
Notulen van de 21e (extra) algemene ledenvergadering van Schaakclub Maastricht 19 maart 2019  

 

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Hans Hoornstra, Dien Slangen, Harry Nietsch, Mano Deckers, 

Hein de Boer, Philippe Ramaekers, Peter Schotman, Daan Brorens, Maarten-Jan Oosterman, Ronald 

Nelissen, Helmer Wieringa, Walter Beugels, Cris Borsten, Frans Neus, Christopher Brookes, Bas 

Pasterkamp, Jacob Perrenet (notulen) en deels Rezar Dominguez. 

 

0. Openingswoord voorzitter  

Jos opent de vergadering om 20 uur 10. Hij zegt dat hij hoopt op een goede vergadering die niet te 

lang zal duren. Als voorzitter heeft hij het recht sprekers het woord te ontnemen, wanneer ze te lang 

van stof zijn. Mano hoopt ook op een korte vergadering. Jacob vraagt even tijd om met Bas, die 

bereid is gevonden te assisteren, de volmachten in kaart te brengen. 

 

1. Ingekomen stukken en mededelingen  

Jacob en Bas hebben de volmachten geteld: 9 voor HansH, 3 voor Jos, 1 voor Daan, 1 voor Philippe, 1 

voor Bas. Er is een 10e aanvraag voor een volmacht voor HansH die besproken moet worden. Cris 

maakt bezwaar tegen het gebruik van volmachten. Jos en Peter beamen er ook niet gelukkig mee te 

zijn, maar de statuten staan het toe. Om deze en andere redenen zijn de statuten aan vernieuwing 

toe. 

Jacob vervolgt met een toelichting bij de stukken voor de vergadering. Er is een verzoek van Helmer 

om punt 2 van de agenda te laten vervallen. Dat verzoek moet behandeld worden. Helmer verzocht 

ook het Huishoudelijk Reglement rond te sturen (dat is gebeurd) en hij verzocht indien nodig een 

bestuursverkiezing als agendapunt in te lassen (is ook gebeurd).     

Jos gaat in op de volmachtaanvraag voor HansH van de moeder van een jeugdlid. Uit de statuten 

blijkt dat jeugdleden geen volwaardige leden zijn en geen stem hebben. Bas stelt hier de 

Nederlandse wetgeving tegenover. De voorzitter volgt de statuten. 

Jos wil agendapunt 2 niet intrekken. Het bestuur denkt namelijk dat de uitslag van de eerdere 

stemming de mening van de leden niet goed weergeeft.  

Helmer zegt dat hij in een mail aan Jos nog een voorstel had gedaan over de agenda, maar dat daar 

na bevestiging van ontvangst geen verdere reactie op is gekomen. Jos zegt dat er de laatste weken 

erg veel mails binnen de club rondgingen en dat daardoor misschien is vergeten hier verder op in te 

gaan.  

Helmer vraagt toch nog een toelichting te mogen geven bij zijn verzoek; dat kan. Hij begint een 

Power-Point opgesteld met HansH over het wel en wee van de schaakclub. Gesteld wordt o.m. dat 

leden niet willen vergaderen maar schaken en dat het Huishoudelijk Reglement het bestuur verplicht 

een genomen besluit uit te voeren. Op zijn stelling dat de club de laatste jaren achteruit is gegaan in 

ledental, zegt Daan dat dat helemaal niet zo is. Er is een toename via de interne competitie. Jos 

onderbreekt Helmer na enige tijd omdat hij zich niet beperkt tot toelichting bij zijn ingezonden stuk. 

Agendapunt 2 wordt dus niet ingetrokken 

 

2 Toelichting, discussie en stemming over voorstel ondersteuning bestuur  

Jos stelt o.m. dat de verhuizing schadelijk is voor de club, dat het niet uitvoeren van het alv-besluit 

niet illegaal is (er is bv. geen verplichting dat meteen te doen) en dat de eerste extra alv dit jaar in 

feite ook gebaseerd was op het opnieuw in stemming brengen van een eerder afgewezen voorstel. 



HansH wil Jos onderbreken, maar wordt de mond gesnoerd door Peter en Jos. Jos wil eerst 

uitspreken. 

Jos gaat door met te stellen dat de eerste stemming bij de afgelopen extra alv gewonnen werd door 

stemmen van leden die niet bij de interne betrokken waren. Verder benadrukt hij dat de anonimiteit 

bij de schriftelijke volmachten niet geschonden werd (ook assistent-teller Maarten gaf dat aan). 

Tegenstellingen binnen de club werden verscherpt doordat het bestuur werd overvallen en 

geforceerd een besluit uit te voeren. Het had veel bedachtzamer en meer weloverwogen gekund; 

met een commissie om alles grondiger te onderzoeken teneinde het geheel op de alv aan het eind 

van het seizoen te bespreken. 

In de reacties wordt onder meer gesproken over het tempo, de verhouding tussen alv en bestuur, de 

rol van niet-actieve maar toch betrokken leden, de gelijkwaardigheid van alle stemmen.  

Jos zegt, dat na een eventuele afwijzing van het bestuursvoorstel, het bestuur de vergadering zal 

schorsen voor overleg. Een optie is, dat het bestuur daarna aftreedt. Helmer vindt het voor de goede 

gang van zaken in de vergadering beter dat eerst over alle voorstellen wordt gestemd. Jos prefereert 

de volgorde niet te veranderen: de uitslag van de eerste stemming is immers bepalend voor het 

vervolg.  

Uiteindelijk wordt er gestemd: 16 voor, 16  tegen en 1 onthouding.  Het bestuursvoorstel is dus 

afgewezen. Na een korte schorsing deelt Jos mee dat het bestuur zal aftreden: er is onvoldoende 

steun voor het beleid. Maar eerst moet een nieuw bestuur worden gekozen. 

 

3. Verkiezing nieuw bestuur 

De voorzitter moet als enige in functie worden gekozen. Met de andere gekozen bestuursleden 

kunnen later de overige functies verdeeld worden. HansH stelt zich kandidaat voorzitter. Hij vindt 

zichzelf niet de ideale kandidaat in de huidige situatie, maar niemand anders is bereid gevonden. 

Frans Neus stelt zichzelf voor. Hij is lang geleden bestuurder geweest, heeft al vele jaren geen 

mogelijkheid met de competitie mee te doen, maar is wel lid gebleven. Hij heeft destijds een splitsing 

en een fusie meegemaakt en ziet nu helaas weer een splitsing gebeuren. Zijn voorstel is de 

bestuursverkiezing bij acclamatie te doen. Jos benadrukt dat dit normaal alleen gedaan wordt 

wanneer overgrote meerderheden verwacht worden. Dat is nu niet het geval; dus schriftelijk.  

HansH wordt gekozen tot voorzitter met  17 voor, 11 tegen en 5 onthoudingen.  

Er zijn vier kandidaten voor de andere bestuursvacatures: Helmer, Christopher, Maarten (afwezig) en 

Harry. Christopher stelt zich voor; hij is pas lid en komt van de studentenclub die met Maastricht wil 

fuseren. Alle vier de kandidaten worden gekozen: Helmer met 18 voor, 6 tegen en 9 onthoudingen; 

Maarten met 23 voor, 6 tegen en 4 onthoudingen, Christopher met 21 voor, 7 tegen en 5 

onthoudingen; Harry met 19 voor, 9 tegen en 5 onthoudingen. 

Het nieuwe bestuur krijgt enig applaus, het oude enige dank. Het nieuwe bestuur wordt geadviseerd 

te beginnen met een periode tot aan de alv aan het eind van het seizoen. Enkele leden van het oude 

bestuur willen nog iets zeggen bij hun aftreden. Peter heeft vooral het opgedrongen tempo 

vervelend gevonden. De voorstellen op zich waren niet per definitie slecht. Jos vindt het enerzijds 

pijnlijk na zoveel jaar op deze wijze te moeten opstappen. Anderzijds voelt het ook als een bevrijding. 

Jacob zegt dat hij ook binnen korte termijn zou zijn afgetreden wanneer het oude bestuur was 

gebleven. Hij heeft het afgelopen anderhalf jaar als zeer stressvol ervaren en heeft zijn schaakplezier 

verloren.  



Er volgt enige discussie over hoe de overdracht moet plaatsvinden. Christopher stelt een overleg 

voor van het oude met het nieuwe bestuur. Jacob adviseert de overdracht per functie te doen zo 

gauw de functieverdeling bekend is. 

Er wordt al enige informatie uitgewisseld. Wat betreft de interne zegt HansH dat er snel, maar nog 

niet meteen wordt verhuisd; Peter overhandigt een sleutel van de materiaalkast (er zijn er meer in 

omloop). Wat betreft de externe zegt Philippe dat op korte termijn een rapid-team moet spelen, 

waarbij enkele invallers geregeld moeten worden; ook zijn er nieuwe teamleiders nodig van 

LiSB/KNSB-teams. Wat betreft de financiën zegt Daan dat vele zaken momenteel nog in klad zijn, dus 

overdracht heeft tijd nodig. Wat betreft de website is zijn eerste reactie, dat hij die (samen met 

Philippe) opgezet en zelf betaald heeft en hij beschouwt die dus als zijn eigendom. Na enig protest 

verwijst Daan naar de gang van zaken bij de overdracht afgelopen jaar. Wat betreft de 

secretarisfunctie zegt Jacob dat hij afwacht tot de nieuwe secretaris zich meldt. Hij biedt aan nog de 

notulen en (met Bas) de tellingen bij verdere stemming tot een goed einde te brengen. Het nieuwe 

bestuur stemt daarmee in. 

 

Het nieuwe bestuur neemt een korte pauze voor overleg. Na de schorsing komt een deel van het 

oude bestuur niet terug naar de vergadering. HansH rondt de vergadering af.  Het voorstel over de 

commissie hoeft niet meer behandeld te worden. Het nieuwe bestuur gaat het gewoon uitvoeren. Hij 

belooft binnen een week met een actieplan voor de verhuizing te komen. 

 

Rondvraag en sluiting 

Cris dient nogmaals bezwaar in tegen het stemmen per volmacht. Dit wordt ter kennisgeving 

aangenomen. 

Om 22.30 uur sluit HansH de vergadering. 

 


