
Notulen van de 13e algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 26 juni
2012 in de Romein.

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Cris Borsten, Joost de Bruin, Fred Engelhard,
Asef Ghafuri, Jeroen van Ginneken, Hans Hoornstra, Tobias Jacobs, Henk Klein,
Dien Knuit, Gereon Lex, Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Maarten-Jan Oosterman,
Hans Ouwersloot, Reinier Overtoom, Philippe Ramaekers, Mark Ramaer, Jo Rikers
en Jasper Zilverberg.

1. Openingswoord voorzitter.

Jos Uiterwijk opent even over 20 uur de vergadering.
Hij hoopt dat deze, ondanks het gegeven dat ze de 13e in de 10e jaargang van MSV-
VSM is, in een goed gesternte zal staan!

Het afgelopen seizoen waren wij getuige van het prachtige resultaat behaald door
ons zeer hecht eerste team, dat slechts 2 keer een invaller nodig had.
Maar liefst werd het kampioenschap van Limburg behaald door in de promotieklasse
alles te winnen en daarmede overgang naar de KNSB af te dwingen! Wij hopen hier
op veel succes. Als het team bij elkaar blijft lijkt het zelfs niet onmogelijk hier hoge
ogen te gaan gooien!

Het afgelopen jaar kan verder als redelijk rustig beschouwd worden. In de gehouden
bestuursvergaderingen kwamen twee onderwerpen significant aan bod en wel onze
huisvesting en de jeugdafdeling. Op beide zaken komen wij in deze vergadering
terug.

De voorzitter verzoekt de presentielijst te tekenen en deelt mee dat in de ter
beschikking staande Kiebitz alle voor deze vergadering relevante stukken zijn
opgenomen.

2. Vaststelling agenda.

Bij de relevante stukken behoort ook de agenda, en op vraag van Jos of deze oké is
komt geen reactie, waardoor deze vastgesteld is.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Op vraag van de voorzitter zegt secretaris Jo Rikers dat bij hem geen stukken voor
deze vergadering zijn binnengekomen.
Jos zegt dat Joop Dekens zich bij hem voor de vergadering heeft afgemeld.

Erelid Fred Engelhard zegt dat hij graag een rondje wil geven, hetgeen uiteraard bij
de vergadering in goede aarde valt!

4. Goedkeuring notulen van de 12e algemene ledenvergadering.

Jos stelt de in het eigen proza van Jo geschreven notulen der 12e ALV aan de orde.
Op zijn vraag of er inhoudelijk vragen zijn komt geen reactie, wardoor deze notulen
zijn vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris voor de samenstelling.



Op de vraag van Jos of er naar aanleiding van de notulen nog opmerkingen zijn zegt
Cris Borsten dat het jammer is dat de Kiebitz zo laat is verschenen. Hij wordt hierin
bijgevallen door Harry Nietsch. De voorzitter verontschuldigt zich hiervoor, maar stelt
dat de vergaderstukken eerder op de website zijn geplaatst.
Op voorstel van intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot, zal in de toekomst d.m.v.
een e-mail worden aangekondigd wanneer de vergaderstukken zijn geplaatst op de
website.

5. Goedkeuring jaarverslagen 2011/2012 van de secretaris, penningmeester
    (inclusief verslag en decharge kascommissie), interne competitieleider, externe
    competitieleider en waarnemend jeugdleider.

Verslag Secretaris

Hierover worden geen opmerkingen gemaakt, waardoor deze zijn vastgesteld. Jos
dankt Jo voor de samenstelling.

Verslag Penningmeester

Penningmeester Wiel Maertzdorf, door Jos het woord gegeven, verontschuldigt zich
voor de genoemde jeugdcontributie van € 75, dit moet zijn € 70. Verder zegt Wiel dat
het de rekenaars onder ons zeker zal zijn opgevallen dat bij vergelijking van de
baksaldi en inkomsten/uitgaven er een tekort van € 23 blijkt!
De vergadering neemt een en ander voor kennisgeving aan.

Het woord gegeven aan de vergadering, zegt Harry Nietsch dat slechts € 1075 aan
contributie door de 25 junioren is opgebracht, dit zou toch ca € 1600 moeten zijn?
Wiel zegt dat er 7 á 8  “dubbel” jeugdleden zijn die geen contributie betalen maar
nodig zijn om voor bepaalde jeugdcompetities teams te kunnen vormen.

Voor het komende jaar is er een geduchte terugval van het aantal junioren te vrezen,
op dit moment is er nog geen kijk op hoeveel junioren er als lid opstappen of naar
Adelante overgaan.

Op vraag van Harry zegt Wiel dat voor junioren € 28 en voor senioren € 48 aan de
bond betaald moet worden. Na enig over en weer praten heeft Harry er vrede mee
dat de in het verslag genoemde € 3269  contributie-uitgaven aan de bond, gelet op
de ongewisheid van het aantal junioren en gelet op een zekere veiligheidsmarge in
goede overeenstemming is met het  in de begroting genoemde bedrag van
€ 3300. Het is zaak om zo snel mogelijk zekerheid te krijgen over het aantal af te
voeren junioren!

De voorzitter stelt vast dat wij ons ongemerkt op het pad van de begroting hebben
begeven. De begroting komt verderop in de vergadering aan de orde.
Omdat er verder geen opmerkingen meer zijn over het verslag wordt dit op voorstel
van Jos vastgesteld. De voorzitter zegt dank aan de penningmeester voor de
samenstelling.



Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit Reinier Overtoom en Hans Hoornstra. Namens deze
commissie voert Reinier het woord.

Reinier zegt dat de boeken uitputtend zijn doorgenomen en dat als enige conclusie
naar voren is gekomen dat alles in orde werd bevonden! Voor de secure wijze
waarop de penningmeester te werk is gegaan wordt deze gecomplimenteerd.

Op voorstel van de voorzitter verleent de vergadering decharge aan de
kascommissie.

Verslag interne wedstrijdleider

De voorzitter geeft het woord aan intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot. Hans zegt
dat in zijn verslag nog niet alle prijswinnaars genoemd konden worden, Tijdens de
prijsuitreiking zullen deze aan de vergadering worden bekend gemaakt.

Door de vergadering worden geen aan- of opmerkingen gemaakt: op voorstel van de
voorzitter wordt het verslag goedgekeurd. Jos zegt dank aan Hans voor de
samenstelling.

Verslag externe wedstrijdleider

Door de voorzitter gevraagd zegt extern wedstrijdleider Maarten-Jan Oosterman dat
hij geen toevoegingen aan zijn verslag heeft.

Omdat door de vergadering geen commentaar op het gestelde in het verslag wordt
geleverd stelt de voorzitter voor dit vast te stellen. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Jos zegt dank aan Maarten-Jan voor de samenstelling.

Verslag waarnemend jeugdleider

De voorzitter zegt dat hij dit verslag heeft samengesteld, maar dat dit verre van
volledig is. Daarvoor maakt hij zijn excuses.

Op zijn vraag op iemand uit de vergadering nog het woord wil voeren komt geen
reactie. De voorzitter vraagt de vergadering dan om goedkeuring van het verslag.
Deze goedkeuring wordt verleend. Er blijft Jos dan niet veel anders over om zichzelf
te bedanken!

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

Begroting en contributievoorstel

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Wiel zegt dat is afgezien van
een contributieverhoging ondanks de financiële achteruitgang over het afgelopen
jaar. De reden hiervoor is het feit dat wij in Limburg een van de hoogste contributies



hebben. Omdat wij over nog wat reserve in de kas beschikken is géén verhoging van
de contributie voor het komende jaar nog te verdedigen.

Wiel vervolgt met de vaststelling dat uit de begroting blijkt dat ook in het lopende
boekjaar met een klein verlies rekening moet worden gehouden. Een ongewisse
factor vormt het totaal aantal junioren, er is uitgegaan van een zestal oudere junioren
die aan de seniorencompetitie deelnemen. Vraagtekens zijn ook geplaatst bij de post
sponsoring. Zowel bedrijven, stichtingen, gemeente en provincie hebben een knip op
de portefeuille gezet: het is onwaarschijnlijk dat wij hier iets van te verwachten
hebben.

Jeroen van Ginneken stelt voor om aan de ENCI een subsidie te vragen. Wiel zegt
dat dit wellicht wat te veel van het goede is, dit gezien hun bijdrage aan het
Pinkstertoernooi! Harry Nietsch vraagt of er bij B en W geen mensen te stimuleren
zijn?! De penningmeester zegt dat dit een fijn idee is, maar na zijnerzijdse informatie
Is gebleken dat de gemeente alleen aan fitheidsporten subsidie verleent. Na een
opmerking van Hans Hoornstra dat de gemeente wel het Pinkstertoernooi steunt zegt
Wiel dat vanwege het speciale karakter van dit toernooi hiervoor een uitzondering
wordt gemaakt.

Harry Nietsch merkt op dat de contributie van de junioren, gezien het eerder gestelde
in deze vergadering wel eens lager zou kunnen zijn dan het in de begroting
genoemde bedrag. Dat is correct.

Cris Borsten zet vraagtekens bij de afdracht aan de LiSB: wat doet deze organisatie
eigenlijk?! De penningmeester zegt dat naast de contributieafdracht per lid aan de
KNSB, van het overblijvende geld kampioenschappen, toernooien en de ontwikkeling
van het schaken in het algemeen in Limburg worden bekostigd. Het heeft dus wel
degelijk nut dat onze vereniging bij de LiSB is aangesloten!

Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt over de begroting en het
contributievoorstel. De vergadering gaat akkoord met de door de voorzitter
voorgestelde goedkeuring hiervan.

Benoeming nieuwe kascommissie

De voorzitter zegt dat het de gewoonte is om de jongst zittende van de kascommissie
opnieuw te benoemen. Omdat echter geen bestuurslid deel van deze commissie mag
uitmaken en het de verwachting is dat Hans Hoornstra als bestuurslid wordt gekozen
is dit thans niet goed mogelijk. Afgesproken wordt Reinier Overtoom tegen de
gewoonte in voor de derde achtereenvolgende keer te benoemen en Joost de Bruin
als tweede lid te benoemen.

7. Interne competitie seizoen 2013/2014, inclusief voorstel nieuwe competitieopzet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos geeft het woord aan Hans Ouwersloot. Hans zegt dat naar zijn mening de opzet
van de afgelopen competitie voor wat betreft een aantal zaken goed heeft uitgepakt
en wel de finale vierkampen en de toepassing van het Fischertempo. Voor het maken



van een handleiding voor het instellen van de klokken zwaait Hans lof toe aan Mark
Ramaer.

Wel bestond er onvrede over het feit dat het in principe mogelijk was drie (of inclusief
KO zelfs 4) keer in één seizoen met dezelfde kleur tegen dezelfde tegenstander uit te
komen. Dit euvel is door middel van toepassing van een kunstgreep in de nieuwe
competitieopzet niet meer mogelijk. Aldus Hans.

De interne wedstrijdleider vervolgt met te zeggen dat een voorgestelde wezenlijke
verandering is het aantal groepen van 4 terug te brengen naar 3, hetgeen zijn
aanleiding vindt in het helaas teruglopend aantal deelnemers. Hilariteit roept de
opmerking op dat als klein voordeel een besparing van 7 € voor minder aanschaf van
een beker kan worden gezien.

Het gegeven dat in het komende seizoen drie dinsdagen niet beschikbaar zijn heeft
zijn impact op het samenstellen van het voorliggende wedstrijdprogramma wordt nog
door Hans opgemerkt.

Joost de Bruin pleit ervoor het mogelijk te maken om i.p.v. slechts één keer, twee
keer in een cyclus tegen dezelfde persoon te spelen. Hij meent dat door een
harmonica effect er dan meer ruimte ontstaat voor een betere indeling van de overige
spelers. Hierover ontstaat een levendige discussie. Er zijn voor- en tegenstanders,
maar al met al is er geen reden tot stemming over te gaan: één keer spelen blijft
gehandhaafd.

Cris Borsten beklaagt er zich over dat hij maar zelden tegenstanders van ongeveer
gelijke kracht tegenover zich krijgt: zij hebben of een veel hogere of een veel  lagere
rating als hijzelf! Hans Ouwersloot zegt dat hij dit een vervelende zaak vindt. Hij heeft
de gegevens niet paraat, maar zal in de toekomst in voorkomende gevallen hier
zeker iets aan doen.

Jeroen van Ginneken vindt het een onbevredigende zaak dat een “B-speler” die op
de eerste plaats in een cyclus vóór “A-spelers” eindigt automatisch kampioen van de
B-groep wordt: degenen die het gehele jaar door goede prestaties in de B- groep
hebben behaald worden hierdoor gedupeerd! Ook hierover ontstaat een levendige
discussie. Een uiteindelijk voorgesteld alternatief van voorzitter Jos Uiterwijk wordt in
stemming gebracht.

Het alternatief bestaat hieruit dat in het geval een “B-speler” (of “C-speler”) een
cyclus wint deze meespeelt in de vierkamp voor het clubkampioenschap. Kampioen
van de B-groep (of C-groep) wordt degene die over de drie cycli gezamenlijk de
meeste punten behaald heeft. Dat kan dus ook degene zijn die deelneemt aan de
vierkamp voor het clubkampioenschap.

Na een eerste stemming blijkt dat 5 leden voor het oude systeem zijn en 5 leden voor
het alternatief. Dit impliceert dat zich maar liefst 10 leden van stemming hebben
onthouden.
Nadat Jos nog eens duidelijk zijn alternatief heeft uitgelegd brengt hij dit onderwerp
opnieuw in stemming.
Nu zijn er 5 stemmen voor het oude systeem en 7 voor het alternatief!



Op voorstel van de voorzitter gaat de vergadering akkoord met het geheel van de
door Hans voorgestelde competitieopzet, echter aangepast met de wijziging
betreffende het kampioenschap van de B-groep (of C-groep).
De interne wedstrijdleider draagt zorg dat de wijziging in het competitiereglement
wordt verwerkt.

8. Externe competitie seizoen 2012/2013.

De voorzitter geeft het woord aan extern wedstrijdleider Maarten-Jan Oosterman.
Maarten-Jan zegt dat er geen zaken zijn die momenteel aan de aan de orde
behoeven gesteld te worden.

Hans Hoornstra vraagt naar de rol van de technische commissie bij de samenstelling
van de teams voor de externe competities. Maarten-Jan zegt dat de samenstelling
van de teams door hem aan het bestuur wordt voorgelegd en uiteindelijk wordt
bepaald. De norm voor de indeling is de KNSB-rating per 1 augustus.
Alleen in die gevallen dat er aanleiding toe is vraagt de externe competitieleider
advies aan de technische commissie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij
(jeugd)spelers met een snel stijgende rating.

Hans Hoornstra is van mening dat de technische commissie altijd een advies aan het
bestuur moet uitbrengen.
Het is duidelijk dat zich hierover diverse leden willen uiten! Verklaarde voorstanders
van het idee van Hans tonen zich Jasper Zilverberg, Reinier Overtoom, Cris Borsten,
Harry Nietsch en Gereon Lex. Merkwaardig is het systeem van de Duitse thuisclub
van Gereon: alle teamleden krijgen de mogelijkheid hun favoriete opstelling voor te
stellen!

De voorstanders van het door Maarten-Jan geschetste bestuursstandpunt voeren
voornamelijk nog aan dat de jeugdleider, die zowel in de technische commissie als in
het bestuur zit, de belangen van de jeugdspelers goed kan behartigen.

De voorzitter brengt uiteindelijk het bestuursstandpunt (met de modificatie dat de
technische commissie in voorkomende gevallen advies aan het bestuur uitbrengt) in
stemming: er zijn 10 leden voor het bestuursstandpunt en 5 leden tegen, waardoor
het voorstel is aangenomen.

Tenslotte wordt nog beslist dat de technische commissie zal bestaan uit de in- en
externe wedstrijdleider, de jeugdleider en de teamleiders van de “normale” externe
teams.

9. Jeugdzaken 2012/2013.

De voorzitter zegt dat de verplaatsing van de jeugdavond van woensdag naar
dinsdag een fanatiek begin kende omdat maar liefst 12 leden klaar stonden om de
jeugd op te vangen! Echter de opkomst van de jeugd viel erg tegen: slechts 7
junioren kwamen opdagen! En ook in de loop van het seizoen werden er dat minder
in plaats van meer. Toch is het seizoen keurig afgemaakt.



Wel moet gesteld worden dat de opleiding van de kinderen zowel op kwalitatief als
kwantitatief gebied niet het niveau haalde dat er moet zijn. Dat was jammer en moet
beter. In de bestuursvergaderingen vormde dit een van de voornaamste dossiers. Er
werd zelfs het besluit genomen om de jeugdafdeling op te heffen, maar te elfder ure
diende zich een elegantere oplossing aan. De jeugdafdeling blijft gehandhaafd, maar
de opleiding gaat naar Adelante.

Op hun locatie beschikken zij over gekwalificeerde trainers en kan beschikt worden
over computers voor de opleiding.
Het voordeel is dat de kinderen lid kunnen blijven van MSV-VSM en daardoor
deelnemen aan allerhande bondstoernooien. Adelante zelf is niet aangesloten bij de
LiSB. De kwaliteit van de opleiding bij Adelante is gewaarborgd en een gedeelte van
de jeugd is reeds ingeschreven bij Adelante. Zo nodig kunnen zij ook weer bij ons
terug komen of blijven. Op deze wijze lijkt de beste oplossing gevonden te zijn.

De voorzitter vervolgt met de mededeling dat Hans Hoornstra de kar trekt bij
Adelante en dat het een voordeel is dat Hans door het bestuur kandidaat wordt
gesteld als jeugdleider bij MSV-VSM!
De ouders die natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen werden gesteld lijken
over het algemeen genomen positief en het lijkt erop dat bijna alle kinderen lid
blijven, zodat de ledenafval wel eens zou kunnen meevallen!

Harry Nietsch vraagt of de kinderen intern blijven spelen. De voorzitter zegt dat de
kinderen die bij Adelante hun opleiding krijgen normaliter niet bij ons intern spelen
omdat zij in het algemeen te jong zijn om aan de seniorencompetitie deel te nemen.
De kinderen die bij Adelante zijn aangesloten en bij ons lid willen blijven betalen
alleen de bondscontributie aan ons. Dat geldt niet voor de oudere junioren die aan
onze interne competitie deelnemen en het normale jeugdtarief betalen.

Nog wordt door Cris Borsten opgemerkt dat het jammer is dat er betrekkelijk weinig
junioren meedoen. Stimulatie van de junioren is daarom gewenst!

Hans Hoornstra legt vervolgens in het kort uit wat de doelstellingen en de methoden
zijn om aan de Limburgse kinderen de best mogelijke schaakopleiding te bezorgen.
Adelante is niet specifiek aan een club gebonden, maar is duidelijk bedoeld voor al
die streekgebonden verenigingen die geen mogelijkheid zien een professionele
opleiding aan te bieden. Uiteindelijk wordt gehoopt op een goede doorstroming naar
de verenigingen in de regio.
Op een betreffende vraag van Jeroen van Ginneken zegt Hans dat het merendeel
van de kinderen uit Maastricht komt.

10. Huisvesting.

De voorzitter zegt dat op initiatief van Reinier Overtoom een commissie in het leven
is geroepen bestaande uit voorzitter en leden Reinier! Omdat de commissie geen
locatie kon vinden die aan de gestelde randvoorwaarden voldeed, heeft Reinier
overleg met de uitbater van de Romein gepleegd, waaruit verrassenderwijs de
mogelijkheid tot gebruik van de thans afgesloten zaal naar voren kwam!



Penningmeester Wiel Maertzdorf zegt dat hij over informatie beschikt dat de Romein
over 2 tot 4 jaren door de gemeente wordt gesloten en dat die dan voor een
evenwaardig alternatief moet zorg dragen!
Als er iets gedaan kan worden aan het meubilair (stoelen zijn slecht) en gebruik van
de afgesloten zaal kan worden gemaakt kunnen wij het zo lang wel uitzingen!

Hans Ouwersloot zegt dat het nodig is een inventarisatie van de mogelijkheden
binnen de Romein te maken.

Hans Hoornstra oppert het idee om door middel van donaties van leden tot een
vervanging van het meubilair te geraken!

Afsluitend wordt de afspraak gemaakt dat het bestuur met de Romein gaat praten
over de inrichting van de beschikbare ruimte(s) en de mogelijkheden onderzoekt om
tot vervanging van het meubilair te geraken.

11. Bestuursverkiezing.

De voorzitter stelt vast dat zich voorafgaande aan deze vergadering geen
tegenkandidaten hebben gesteld voor de door het bestuur voorgestelde
bestuurskandidaten. Ook staande de vergadering blijkt dit niet het geval te zijn.

Jos Uiterwijk zegt dat de 3-jaarlijkse termijn van secretaris Jo Rikers erop zit, maar
dat deze zich herkiesbaar heeft gesteld. Hierna weerklinkt applaus waardoor diens
herbenoeming een feit is.

Jos zelf als voorzitter dient statutair elk jaar af te treden en ook hij stelt zich
herkiesbaar. Deze mededeling leidt tot applaus: het komende schaakjaar mag hij
wederom de voorzittershamer hanteren!

De voorzitter zegt dat Maarten-Jan Oosterman het afgelopen seizoen grotendeels de
facto als bestuurslid heeft gefungeerd. Jos stelt voor om Maarten-Jan nu formeel en
met terugwerkende kracht tot het vorige jaar te benoemen, hetwelk voorstel wederom
tot applaus voert. De benoeming is hierdoor vastgelegd.

Tenslotte zegt Jos dat door het bestuur Hans Hoornstra als nieuw bestuurslid wordt
voorgesteld: het moge niet verbazen dat ook dit voorstel bij acclamatie wordt
aangenomen! De voorzitter zegt nog dat de bestuursleden niet in functie worden
gekozen, het moge echter duidelijk zijn dat Hans als aandachtsgebieden Jeugd en
PR alsmede, gezien zijn eerdere opmerkingen in deze vergadering, ook de
huisvesting zijn toegedacht!

Het bestuur voor het komend seizoen is nu als volgt samengesteld: Jos Uiterwijk
voorzitter, herkozen bestuurslid Jo Rikers, nieuwgekozen bestuursleden Maarten-Jan
Oosterman en Hans Hoornstra en zittende bestuursleden Wiel Maertzdorf en Hans
Ouwersloot.



12. Prijsuitreiking seizoen 2011/2012.

De voorzitter leidt dit agendapunt in door te stellen dat wij nu aan het leukste
gedeelte van de vergadering beginnen! Vervolgens geeft hij het woord aan intern
wedstrijdleider Hans Ouwersloot.

Hans zegt dat hij op last van de penningmeester minder geld voor de prijzen heeft
mogen uitgeven, waardoor de prijzentafel minder gevuld is dan vorige jaren! Alleen
de kampioenen worden met een blijvende trofee bedacht.

Hans zou graag beginnen met de uitreiking van de KO-beker, maar dat kan niet
omdat de finale tussen Hans Hoornstra en Jasper Zilverberg nog gespeeld dient te
worden.

De rapid competitie vond op twee avonden plaats, de 3e plaats was voor Jasper
Zilverberg, de 2e voor Hans zelf, maar de wisselbeker en het blijvend bekertje krijgt
Hans Hoornstra onder applaus.

In de  snelschaak competitie werd Dirk van de Scheur 3e, Hans Hoornstra 2e en
Jacob Perrenet kampioen, welke mededeling (Jacob is niet aanwezig) applaus oogst.

Dan verzoekt Hans Ouwersloot aan extern wedstrijdleider Maarten-Jan Oosterman
de beker voor de beste prestatie in de externe competitie te willen uitreiken. Maarten-
Jan geeft hier gehoor aan en zegt dat door Jasper Zilverberg verreweg het beste
resultaat met zijn score van 6 uit 7 (!) heeft geboekt. Onder applaus neemt Jasper de
wisselbeker en het blijvend bekertje in ontvangst.

Hierna verzoekt Hans Ouwersloot aan Jasper Zilverberg om, in zijn functie als
voorzitter van de commissie die de ingezonden partijen voor de schoonheidsprijs
beoordeelt, de Jo Rikers trofee te willen uitreiken. Jasper voldoet graag aan dit
verzoek en deelt mee dat er 7 inzendingen waren, waarvan één van Hans Hoornstra
buiten mededing.
Hierna geeft Jasper een kleine show weg door alle partijen uit het blote hoofd een
uitgebreide analyse te geven. Zo komen na de bovengenoemde partij van Hans
Hoornstra in volgorde van steeds meer schoonheid nog die van Philippe Ramaekers,
Hans Hoornstra’s tweede, Reinier Overtoom, Philippe’s tweede, Jos Uiterwijk en
Hans Hoornstra’s derde aan de orde!
Hans Hoornstra mag dus onder applaus de wisselbeker en het blijvend bekertje uit
de handen van Jasper in ontvangst nemen.

Hans Ouwersloot vervolgt dan met de bekendmaking van de prijzen in de reguliere
interne competitie. Steeds worden de nummers 3 t/m1 genoemd en krijgt de nummer
1 applaus en indien aanwezig het blijvend bekertje.
D-groep: 3e Jo Rikers, 2e Tobias Jacobs, 1e Maarten Corsten
C-groep: 3e Jos Uiterwijk, 2e Asef Ghafuri , 1e Frank Janssen (na terugtrekking
               van Jo van der Kragt)
B-groep: 3e Igor Erin, 2e Jeroen van Ginneken, 1e Joost de Bruin (hier werden alle
               partijen reglementair beslist!)



Zover gekomen verzoekt Hans Ouwersloot aan de voorzitter de uitslag van de A-
groep (waarvan de winnaar dus tevens clubkampioen is) te geven.
Jos Uiterwijk zegt dat na een spannende vierkamp uiteindelijk Hans Ouwersloot  voor
Jasper Zillverberg (tweede) en Dirk van de Scheur (derde) het pleit in zijn voordeel
beslechtte en daarmee zijn kampioenschap van het vorig jaar prolongeerde! Onder
extra applaus ontvangt Hans de Fred Engelhard trofee en het blijvend bekertje.

13. Rondvraag en sluiting.

De voorzitter vraagt of er leden zijn die van de rondvraag gebruik willen maken. Dat
is inderdaad het geval.

Dien Knuit deelt mee dat de bibliotheek nu helemaal rond is. Op dit moment is één
boek niet binnen de gestelde uitleentermijn terug bezorgd.
Er bestaat de mogelijkheid boeken te lenen op de clubavond tussen 19.15 en 19,45
uur. De uitleenperiode is 1 maand, die 4 keer met 1 maand verlengd kan worden.
De voorzitter voegt hieraan toe dat het bestaande uitleenreglement op onze website
wordt geplaatst.

Joost de Bruin stelt voor het bestuur voor het verrichte werk te bedanken!
Het blijkt dat dit niet aan dovemansoren is gericht!

Niets meer aan de orde zijnde sluit Jos Uiterwijk onder dankzegging aan de
aanwezigen rond 23 uur de vergadering.

Maastricht, 21 juli 2012,
Jos Uiterwijk
Jo Rikers


