Zoals bekend kampt de jeugdafdeling met een paar zorgpunten, zijnde gebrek aan
mankracht voor opleiding en organisatie, aldus de voorzitter. Er heeft een enquête



plaatsgevonden over het verschuiven van de jeugdavond naar de dinsdagavond, met
het doel meer senioren te betrekken om mee te willen helpen in de jeugdafdeling. De
senioren zijn vóór het samengaan met de restrictie dat zij een kwartier later
beginnen, dit om de rust te waarborgen. Er zijn reeds 2 nieuwe mensen bereid
gevonden die dan als jeugdtrainer willen optreden. Het bestuursvoorstel is de
jeugdafdeling te verschuiven.
        De vergadering heeft geen bezwaren hiertegen, waardoor de verplaatsing van
de jeugdavond naar de dinsdag is aangenomen.
         Jeugdleider Patrick Geene zegt dat voor het les geven een continu bezetting
door leerkrachten nodig is. Jos Uiterwijk zegt dat hij aan de hand van de resultaten
van de enquête de mensen benadert, ook voor eventuele medewerking om de week.
Mensen die zich nog niet hebben opgegeven zijn natuurlijk eveneens van harte
welkom!
        Patrick merkt nog op dat de jeugdavond van 18.00 tot 19.30 uur plaatsvindt.
        Mark Ramaer stelt dat als de jeugd naar de dinsdag verhuist er mogelijk een
huurvermindering te bedingen valt. Penningmeester Wiel Maertzdorf zegt dat wij voor
de junioren op woensdag in het geheel geen contributie betalen. Walter Beugels
krijgt de lachers op zijn hand met voor te stellen dat de senioren dan ook maar op
woensdag moeten gaan spelen!

10. Bestuursverkiezing.

Jos Uiterwijk zegt dat de voorzitter statutair ieder jaar moet aftreden. Alle andere
bestuursleden, te weten Hans Ouwersloot, Wiel Maertzdorf, Jo Rikers, André
Koehorst en Patrick Geene, zijn “zittend”. Patrick Geene heeft aangekondigd dat,
zodra een nieuwe jeugdleider wordt gevonden, hij zijn functie wil overdragen.
        Jos Uiterwijk deelt mee dat hij zich herkiesbaar stelt. Hij vraagt of er leden zijn
die zich zelf of een ander tegenkandidaat stellen. Dat blijkt niet het geval te zijn,
waarna door luid applaus Jos Uiterwijk bij acclamatie tot voorzitter herbenoemd
wordt.

11. Prijsuitreiking seizoen 2010/2011.

Op verzoek van de voorzitter verricht intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot de
prijsuitreiking.
         De prijs voor de beste externe prestatie is door extern wedstrijdleider André
Koehorst toegewezen aan Joost de Bruijn. Joost verbeterde zijn rating door zijn
goede resultaten aanzienlijk. Onder applaus neemt de winnaar de wisselbeker en
een blijvend bekertje in ontvangst.
         De Jo Rikers trofee voor de mooiste partij kan nog niet uitgereikt worden
wegens een tekort aan ingezonden partijen! Daarom wordt de inzendtermijn verlengd
tot 15 juli. De partijen kunnen ingeleverd worden bij Hans zelf of bij Jasper Zilverberg.
De beker zal bij de eerste ronde van de nieuwe interne competitie worden uitgereikt.
         Voor de finale van het KO beker toernooi traden Maarten-Jan Oosterman
en Dirk van de Scheur tegenover elkaar in het krijt, maar na de reguliere partij
besloten de beide kemphanen om bij de ontstane gelijke stand, tegen de regels in,
geen snelschaak te plegen, doch weer een normale partij te spelen! Maarten-Jan kon
deze partij in zijn voordeel beslechten. Onder applaus neemt hij de wisseltrofee en
een blijvend bekertje in ontvangst.



         Het rapidkampioenschap werd eveneens door Maarten-Jan gewonnen.
Hiervoor krijgt hij onder applaus de wisselbeker en een blijvend bekertje in zijn bezit.
De nummers 2 en 3 krijgen geen bekertje maar wel applaus! Het zijn respectievelijk
Dirk van de Scheur en Jasper Zilverberg.
          Voor de uitreiking van de wisselbeker voor het snelschaakkampioenschap en
het blijvend bekertje verzoekt Hans Ouwersloot aan de voorzitter de honneurs waar
te nemen. Onder applaus overhandigt Jos Uiterwijk beide attributen aan Hans
Ouwersloot. Hierna vervolgt Hans Ouwersloot weer met het onder applaus noemen
van nummer 2 Hans Hoornstra en nummer 3 Reinier Overtoom.
          Dan over naar de winnaars van de onderscheiden groepen. De winnaars
nemen steeds onder applaus hun bekertjes in ontvangst, de namen van de nummers
twee en drie worden steeds onder applaus door Hans Ouwersloot afgeroepen.
Groep D: Joris Geene (vader Patrick neemt in ontvangst), Janaart Giesberts, Jo
                Rikers.
Groep C: Joost de Bruin, Jos Uiterwijk, Cris Borsten.
Groep B:  Henk Boer, Mark Ramaer, Reinier Overtoom.

Dat Hans Ouwersloot wederom een beroep doet op de voorzitter om de prijsuitreiking
te vervolgen is een duidelijke voorbode van het feit dat onze interne wedstrijdleider
zich zelf clubkampioen mag noemen! Uit de handen van Jos Uiterwijk ontvangt hij
onder applaus de Fred Engelhard trofee en een blijvend bekertje. Proficiat!
Hans Ouwersloot noemt tenslotte onder applaus de namen van de nummers 2 en 3
in groep A, zijnde Jasper Zilverberg en Maarten-Jan Oosterman.

12. Rondvraag en sluiting.

Hans Hoornstra zegt dat hij onder de indruk is geraakt van het succes dat een
zustervereniging heeft geboekt met het houden van een schaakcursus voor dames.
Hij geeft het bestuur in overweging ook een dergelijk initiatief te nemen, De voorzitter
zegt toe dit idee “mee te nemen”.

Joost de Bruin vraagt wat de directe gevolgen zijn als Patrick Geene en ook Hans
Hoornstra hun werk voor de jeugdafdeling stoppen. De voorzitter zegt dat allereerst
gezocht wordt naar iemand die de organisatie van de jeugdafdeling wil overnemen.
Zowel Patrick als Hans zeggen dat zij in de jeugdafdeling wel een helpende hand
blijven bieden. Nog wordt opgemerkt dat de gezochte persoon voor de organisatie
geen schaker hoeft te zijn en mogelijk onder de ouders kan worden gevonden.

Dien Slangen-Knuit zegt dat zij onlangs aan het begin van een speelavond een nog
lopende digitale klok heeft aangetroffen. De voorzitter verzoekt eenieder erop attent
te zijn de klokken na afloop te stoppen.

Dien Slangen-Knuit deelt mee dat de bibliotheek de volgende week open gaat. De
voorzitter dankt haar voor het gedane werk.

Henk Boer deelt mee dat zijn deelname aan het Enci-toernooi hem goed is bevallen
en dat hij hoopt op 29 mei 2012 (het volgend jaar dus) met even veel plezier op het
dan afgelopen Enci-toernooi kan terugzien!



De voorzitter deelt mee dat de volgende week het open zomerkampioenschap van
Maastricht in de Romein van start gaat. Eenieder is welkom!

Joost de Bruin spreekt een dankwoord aan het bestuur uit!

Jos Uiterwijk sluit onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun constructieve
bijdragen te 22.10 uur de vergadering.

Maastricht, 16 juli 2011
Jos Uiterwijk en Jo Rikers


