
Notulen van de 19e algemene ledenvergadering van Schaakclub Maastricht  26 juni 

2018  

 

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Hans Hoornstra, Dien Knuit, Tjoe Llong Kwee, Wiel Maertzdorf, 

Harry Nietsch, Jacob Perrenet (notulen), Mano Deckers, Bas Pasterkamp, Jasper Zilverberg, Jeroen 

Spronken, Hein de Boer, Philippe Ramaekers, Maarten van Laatum, Reinier Overtoom, Maarten-Jan 

Oosterman, Ronald Nelissen, Jephte Lafour en later Rezar Dominguez . 

 

1. Openingswoord voorzitter  

Jos Uiterwijk opent de vergadering om 20 uur.  

 

2. Vaststelling agenda  

Bas vraagt (al eerder per mail) om een andere volgorde m.b.t. enquête, kandidaatsstelling Hans en 

kandidaatsstelling Jos. Na enige discussie en de verzekering dat beide kandidaten kunnen reageren 

op de ander worden de punten 10 en 11 omgewisseld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Jacob geeft toelichting bij de privacywet.  Het bestuur heeft een privacy statement opgesteld. Jacob 

vraagt de aanwezigen in de pauze een formulier in te vullen betreffende toestemming voor gebruik  

door de club van persoonlijke gegevens en beeldmateriaal. Hij zal die formulieren ook sturen aan de 

niet-aanwezigen. De vergadering gaat akkoord met zijn voornemen - om praktische redenen - in het 

KNSB-administratiesysteem in te vullen dat een lid met beide soorten gebruik instemt tot dat een 

ingevuld formulier iets anders aangeeft.  

Harry geeft toelichting bij zijn ingezonden stuk over de interne rating. Na enige discussie besluit hij 

zijn voorstel te verscherpen: veel lager wordt 25 punten lager. De vergadering is in principe 

welwillend, maar er wordt niet gestemd. Het voorstel wordt voorgelegd aan de interne 

wedstrijdleider Peter Schotman, wanneer hij binnenkort terug is. 

De door Hans voorgestelde nieuwe huisstijl inclusief logo wordt  aangenomen met (aanvankelijk) 11 

stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen. 

Bas krijgt de gelegenheid zijn punt betreffende schakende studenten ter sprake te brengen, dat hij 

eerder per e-mail aankondigde. Er is belangstelling voor de club, maar men wil dan wel schaakles. 

Bas brengt het bestuur met de studenten in contact. 

Jacob deelt mee, dat er vier volmachten ontvangen zijn: Joop en Rezar voor Hans en Peter en Daan 

voor Jos. De volmachten betreffen alle stemmingen. Dat betekent dat de huisstijl met meer stemmen 

is aangenomen: 15 voor, 2 tegen en 5 onthoudingen. 

Jacob deelt verder mee dat er een e-mail ontvangen is van Joop met een voorstel over het 

verbeteren communicatie van bestuur en teamleiders met de leden en een voorstel voor een 

systeem met groepen in de interne competitie. Beide voorstellen worden niet behandeld, vanwege 

afwezigheid van Joop, maar wel in het bestuur besproken. 

   

4. Goedkeuring notulen van de achttiende ALV  

Er zijn geen opmerkingen; de notulen worden vastgesteld.  

 



5. Goedkeuring jaarverslagen 2017/2018 van de secretaris, penningmeester, interne 

competitieleider en externe competitieleider.  

 

Jaarverslag secretaris 

Geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag penningmeester 

Daan is afwezig. Jos licht toe dat het boekjaar, zoals besloten is op de vorige alv, nu loopt van 

september tot september. Ronald pleit ervoor het boekjaar van juli tot juli te laten lopen, zodat het 

verslag op de alv niet ‘achter’ loopt. De vergadering wil het boekjaar niet weer veranderen, zeker nu 

de penningmeester er niet is. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag interne competitieleider 

Jos geeft toelichting. Hij en Daan hebben de taak van Peter tijdelijk op zich genomen vanwege diens 

sabbatical. De winnaar van de C-groep is bekend (Micha); het kampioenschap van de B-groep gaat 

nog tussen Asef en Ronald; dat van de A-groep tussen Hans en Jacob. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

Jaarverslag externe competitieleider 

Geen vragen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

6. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017 en 2017-2018 exclusief uitreiking van de Jo Rikers trofee. 

Jos legt uit wat er is misgegaan met de wisselbekers die gegrafeerd moesten worden; ze zijn 

onbereikbaar achtergebleven in de woning van Peter die op sabbatical is. Er kunnen nu wel bekers 

uitgereikt worden die men in bezit mag houden. Voor zo ver de winnaars aanwezig en bekend zijn, 

worden de bekers onder applaus uitgereikt:  2016-2017 snelschaken Hans,  rapid Hein, KO Joop, C-

groep Wiel, B-groep Reinier en A-groep Hans; 2017-2018 snelschaken Hans,  rapid Maarten-Jan, KO 

Maarten-Jan en C-groep Micha. 

 

7. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester  

Jos licht toe dat er besloten is nog geen contributieverhoging voor te stellen, hoewel dat op den duur 

zeker nodig zal zijn, tenzij bijvoorbeeld het ledental flink gaat stijgen. De begroting en het 

contributievoorstel worden met algemene stemmen aangenomen. 

 

8. Interne competitie seizoen 2018-2019  

Jos licht toe dat Peter van plan is in principe dezelfde opzet over het jaar te hanteren. Er moet wel 

wat meer ruimte zijn voor de finalepartijen. Er volgt discussie over het spelen tegen elkaar van 

spelers met een groot verschil in sterkte. Er zal enerzijds worden ingevoerd dat het systeem dit 

automatisch voorkomt en anderzijds zal er zo nodig worden ingegrepen via handmatige indeling. 

  

9. Externe competitie seizoen 2018-2019  

Philippe licht toe dat er een 4e klasse KNSB-team is gevormd uit huidige eerste-team spelers en 

reserves. Er was geen meerderheid die (ook) in de hoofdklasse van de LiSB wilde spelen. Binnenkort 

moet in de LiSB gemeld worden in welke klasse we met teams willen deelnemen. Philippe roept de 

leden op aan te geven of men in de LiSB wil spelen.  Hoewel er nog onduidelijkheden zijn in het 

beleid van de LiSB is er in principe recht op een team in de hoofdklasse, de 2e klasse en de 3e klasse. 

Hans bepleit mee te doen in de hoofdklasse.  

 



10. Presentatie resultaten enquête 

Jos presenteert de resultaten. Hij zal bij de opzet  OMZK deze zomer met de resultaten rekening 

houden. Hij stuurt op korte termijn een mail rond over de invulling van de komende acht weken. 

Het valt Jos mee hoe de leden over de huidige speelruimte denken. Hans vindt de resultaten niet 

representatief: de mening van vertrokken leden zit er niet in. Jasper heeft er kritiek op dat de 

enquête zo lang op zich heeft laten wachten. Dien benadrukt dat de locatie in Wolder moeilijk 

bereikbaar is. Jos ziet in de resultaten wel aanwijzingen voor beleid.  

 

11. Presentatie beleidsplan + kandidaatstelling  voorzitter door Hans Hoornstra + discussie 

Hans presenteert zijn plan, waar hij al begin van het seizoen aan begonnen was. Het gaat volgens 

hem slecht met de club; bestuur moet niet afwachten maar doen! Vooral een nieuwe locatie is 

belangrijk en alleen maar zeggen dat het te duur is, helpt niet. Als je een enthousiaste visie uitdraagt 

komen er vanzelf mensen die gaan meedoen. Een nieuw bestuur zou bij voorkeur een team moeten 

zijn, dat het plan onderschrijft.   

In de discussie wordt genoemd dat het beleidsplan meer een politiek programma is dan een concreet 

plan; dat laatste zou in de zomer moeten worden uitgewerkt. De twee mede-indieners stellen zich 

niet beschikbaar als bestuurslid, wanneer Hans niet gekozen zou worden. Hans acht het niet haalbaar 

het plan via een commissie te verwezenlijken. Bij een nieuw bestuur zou Hans ook de 

vergadercultuur grondig willen veranderen. 

 

12. Reactie op het beleidsplan + kandidaatstelling voorzitter door Jos Uiterwijk + discussie 

Jos heeft er vanaf gezien in haast een tegenplan te schrijven. Hij vindt het gepresenteerde 

beleidsplan te ambitieus en ook risicovol. Hij benadrukt, dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat met 

beperkte tijd naast hun andere dagelijkse activiteiten. Aan het bestuur kunnen geen professionele 

eisen worden gesteld. Hij zal toekomstig beleid deels op de enquêteresultaten baseren. Hij erkent 

dat er meer leden nodig zijn en wil de aandacht vooral op werving bij studenten richten. Verder wil 

hij ook best, als hij met het huidige bestuur in functie zou blijven, bekijken welke elementen uit het 

beleidsplan kunnen worden overgenomen. Hij wijst er nog eens op hoe moeilijk het is in Maastricht 

een goede en betaalbare ruimte te vinden.  

 

13. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur  

Er wordt schriftelijk gestemd over de beide voorzitterskandidaten. Maarten assisteert Jacob bij het 

tellen der stemmen. De uitslag is 12 voor Jos, 9 voor Hans en 1 onthouding. Daarmee is Jos weer voor 

een jaar gekozen. 

Philippe wordt met terugwerkende kracht bij acclamatie gekozen als extern wedstrijdleider (voor nog 

twee jaar).  

Peter en Daan hebben nog in principe een jaar te gaan, Jacob nog twee. 

 

14. Overige zaken  

Dien wijst er nog eens op dat, indien er naar een andere ruimte wordt gezocht, dat deze goed per 

openbaar vervoer bereikbaar moet zijn.   

 

15. Rondvraag en sluiting  

Er zijn geen vragen. Jos sluit de vergadering om 11 u 45. 

 



P.S. 

Na de vergadering laat Hans enkele spannende partijen zien en kende uiteindelijk de Jo-Rikers trofee 

toe aan Rezar.   


