
Notulen van de 16e algemene ledenvergadering van 

Schaakclub Maastricht 30 juni 2015 
 

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joost de Bruin, Jeroen van Ginneken, Hans Hoornstra, Eric 

Hoefsmit, Dien Knuit, Tjoe Liong Kwee, Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Hans Ouwersloot, Reinier 

Overtoom, Jacob Perrenet (notulen), Philippe Ramaekers, Mark Ramaer, Jo Rikers, Jeroen Spronken, 

Jasper Zilverberg, Mano Deckers, Walter Beugels, Frank Jansen, Cris Borsten, Maarten van Laatum. 

 

 

1. Openingswoord voorzitter  

Jos Uiterwijk opent de vergadering om 20 uur 5. Hij memoreert de mooie externe prestaties van het 

derde team (kampioen derde klasse LiSB en naar de tweede klasse) en het eerste team (kampioen 

promotieklasse LiSB en naar de KNSB). Hij staat ook even stil bij het overlijden van Henk Klein (lid) en 

Fred Engelhard (erelid). 

 

2. Vaststelling agenda  

Geen wijzigingen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn afmeldingen van Sjef Moerdijk, Asef Ghafuri en Ferry Gerard. 

Kort voor de ALV is er een brief bij het bestuur binnen gekomen van Tjoe Liong Kwee met het 

verzoek er op de ALV aandacht aan te besteden. Het betreft de LiSB-plannen met betrekking tot de 

grootte van de teams in de verschillende klassen. De brief zal rondgedeeld en behandeld worden bij 

punt 8, externe competitie. 

 

4. Goedkeuring notulen van de vijftiende ALV  

Eric Hoefsmit had graag zijn naam correct gespeld, dus niet Hoefsloot, zoals op pg. 5 en 7. 

Jacob Perrenet had graag bij zijn uitgesproken verwachting over deelname aan AAS op pg. 6 

meerderheid veranderd in substantiële minderheid. De sluitingstijd zal eerder 22.34 dan 20.34 

geweest zijn. Met deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd met dank aan Jo Rikers. Jacob 

Perrenet merkt nog op, als opvolger van Jo Rikers, dat zijn notulen wat korter zullen zijn. 

Naar aanleiding van de notulen wordt even gediscussieerd over de roepnaam van onze club met als 

conclusie dat het binnen de schaakwereld Maastricht zal zijn en daarbuiten Schaakclub Maastricht.  

  

5. Goedkeuring jaarverslagen 2014/2015 van de secretaris, penningmeester, interne 

competitieleider, externe competitieleider en bestuurslid Jeugdzaken en PR  

 

Jaarverslag secretaris 

Hans Ouwersloot bevestigt, dat hij zoals in het verslag is vermeld, op de dinsdagavonden vanaf kwart 

over zeven schaaktraining wil gaan geven. Zijn doel is vooral potentiële leden zo aan de club te 

binden. Zijn plan wordt gewaardeerd. Het verslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 

 

 

 



Jaarverslag penningmeester 

Wiel Maertzdorf licht vooraf toe, dat er een nog niet verklaard verschil van 30 euro is geconstateerd 

bij het op verschillende plaatsen berekende tekort. Hij zal dit na zijn vakantie uitzoeken. Wiel 

benadrukt, dat er meer leden moeten komen om financieel gezond te worden. Zonder de incidentele 

meevallers afgelopen seizoen, was het tekort hoger uitgevallen. 

 

Eric Hoefsmit stelt een aantal vragen. Is er geen kascontrole geweest? Daar was nog geen tijd voor. Is 

een seizoenbegroting i.p.v. een jaarbegroting niet beter? Nu kosten wanbetalers meermaals geld. 

Wiel Maertzdorf is nog niet overtuigd en Jo Rikers wijst op de statuten, die over een kalenderjaar 

spreken. De voorzitter stelt dat ideeën welkom zijn, maar de uitvoering ligt bij de penningmeester. Er 

zal wel strenger op betalingen worden gelet. 

 

Walter Beugels en Frank Jansen pleiten voor beperking van de afdracht naar de LiSB voor alleen 

intern spelende leden, maar het bestuur wil geen grijze leden. Volgens Jos Uiterwijk is dit een 

afspraak van alle verenigingen met de bond met het doel de infrastructuur van de LiSB te steunen.  

Harry Nietsch stelt vragen over enkele bedragen. 71 euro gaat naar de LiSB voor ieder team; 60 euro 

OMZK betreft de geldprijzen van het zomerkampioenschap; 60 euro Beste Zet betreft de aanschaf 

van notatieboekjes. En waar zijn de rente-inkomsten? Deze zijn nihil volgens de penningmeester. 

Tenslotte zegt het bestuur toe dat er nog wel een kascontrole komt. De ALV keurt het verslag van de 

penningmeester goed, onder voorbehoud van het akkoord van de kascontrolecommissie. 

 

Jaarverslag interne competitieleider 

Zonder discussie goedgekeurd. 

 

Jaarverslag externe competitieleider 

Zonder discussie goedgekeurd. 

 

Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken en PR 

Hans Hoornstra bedankt Wiel Maertzdorf voor de inzet m.b.t. de jeugdtraining (samen met Ton 

Montforts). Schaken zit in de lift bij de jeugd, maar voor een jeugdafdeling zouden drie actieve leden 

nodig zijn. Frank Jansen biedt zich aan. De training van Wiel Maertzdorf valt formeel niet onder 

Schaakclub Maastricht, maar onder Stichting Limburg Schaakt. 

Het verslag van het bestuurslid Jeugdzaken en PR wordt goedgekeurd. 

 

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

kascommissie) 

De ALV keurt de begroting goed. De ALV is het eens met het niet verhogen van de contributie. 

De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Eric Hoefsmit en Philippe Ramaekers. Als nieuwe 

commissie wordt benoemd Philippe Ramaekers en Cris Borsten. 

 

7. Interne competitie seizoen 2015/2016, inclusief voorstel nieuwe competitieopzet  

Hans Ouwersloot loopt eerst een aantal voorstellen voor kleine wijzigingen langs, die alle worden 

overgenomen door de ALV - aantal voorrondes van 11 naar 12, aantal finalerondes van 8 naar 9, 

verlies door afwezigheid na 30 minuten, rapidtempo van 30 naar 20 minuten pppp, bij afwezigheid 1e 



of 2e rapid-avond 2 x ½ pt  i.pv. 3 x ½ pt, 6 AAS-avonden naar 5 - op een na: de B- en de C-groep 

blijven aparte groepen. 

 

Een voorstel tot grote wijziging - variatie in het speeltempo - heeft als achtergrond, dat sommige 

leden de partijen te lang vinden duren. Het bestuursvoorstel houdt in: eerste cyclus iedere partij de 

keuze uit een korte partij (1 uur; met increment) of  een lange (1 ½ uur; met increment), waarbij het 

‘kort’ wordt als de spelers het niet eens worden; in de tweede cyclus wordt het in het laatste geval 

‘lang’, in de finale ‘kort’ voor B en C en ‘lang’ voor A.  In de discussie kwam ook nog de variant ‘ultra-

kort’ voorbij: 1 uur pppp, maar een meerderheid bleek voor het bestuursvoorstel, dat daarmee werd 

aangenomen.  

 

8. Externe competitie seizoen 2015/2016  

Ondanks gering succes dit jaar wil Joost de Bruin komend seizoen opnieuw stimuleren dat leden zelf 

teams formeren voor de diverse LiSB-competities naast de reguliere teamcompetitie (beker, rapid, 

e.d.). Als er zich geen team bij hem meldt, gaat hij zelf werven. Ook is hij voornemens voor specifieke 

toernooien propaganda te maken om met een groep deel te nemen. 

Nieuws is, dat er op den duur een vierde klasse in de KNSB zal komen, zonder drempel. 

 

Dan wordt de brief van Tjoe Liong Kwee rondgedeeld, gelezen en door hem toegelicht. Het betreft de 

door de LiSB voorgestelde uniforme teamgrootte (zestallen). Tjoe Liong Kwee vraagt naar de 

motieven op grond waarvan vanuit onze club positief op dit voorstel is gereageerd. Joost de Bruin 

antwoordt, dat uniformiteit soepele doorloop bevordert. Er is destijds geen formele peiling onder 

onze leden gehouden. Het bestuur organiseert die daarom ter plekke onder de aanwezige leden met 

optie 1 een getrapt systeem zoals nu (4-6-8-8 in de opeenvolgende klassen van onder naar boven), 

optie 2 een uniform systeem (6-6-6-6) en optie 3 het idee van Tjoe Liong Kwee, een twee-divisie 

systeem (4-4-8-8). De meerderheid blijkt voor een uniform systeem, een kleine minderheid voor het 

getrapte en een iets grotere minderheid voor twee divisies.  

 

In de verdere discussie komt nog ter sprake, dat aansluiting bij de Duitse of de Belgische competitie 

ook een optie is om het schaakleven te versterken. 

   

9. Communicatievoorstel  

Hans Hoornstra krijgt lof voor zijn plannen die al voor een groot deel ontwikkeld zijn: een nieuwe 

website, een Facebook-groep en een Chess.com-groep. Jacob Perrenet merkt op dat misschien op 

deze wijze toch niet alle leden bereikt worden.  

    

10. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur  

De zittende bestuursleden zijn Jos Uiterwijk (vz), Hans Ouwersloot, Wiel Maertzdorf, Jacob Perrenet, 

Joost de Bruin en Hans Hoornstra. Jos Uiterwijk en Hans Hoornstra zijn aftredend maar herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. Beiden worden per acclamatie herkozen. 

  

11. Prijsuitreiking seizoen 2014/2015 inclusief uitreiking van de Jo Rikers Trofee  

De winnaars zijn: Philippe Ramaekers met de KO-beker, Hans Ouwersloot met het snelschaak en het 

rapidschaak, Cris Borsten met de C-groep, Mark Ramaer met de B-groep, Hans Hoornstra met de A-

groep en dus clubkampioen,  Jacob Perrenet met de externe competitie en met de Jo Rikers trofee. 



Voorafgaand aan de uitreiking van de laatste trofee bespreekt Hans Hoornstra van de inzendingen 

nog een aantal partijfragmenten en de hele winnende partij van Jacob Perrenet.  

 

12. Rondvraag en sluiting  

Harrie Nietsch vraagt naar de uitslag van de gokwedstrijd op de nieuwe clubkampioen. Hans 

Ouwersloot geeft de uitslag: de juiste naam werd vaak genoemd; door het noemen van de juiste 

nummer twee erbij te betrekken, kon een winnaar worden aangewezen, te weten Harrie Nietsch. 

Joost de Bruin vraagt allen mee te denken met de invulling van de vijf AAS-avonden van komend 

seizoen. Gebleken is dat verreweg de meeste leden dit initiatief een verrijking van het clubleven 

vinden. Joost de Bruin, Eric Hoefsmit en Jeroen van Ginneken worden bedankt. 

 

Met de oproep tot deelname aan het zomerkampioenschap sluit Jos Uiterwijk de ALV en het seizoen.  

 

 

Jacob Perrenet 

Secretaris 


