
Notulen van de 18e algemene ledenvergadering van Schaakclub Maastricht 27 juni 2017 

 

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

Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Jacob Perrenet (notulen), Mano Deckers, Bas Pasterkamp, Daan 

Brorens, Matthias van Zwet, Walter Beugels, Peter Schotman, Reinier Overtoom, Jasper Zilverberg. 

 

1. Openingswoord voorzitter  

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

resultaten en een geslaagde interne competitie (die wat betreft het clubkampioenschap nog niet 

afgesloten is). Hij staat uitgebreid stil bij het overlijden van erelid en veeljarig bestuurslid Jo Rikers. 

 

2. Vaststelling agenda  

Geen wijzigingen.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er is een afmelding van Joop Hummel. Er is een mail ontvangen van Mano Deckers m.b.t.  vacature 

extern wedstrijdleider en aanvangstijd. 

 

4. Goedkeuring notulen van de zeventiende ALV  

Er zijn geen opmerkingen; de notulen worden vastgesteld.  

 

5. Goedkeuring jaarverslagen 2016/2017 van de secretaris, penningmeester, interne 

competitieleider, externe competitieleider en bestuurslid Jeugdzaken en PR.  

Jaarverslag secretaris 

Geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag penningmeester 

Daan geeft toelichting. In overleg met het bestuur is het boekjaar gelijkgetrokken met het LiSB-

schaakjaar: oktober t/m september. Het jaar is dus nog niet afgesloten en de per 6 juni  opgemaakte 

balans houdt nog geen rekening met LiSB-contributie en zaalhuur die nog voldaan moeten worden. 

Daan voorspelt een kleine winst . Bij stabiel ledental en structurele vrijwillige individuele 

contributieverhoging zal die trend zich voortzetten. Het eigen vermogen is inclusief materiaal. 

Materiaal wordt in aantal jaar afgeschreven en voor aanschaf nieuw materiaal is er een reservering. 

Dien meldt dat haar aanvraag voor gemeentelijke bijdrage voor contributie helaas is afgewezen; 

Mano wil graag overleg met Daan over de aanvraag in zijn geval. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag interne competitieleider 

Peter geeft toelichting. De strijd om het clubkampioenschap gaat nog tussen Hans H en Jasper. Over 

een eventuele match met asielzoekers is nog geen nader bericht. Een discussiepunt bij de opzet van 

de interne is de derde cyclus, waarbij de deelname inzakt. Dit komt verder ter sprake bij punt 7. Het 

verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag externe competitieleider 

Joost wijst nog eens op het succes van het rapid-team. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken en PR 

Hans licht toe dat er afgelopen jaar te weinig activiteiten waren om een zinvol verslag op te stellen. 

 

6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester  



Het voorstel is, dat de contributie gelijk blijft. Behalve het onder punt 5 genoemde is dit ook mogelijk 

doordat diverse bestuursleden de penningmeester geholpen hebben bij het innen van achterstallige 

gelden. In de begroting staat een bedrag voor de ledenvergadering; dat duidt op de consumptie in de 

pauze. De begroting, inclusief het gelijk houden van de contributie, wordt met algemene stemmen 

aangenomen. Leden die het kunnen missen worden dus opnieuw gevraagd vrijwillig wat meer 

contributie te betalen dan het reguliere bedrag.  

 

7. Interne competitie seizoen 2016-2017, inclusief voorstel nieuwe competitieopzet  

Op grond van de discussie over de opzet van de derde cyclus worden vier voorstellen geformuleerd 

en in stemming gebracht. 

0) De huidige opzet handhaven, d.w.z. drie cycli plus een KO-systeem met matches van twee partijen 

(met zo nodig een beslissing door snelschaak); 

1) Eén lange cyclus over het hele seizoen; 

2) Twee langere cycli (16 ronden) plus een twee-partijen-tweekamp (met zo nodig een beslissing 

door snelschaak) tussen beide winnaars; 

3) Drie cycli, met drie ratinggroepen en de derde cyclus parallel aan een match van zes partijen 

tussen de winnaars van cyclus 1 en 2 (met zo nodig een beslissing door snelschaak ).  

De stemming wijst een duidelijke winnaar aan: 1 voor voorstel  0, 2 voor voorstel 1, 8 voor voorstel 2, 

4 voor voorstel 3 en 1 onthouding. Peter werkt de opzet met twee langere cycli uit.  

Het voorstel bij de KO-beker over te gaan op een tempo van 1:15 plus 30 sec increment wordt 

aangenomen met 14 voor en 2 tegen. 

 

8. Externe competitie seizoen 2016/2017  

Joost deelt mee dat op de afgelopen bondsraadvergadering is besloten dat in het seizoen 2018-2019 

het nieuwe systeem van de externe competitie wordt ingevoerd: meer klassen in de KNSB, op 

zaterdag, geen promotie-/degradatieregeling meer naar de regionale competitie en vrije inschrijving. 

Competitieleider Ynze Mengerink heeft Joost gevraagd mee te denken hoe de LiSB, die er vanwege 

de eigen regionale competitie op zondag tegen was, er het beste mee om kan gaan. Joost zal ook 

Matthias erbij betrekken. Op een vraag naar een mogelijke verhoging van de KNSB-contributie, zegt 

Daan dat hij dit niet verwacht.    

   

9. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur  

De stoppende bestuursleden Hans Hoornstra (PR en jeugd) en Joost (wedstrijdleider extern) worden 

bedankt voor hun inzet. Hans zal buiten het bestuur nog wel activiteiten ontplooien en verder zullen 

zijn taken verdeeld worden. Voor de opvolging van Joost (externe competitie) is Matthias bereid 

gevonden; hij wordt met algemene stemmen gekozen. Jos (voorzitter) en Jacob (secretaris) worden 

herkozen, ook met algemene stemmen. Daan (penningmeester) en Peter (wedstrijdleider intern) 

zetten hun werkzaamheden het komend seizoen voort. 

 

10. Overige zaken  

Enquête:  Jos zal een enquête houden over verschillende punten waarover discussie is. Ten eerste 

het OMZK. De deelname beperkt zich tot eigen leden en loopt terug. Is dit een probleem en zo ja, 

hoe moet het OMZK (van 2018) dan weer groter gemaakt worden? Ten tweede de AAS-avonden. 

Joost, Jeroen en Eric stoppen met de organisatie. Jacob wil wel trainingsavonden organiseren, maar 

geen schaakvarianten; Jasper wil wel zorgen voor de gebruikelijke onderdelen, zoals finale KO, 



random en barbecue. Maar welke invulling willen de leden? Ten derde de huisvesting. Tegenover een 

goeie bar, staat een slechte en soms rumoerige ruimte. Hoe denken de leden erover? Zijn er zwakke 

aspecten van de huidige ruimte te verbeteren? De door Hans aangedragen ruimte in Itteren zal voor 

de externe wedstrijden worden ingezet. Jos oriënteert zich op een potentieel alternatief (Het 

Ruweeltje).  

Jos zal de enquête zowel digitaal als persoonlijk op papier verspreiden. In september zal het bestuur 

zich op de uitslag beraden en zo nodig een extra ALV bijeen roepen. 

Aanvangstijd en speeltempo: Mano vraagt om eerder te beginnen, want het late eindtijdstip is voor 

hem een probleem. Voor diverse anderen zou echter juist eerder beginnen een probleem zijn. De 

oplossing is, dat in overleg met de intern wedstrijdleider in uitzonderlijke gevallen een kortere 

speeltijd van bijvoorbeeld een uur p.p.p.p. kan worden aangehouden. 

Itteren: Hans Hoornstra begint in het nieuwe seizoen met schaakactiviteiten vanuit de Stichting 

Limburg Schaakt, o.a. voor de jeugd. Zijn initiatief wordt enthousiast ontvangen, waarbij sommigen 

liever een sterkere relatie met Schaakclub Maastricht hadden gezien.   

 

11. Prijsuitreiking seizoen 2016/2017  

Peter feliciteert Joop Hummel met de KO-beker, Hein de Boer met het rapidschaak, Hans Hoornstra 

met het snelschaak en het Fischer Random, Reinier Overtoom met de winst van B-groep en Wiel 

Maertzdorf met de C-groep. De finale van de A-groep om het clubkampioenschap moet nog gespeeld 

worden.  Helaas zijn er problemen met de bekers, zodat ze niet uitgereikt kunnen worden. Daar 

wordt aan gewerkt.  

 

11. Rondvraag en sluiting  

Op de vraag van Matthias of het OMZK dit jaar doorgaat, is het antwoord van Jos bevestigend. 

Het is Wiel opgevallen, dat enkele leden dit jaar nooit aanwezig waren. Hij noemt als voorbeeld Mark 

Ramaer en Igor Erin. Jos legt uit dat beiden hun lidmaatschap hebben opgezegd. 

De voorzitter sluit de ALV en het seizoen 16-17.  

 

P.S. 

Na de vergadering vertelde Hans Hoornstra een mooi verhaal bij een partij van Jacob uit de laatste 

ronde van het Open Limburgs Kampioenschap, waarvoor hij de Jo-Rikers trofee 2017 verdiende.  


