
Notulen van de 17e algemene ledenvergadering van Schaakclub Maastricht 28 juni 2016 

 

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joost de Bruin, Hans Hoornstra, Eric Hoefsmit, Dien Knuit, Tjoe 

Llong Kwee, Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Hans Ouwersloot,  Jacob Perrenet (notulen), Mark 

Ramaer, Jo Rikers, Jeroen Spronken, Mano Deckers, Cris Borsten, Daan Brorens (gast), Ferry Gerard. 

 

1. Openingswoord voorzitter  

Jos Uiterwijk opent de vergadering om 20 uur. Hij kijkt terug op een jaar met matige externe 

resultaten, maar een geslaagde interne competitie met ook dank aan de AAS-commissie (Joost de 

Bruin, Jeroen van Ginniken en Eric Hoefsmit). Het ledental is iets gestegen. Twee ex-leden, Jan van 

Reek en Willy Wijsen zijn overleden en worden kort herdacht. 

 

2. Vaststelling agenda  

Geen wijzigingen. Wel licht de voorzitter de keuze toe om zittende bestuursleden, ook als ze 

aftreden, de toekomstgerichte stukken te laten behandelen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn afmeldingen van Reinier Overtoom en Peter Schotman. Er is een stuk ontvangen van Reinier 

Overtoom over de opzet van de interne competitie; dat zal bij punt 7 behandeld worden. 

 

4. Goedkeuring notulen van de zestiende ALV  

Eric Hoefsmit had de notulen graag eerder ontvangen; Jacob Perrenet zegt toe dat het kort na de 

eerste bestuursvergadering zal gebeuren. Jo Rikers herinnert eraan dat bij de opzet van de interne 

competitie ook een voorstel was dat spelers in alle vrijheid een tempo zouden kunnen afspreken; dat 

voorstel vond te weinig medestanders. De notulen worden goedgekeurd.  

  

5. Goedkeuring jaarverslagen 2015-2016 van de secretaris, penningmeester, interne 

competitieleider, externe competitieleider en bestuurslid Jeugdzaken en PR.  

Jaarverslag secretaris 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag penningmeester 

Er wordt gevraagd naar de kascontrole; over 2014 is die na de ALV verricht door Philippe Ramaekers 

en Eric Hoefsmit. Ze hebben toen geen onregelmatigheden ontdekt en de penningmeester wordt 

alsnog decharge verleend over 2014. 

Harry Nietsch vraagt naar de KNSB-kosten. Omdat het eerste team op KNSB-niveau speelde waren er 

extra kosten. In het door de penningmeester opgevoerde bedrag is al de tegemoetkoming van de 

KNSB verrekend. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag interne competitieleider 

Ferry Gerard vraagt waarom nieuwe leden soms aan de interne beginnen, maar later toch weer 

afhaken. Wiel Maertzdorf veronderstelt twee redenen: tijdgebrek en de hoogte van de contributie. 

Er zijn geen exitinterviews; die zijn ook lastig te organiseren. Wel is er aandacht voor nieuwe leden: 

oefenpartijen en praten. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag externe competitieleider 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 



Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken en PR 

Mano Deckers vraagt naar aanleiding van de video’s op YouTube en Facebook of de spelers 

toestemming hebben gegeven. Hans Hoornstra antwoordt dat de spelers zelf niet in beeld zijn; op de 

partijen zit geen copyright. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester (inclusief verslag kascommissie en 

benoeming nieuwe kascommissie) 

Het verslag van de kascommissie is al behandeld bij punt 5. Als leden van de nieuwe kascommissie 

worden geïnstalleerd Wiel Maertzdorf en Cris Borsten en wel voor twee jaar.  

Bij het verslag van de kascommissie was ook een voorstel voor contributieherziening om het 

terugkerend kastekort op te vangen als volgt: 

a) Regulier tarief voor lidmaatschap (was 100 euro) blijft gelijk: 100 euro. 

b) Tarief voor dubbelleden (was 40 euro of 20 euro) wordt: 55 euro. 

c) Tarief voor studenten (was 75 euro) blijft gelijk: 75 euro, maar uitsluitend tot en met 21 jaar  

d) Gereduceerd tarief voor leden met een uitkering of zeer laag salaris (was 55 euro of 75 euro) 

wordt: 100 euro; wel wordt deze leden gestimuleerd gebruik te maken van de mogelijkheden tot 

gemeentelijke ondersteuning. 

Dit voorstel is binnen het bestuur besproken en gedeeltelijk overgenomen: a) en b) ongewijzigd; c) 

geen leeftijdsbepaling bij de studentenkorting, want dat was de conditie voor vermelding van de club 

bij de universiteit; d) geen verhoging voor minderdraagkrachtigen, want de gemeentelijke 

ondersteuning is niet eenvoudig te verkrijgen en gekoppeld aan alle activiteiten over een jaar (wel 

wordt de penningmeester gevraagd de betreffende leden op de mogelijkheid te wijzen); wel extra e) 

een beroep op meerdraagkrachtigen vrijwillig wat extra te betalen (zonder richtbedrag). Na enige 

discussie wordt het bestuursvoorstel aangenomen met 14 voor en 2 onthoudingen. 

Ferry Gerard vraagt nog over de reiskosten, die chauffeurs hebben bij externe wedstrijden. Het 

bestuur geeft de richtlijn dat deze chauffeurs een vergoeding van hun passagiers kunnen vragen; in 

de praktijk leidt dat niet tot problemen. 

 

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

Hans Ouwersloot stopt met het intern wedstrijdleiderschap vanwege zijn verhuizing; Peter Schotman 

is zijn beoogd opvolger. Gezien het wat moeizame verloop van de finale-achtkamp, legt Hans 

Ouwersloot de aanwezigen drie voorstellen voor om na beide cycli het seizoen af te ronden: 

a) Afvalmatches van twee partijen plus eventuele beslissing via vluggertjes (voorstel Peter 

Schotman) 

b) Twee cycli en de winnaars spelen een match (voorstel Reinier Overtoom) 

c) Toch weer een achtkamp zoals afgelopen jaar 

Er zijn 8 stemmen voor a), 3 stemmen voor b), 1 stem voor c) en 4 onthoudingen; daarmee is 

voorstel a) aangenomen. De groepen naast de finale gaan niet met matches werken; de nieuwe 

wedstrijdleider kan eventueel nog wel een troostfinale voor nummer 3 en 4 organiseren. 

Joost de Bruin wijst erop dat Reinier Overtoom ook nog voorstelde de laatste matchpartij net als de 

KO-finale met commentaar te vertonen. Er wordt besloten dit over te laten aan de nieuwe AAS-

commissie en de nieuwe wedstrijdleider. De bestaande AAS-commissie is Jeroen van Ginniken al 

kwijtgeraakt en zoekt naar leden die een nieuwe commissie willen vormen. Hij en Eric Hoefsmit 

willen nog wel ondersteunen. 

 



 

8. Externe competitie seizoen 2016-2017  

Volgens Joost de Bruin zullen aantal zaken m.b.t. de klassen van de KNSB en de LiSB gaan 

veranderen, maar helemaal duidelijk is het nog niet: een tweede klasse LiSB met vrije toegang (maar 

wel promotieplicht bij een kampioenschap), een recreatieve derde klasse LiSB, achttallen in de 

promotieklasse, zestallen in de eerste en tweede klasse LiSB, viertallen in de derde klasse LiSB; op 

den duur ook een vierde en zelfs vijfde KNSB-klasse met vrije toegang. Joost de Bruin zal 

inventariseren of ons derde team ook in de tweede klasse LiSB wil spelen.  

   

9. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur  

De zittende bestuursleden zijn Jacob Perrenet, Hans Hoornstra en Joost de Bruin; Jos Uiterwijk is 

aftredend, maar herkiesbaar; Hans Ouwersloot en Wiel Maertzdorf zijn aftredend en niet 

herkiesbaar; beoogde nieuwe bestuursleden zijn Peter Schotman en Daan Brorens (als enige geen 

clublid, maar dat kan volgens de statuten). Per acclamatie wordt Jos Uiterwijk herkozen en worden 

Peter Schotman en Daan Brorens gekozen als nieuwe bestuursleden. De voorzitter looft Wiel 

Maertzdorf en Hans Ouwersloot die beiden maar liefst 12 jaar tot veler tevredenheid bestuurslid zijn 

geweest; ze krijgen een applaus en een attentie. 

  

10. Prijsuitreiking seizoen 2015-2016 inclusief uitreiking van de Jo Rikers Trofee  

De winnaars zijn: 

Jasper Zilverberg met de KO-beker, Hans Ouwersloot met het rapidschaak, Jephte Lafour als winnaar 

van groep C, Asef Ghafuri als winnaar van groep B, Hans Hoornstra als winnaar van groep A en 

daarmee opnieuw clubkampioen en Reinier Overtoom met de Jo Rikers trofee. De winnaars krijgen 

lof en een beker. (De omlijsting van de Jo Rikers trofee in de vorm van vele door Hans Hoornstra 

vertoonde interessante partijfragmenten wordt uitgesteld tot na de vergadering).  

 

11. Rondvraag en sluiting  

Mano Deckers vraagt naar wat er met de training gebeurt, nu Hans Ouwersloot geen intern 

wedstrijdleider meer is; die wordt opgeschort tot zich een nieuw iemand meldt om het te doen. 

Jo Rikers memoreert nog eens dat de penningmeester dus de vrije hand heeft met contributiekorting 

voor minderdraagkrachtigen. 

Eric Hoefsmit maakt in verband met privacy bezwaar tegen het verspreiden van contactgegevens 

naar alle leden; Jacob Perrenet belooft dit alleen binnen het bestuur te doen. Eric Hoefsmit is er ook 

van overtuigd dat de mails van de secretaris efficiënter verstuurd kunnen worden. 

Wiel Maertzdorf meldt dat hij contact heeft met het Maastrichtse asielzoekers centrum om een 

uitwisseling met schakers te organiseren; zijn oproep om hulp daarbij heeft nog maar weinig reacties 

opgeleverd. 

Tjoe Llong Kwee vraagt met het oog op de uitbreidingsplannen van de KNSB hoe het bestuur staat 

tegenover het op zaterdag spelen. De voorzitter zegt toe dat het bestuur zich daarover zal beraden 

en zo nodig de leden zal raadplegen; het bestuur zal zeker niet passief afwachten. 

Jo Uiterwijk meldt dat over een week het zomer kampioenschap zal starten; de vergadering stemt 

erin toe, dat het nu ook - net als bij DJC - voor de externe deelnemers gratis is. 

De voorzitter sluit de ALV en het seizoen 2015-2016.  


