
Notulen  

Algemene Leden Vergadering Schaakvereniging 

Maastricht, 7 september 2021. 

 

Aanwezig: Van het bestuur: 

Hans Hoornstra (voorzitter), 

Helmer Wieringa 

(penningmeester). 

Van de leden: Bas 

Pasterkamp, Renier Overtoom, Maxim Hollands, Maarten van Laatum, Suzanne Bennehey, Bart 

de Koning, Frans Neus (erelid), Frank Clevers, Jelmer Veltman, Dien Knuit, Simone Gavazzi (eerste 

deel vergadering), Gino de Mon (tot 22:00 uur), Ronald Nelissen (v.a. 22:15 uur). 

Kandidaatbestuurslid Frank Clevers is gevraagd de notulen te verzorgen. En doet dat uiteraard 

graag. 

Dien Knuit heeft zich volgens traditie weer keurig ontfermd over de presentielijst. 

1. Openingswoord voorzitter. 

Voorzitter Hans Hoornstra (hierna: vz) opent om 20:03 uur de vergadering met een woord 

van welkom. Hij is tevreden over de opkomst. 

2. Vaststelling agenda. 

De vz zegt dat er nog twee bespreekpuntjes bij komen: a.) Harry Nietsch heeft eraan 

herinnerd dat er vorig jaar wel degelijk een kascontrolecommissie is aangesteld. Het huidige 

bestuur kan geen decharge worden verleend, dat moeten we dus even uitstellen; b.) We 

gaan werken met een nieuw systeem van facturatie, Conscribo geheten. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn twee berichten van verhindering binnengekomen, t.w. van bestuurslid Rezar 

Dominguez (die toevallig op deze dag Abraham ziet, ofwel de 50e verjaardag, van harte 

proficiat!) en Harry Nietsch. 

4. Notulen ALV oktober 2021. 

Helaas zijn er geen notulen gemaakt. De vz herinnert zich in ieder geval twee belangrijke 

punten: a.) contributieverhoging, b.) stemrecht voor ouders van jeugdleden. 

5. Jaarverslag jeugd. 

Bart de Koning heeft een jaarverslag gemaakt (A4’tje, bijgevoegd bij de vergaderstukken). 

Bart geeft hier nog een toelichting op en zegt o.a. dat het vanwege corona natuurlijk een raar 

jaar was. Er is wel geprobeerd online wat te regelen, maar daar was beperkte animo voor. 

Ook is online huiswerk geprobeerd. Tussen enkele lockdowns in, is nog in Itteren fysiek 

gespeeld. Bart meldt verder dat er toch nog enkele stappenexamens afgenomen konden 

worden, waarvoor iedereen is geslaagd: 5x Opstapje 1 , 6x Stap 1, 1x Stap 2 en 1x Stap 4. Ook 

was de vereniging wel goed vertegenwoordigd op online NK’s. De vz dank de jeugdafdeling 

voor de gedane inspanningen en geeft hiervoor zijn complimenten. 

6. Jaarverslag interne.  

Wedstrijdleider Helmer Wieringa geeft een toelichting op de activiteiten in het afgelopen 

seizoen. We hebben de kans gehad om te experimenteren en later nog te verbeteren, online 



competities gespeeld met gesloten groepen, dat heeft goed gewerkt. Er is ingespeeld op de 

mogelijkheden die in de coronatijd mogelijk waren, online en hybride. Er was flexibiliteit qua 

plaats en tijd en daar is volop gebruik van gemaakt. Men kan over plaats en tijd met elkaar 

afspraken maken, dat geeft gelegenheid om mee te doen. Wat ook goed werkte, was de 

WhatsAppgroep. Men kon via de groepsapp afspraken maken. Ook werd af en toe een 

analyse geplaatst in groepsapp. Ook is af en toe geprobeerd videobijeenkomsten te 

organiseren, zodat men kon napraten over de partij.  

Helmer licht verder toe dat het schaakseizoen wordt opgedeeld in vier delen, gelijklopend 

met de meteorologische seizoenen, herfst, lente, zomer, winter. Er is gespeeld met 

toernooiplatform Tornelo, wat diverse voordelen heeft, zoals een fair play analyse. De vz 

dankt Helmer voor al zijn inspanningen, waardoor we ondanks de coronatijd toch met elkaar 

in verbinding zijn gebleven. 

7. Goedkeuring financieel jaarverslag.  

De vz laat weten dat er helaas geen kascontrole is gedaan, dit is een tekortkoming die nog 

goedgemaakt zal worden. Er is vorig jaar echter wel een kascontrolecommissie aangesteld en 

die zal alsnog de stukken inzien en hierover verslag uitbrengen aan de ALV zodat het bestuur 

decharge kan worden verleend. Penningmeester Helmer Wieringa zegt blij te zijn dat 

kandidaatbestuurslid Ronald Nelissen penningmeester wil worden. De penningmeester gaat 

voortaan werken met een nieuw systeem, een ledenadministratie / boekhoudsysteem, 

Transcribo geheten. Hiervoor is heel veel deskundige hulp verkregen van verenigingslid Erwin 

Komrij, waarvoor heel veel dank! 

Het financieel jaarverslag wordt even ‘geparkeerd’ omdat de kascontrolecommissie er nog 

naar gaat kijken. 

8. Begroting en contributievoorstel 2021/2022 penningmeester.  

Penningmeester Helmer Wieringa geeft hierop enige toelichting. Het bedrag dat aan 

inkomsten uit contributies is begroot, is mogelijk aan de hoge kant. Het is nog niet helemaal 

duidelijk hoe dit gaat uitpakken. De vz geeft een toelichting op de post ‘jeugdtraining’ 

(training door Gino de Mon): dit bedrag staat niet in verhouding tot de inkomsten uit de 

jeugdleden, dus hier zal wel aan gesleuteld moeten worden. 

Suzanne Bennehey heeft een vraag over de post ‘Chesskids’; zij vraagt zich af hoe zinvol 

Chesskids is, hoeveel maken de kinderen er gebruik van? Jeugdleider Bart de Koning laat 

weten dat je in OLA (= Online Leden Administratie) moet aangeven of iemand een Chesskids 

account wil. De vergadering is van mening dat we dit alleen moeten doen voor kinderen die 

het echt gebruiken. De vz concludeert: in OLA het account voor iedereen uitzetten (als dat 

kan) en als ze het toch willen, dan aanzetten. We kunnen inderdaad beter geen geld uitgeven 

aan iets dat de kinderen niet gebruiken. 

9. Toelichting relatie Stichting Limburg Schaakt en de vereniging.  

De vz wil graag eens uitleggen hoe de verhouding is tussen de Stichting Limburg Schaakt en 

de Schaakvereniging Maastricht, zodat dit voor ieder duidelijk is. Hij schetst in het kort de 

geschiedenis en het hoe en waarom van de Stichting. Deze bestaat nu ca. 10 jaar en is 

destijds opgericht door de vz, samen met Patrick Geene, om schaakles aan jeugd te kunnen 

geven zonder dat de club dit iets kost. Om die reden is het in de vorm van een stichting 

gegoten. De bedoeling van de stichting was om dingen op te zetten zonder dat de vereniging 

risico loopt. Wat er sinds kort gedaan is (en voor de leden van de vereniging belangrijk om te 

weten) is een ‘instrument’ verzinnen voor passanten (vnl. studenten), die niet permanent lid 

willen worden van de vereniging maar wel een tijdje bij de club willen schaken. Hiervoor is 

bedacht: zij hoeven geen lid van de vereniging of van de bond te worden, maar door een 

afdracht te doen aan de Stichting worden ze ’n soort vriend van de vereniging. Ze betalen 



dan een bedrag aan de stichting en kunnen beperkt gebruikmaken van het aanbod van de 

vereniging. Ze spelen geen externe competitie (want ze zijn ook geen bondslid), maar kunnen 

wel meedoen aan de interne competitie en kunnen lessen volgen. Het geld van deze 

personen dat bij de Stichting binnenkomt, wordt dus toch gebruikt voor het schaken in 

Maastricht. De bestuursleden van de stichting zijn momenteel de vz zelf en Helmer Wieringa. 

Ze zitten dus eigenlijk ’n beetje met twee petten, aangezien zij ook bestuurslid van de 

vereniging zijn, maar dat speelt straks niet meer, aangezien beiden na het seizoen 2021/2022 

terugtreden uit het bestuur. 

Frans Neus vraagt: hoe voorkom je dat iemand heel lang ‘passant’ blijft? De vz antwoordt: 

dan gaan we met zo iemand in gesprek, want deze constructie is alleen bedoeld voor tijdelijk. 

Naar aanleiding van enkele vragen uit de vergadering neemt de vz de suggestie mee om de 

inkomsten die op deze wijze bij de stichting binnenkomen, sowieso geheel door te sluizen 

naar de vereniging. De vz zegt dat dit in het bestuur zal worden besproken en het punt zal 

terugkomen in de volgende ALV. 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2021/2022.  

De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Reinier Overtoom (2e jaar) en Frans Neus (1e 

jaar). 

11. Speerpunten 2021/2022: 

De vz licht toe dat er met een aantal nauw bij de club betrokken zijnde personen is 

gesproken over de (nabije) toekomst en invulling van (bestuurs-)functies. De vz en Helmer 

zouden willen terugtreden, eigenlijk nu al, maar hebben besloten om toch nog één laatste 

seizoen in het bestuur te blijven. Het seizoen 2021/2022 is voor hen dus het laatste als 

bestuurslid. Besprekingen in de afgelopen maanden met een aantal personen hebben ertoe 

geleid dat nu een uitgebreid bestuur voorgesteld kan worden. Er zijn ook wat speerpunten 

geformuleerd, en de vz licht deze kort toe: 

a.) Ontwikkelgericht schaken. Dit maakt ons onderscheidend t.o.v. veel clubs en dit willen 

we voortzetten. 

b.) Jeugd. Belangrijk aandachtspunt. Bart de Koning is gevraagd om de jeugd ook te 

vertegenwoordigen in het bestuur. Bart laat weten dat versterking gezocht wordt om 

schaakles te geven aan de jeugd. Tijdens de vergadering dienen zich al meteen vier 

personen aan voor assistentie. De vz en Helmer zijn beschikbaar om schaakles te geven. 

Maxim Hollands laat weten dat hij bereid is om in te vallen indien nodig. Ook Dien Knuit 

biedt haar hulp aan.  

Suzanne Bennehey stelt voor om een WhatsAppgroep voor de jeugdtrainers op te zetten, 

degenen die daarin zitten kunnen dan zien wanneer iemand nodig is.  

De vergadering vindt het belangrijk om een poule te hebben van vrijwilligers die 

schaakles willen geven. Laten we het op deze wijze proberen en aan het eind van dit 

kalenderjaar evalueren. De vz vraagt aan de jeugdleiding om contact op te nemen met 

extern wedstrijdleider Rezar Dominguez om eventueel jeugdspelers op te nemen in een 

team voor de bondscompetitie van de LiSB. Sommige jeugdleden kunnen zeker wel 

extern spelen. 

c.) Samenwerking clubs in de regio. Frank Clevers licht toe dat hij het initiatief heeft 

genomen voor een overleg tussen de clubs in de regio Maastricht, t.w. onze vereniging 

plus de clubs ZwartWit, SjaakMat, Eijsden, De juiste -Z- en het Vrolijke Paardje. Het idee 

hierachter is dat we in deze regio in z’n totaliteit een grote groep schakers hebben, maar 

dat die nu allemaal een beetje op een eiland zitten, en de vraag is wat we samen kunnen 

doen. Via Huis voor de Sport en NOC*NSF is een procesbegeleider aangesteld die de 

bijeenkomsten gaat leiden. Dit wordt gesubsidieerd. De eerste meeting is op woensdag 



20 oktober in het wijkgebouw in Malberg. Alle clubs hebben gezegd dat ze met 2 

personen aanwezig zullen zijn. Ze zijn enthousiast en voelen de urgentie. De zaalhuur in 

Malberg wordt gesubsidieerd door de Limburgse Schaakbond in het kader van 

verenigingsondersteuning.  

De vz vult nog aan dat we als vereniging de verankering in de stad missen. Frans Neus is 

op deze vergadering vanavond zelfs de enige echte Maastrichtenaar. 

d.) Sociale cohesie. De vz licht dit toe. We bevechten elkaar achter het bord. We willen 

echter graag ook events organiseren waarbij het meer gaat om elkaar leren kennen. We 

willen bv. in december een pubquiz doen, nieuwjaarsborrel, een barbecue op de dinsdag 

na het Limburg Open en andere social events. 

e.) Aandacht voor huisschakers. Er zijn al enkele initiatieven en dit willen we blijvend laten 

terugkomen.  

PAUZE 

12. Voorstel opzet interne competitie 2021/2022.  

Intern wedstrijdleider Helmer Wieringa heeft een voorstel uitgewerkt dat op een A4’tje als 

bijlage bij de stukken is gevoegd. 

Hij licht toe: de gedachte is de geleerde lessen van vorig jaar door te zetten, dat betekent 

werken met 8kampen in de meteorologische seizoenen, promotie/degradatieregeling 

(afgekeken van Tata Steel), nieuwe spelers kunnen instromen en ingedeeld worden; degene 

die 2e wordt kan in de groep blijven waar ie in zat, de groepswinnaar heeft het recht om te 

promoveren. Het speeltempo is ‘lang’, maar men kan er in onderling overleg van afwijken. 

Bas Pasterkamp vraagt: waarom is ervoor gekozen om de interne competitie 2021/2022 

hybride te doen en online dominant te maken? (want áls je online wil schaken, dan gebeurt 

dat ook, dus is online dominant). Antwoord Helmer: dit vergroot de kans op deelname. De vz 

antwoordt dat het echt niet de bedoeling is dat mensen uit Maastricht online gaan spelen, 

dit is alleen voor uitzonderingsgevallen, namelijk enkele mensen die verder weg wonen. De 

regel is in principe: we spelen over the board en we geven de mogelijkheid aan vrienden van 

verder weg om hen toegang te verschaffen tot onze interne competitie. Bas Pasterkamp zou 

het jammer vinden als er veel online gespeeld wordt.  

Er volgt een uitgebreide discussie over online spelen in ‘de interne’. Enkele personen willen 

liever helemaal geen hybride, maar puur en alleen fysiek. 

Ook is er discussie over de indeling: in gesloten groepen of een ander systeem, bijvoorbeeld 

Keizersysteem? 

De vz en Helmer pleiten voor Round-robin (gesloten groepen van 8): het voordeel is dat je 

rust en duidelijkheid hebt over ‘wie wanneer tegen wie’ en je hebt niet de stress van 

afwachten wie er komt. In het Keizersysteem of ander systeem moet de intern 

wedstrijdleider elke week aan de bak om een indeling te maken. Het Round-robin is voor de 

wedstrijdleider minder werk, hij heeft geen gedonder meer met de indeling en speelt dan 

bijvoorbeeld ook tijd vrij om verslagen te kunnen plaatsen, wat een mooie meerwaarde is en 

waar behoefte aan is. Elke systeem heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. Natuurlijk zijn er 

nadelen. Maar nu biedt het wel rust. Reinier Overtoom vult hierop aan dat een mooi 

voordeel van Roud-robin ook is, dat áls corona weer opduikt, je met dit systeem online door 

kunt gaan. Reinier vindt het daarom in ieder geval voor dit jaar sowieso wel verstandig. 

Na wat discussie komt de vergadering tot de volgende besluiten. 

a.) Besluit 1. Zijn we akkoord met het spelen in gesloten groepen? Antwoord: ja (8x voor, 1x 

tegen en 2x onthouding). 



b.) Besluit 2: Hoe ver gaan we m.b.t. hybride? 6x vóór beperken tot max. 1 online speler per 

groep, 4x voor beperken tot max. 2 per groep. 

c.) Besluit 3: Willen we eigenlijk wel hybride? 8x ja. 3x nee en 1x onthouding. 

13. Voorstel extra clubavond.  

Het bestuur stelt voor om een extra clubavond in te voeren, namelijk de donderdag, dat 

wordt dan ook de avond waarop de interne competitie voor de senioren wordt gespeeld. De 

vz licht dit toe. Op dinsdag is er dansen in de Nuie Zaol. Vandaar het idee om naar de 

donderdag te gaan met de interne competitie. De tweede reden is dat de senioren die op de 

dinsdag met de jeugd assisteren, dan de mogelijkheid hebben om op donderdag te schaken. 

De derde reden is dat er onder de leden van de club aan de andere kant van de Maas, die op 

dinsdag spelen, misschien mensen zijn die bij ons willen schaken en dat kan als wij op 

donderdag spelen. De seniorencompetitie gaat naar de donderdag. De jeugd speelt op de 

dinsdag en trainingen op de dinsdag. De vergadering gaat unaniem akkoord. 

14. Kalender 2021/2022. 

De vz licht de kalender toe die als een apart bestandje bij de stukken is gevoegd. Hij vult nog 

aan dat de vereniging dit seizoen ook nog een toernooi wil organiseren in het kader van de 

Limburgse Senioren Grand Prix. We zoeken nog wel iemand die deze kar qua organisatie wil 

trekken. Op de kalender ook een Fischer Random Chess. Tijdens de vergadering zegt Maarten 

van Laatum dat hij dit wel wil doen.  

15. Externe competitie 2021/2022.  

We doen met 1 team mee aan de KNSB-competitie. We gaan ook teams afvaardigen in de 

LiSB-competitie. De vz denkt dat we twee teams kunnen vullen. 

16. Festiviteiten 100-jarig jubileum 26 september 2021.  

Gezien de tijd (het loopt richting 23:00 uur) lijkt het de vz raadzamer om hier niet te lang bij 

stil te staan. Het programma voor deze dag is bij iedereen ook wel bekend (allen hebben mail 

gehad en het staat op de site). De vz hoopt dat nog wat meer leden zich zullen aanmelden 

voor deze dag. 

17. Bestuursverkiezing.  

De vz geeft een toelichting en kondigt aan dat het seizoen 2021/2022 zijn laatste is als 

voorzitter en bestuurslid.  

Het bestuur komt te bestaan uit: 

Hans Hoornstra (voorzitter) 

Frank Clevers (secretaris)  

Ronald Nelissen (penningmeester)  

Rezar Dominguez (extern wedstrijdleider) 

Helmer Wieringa (intern wedstrijdleider) 

Bart de Koning (jeugdzaken) 

Allen bij acclamatie gekozen. Er volgt applaus, behalve van de secretaris / notulist die 

natuurlijk druk zit te typen op zijn laptop. 

18. Uitreiking Jo Rikers trofee.  

Deze prijs, bestemd voor de beste partij van het voorbije seizoen bij de vereniging, wordt dit 

jaar niet toegekend. Toch wordt de trofee wel uitgereikt…. Dat zit zo: Maxim Hollands, de 

meest recente winnaar, had de trofee nog niet in het echt ontvangen. Die is er nu. Dus onder 

het mom van beter laat dan nooit, overhandigt de vz nu de trofee aan een uiteraard breed 

glunderende Maxim. 

19. Rondvraag.  

a.) Jelmer Veltman: vraagt hoe dat zit met Spond, hij heeft er nog niet mee gewerkt. De vz 

adviseert er gebruik van te maken. Bij vragen kan men terecht bij Reinier. 



b.) Helmer Wieringa: vindt dat we eerder in het jaar een ALV moeten houden, bijvoorbeeld 

evaluatie seizoen en dan kan het bestuur luisteren en met dingen komen om voor te 

bereiden. De vz antwoordt: dit zullen we binnen het nieuwe bestuur bespreken.  

c.) Helmer Wieringa: we hebben vorige maand een consultatiewedstrijd op het 

buitenschaakspel op Plein 1992 gehad tegen De Postertoren, die met een 

grotestukkenspel in Herkenbosch speelden. Het was leuk, zullen we dit herhalen? 

Antwoord van de vergadering: Zeker! Doen!  

20. Sluiting. 

Onder dankzegging aan iedereen voor de inbreng, sluit de vz de vergadering om exact 23:04 

uur. 

 

Actiepunten n.a.v. deze ALV 

Thema Actie Actor 

Financiën Controle financiële stukken bij de penningmeester Kascommissie 

Financiën Post ‘jeugdtraining’ terugdringen Bestuur 

Financiën Post ‘Chesskids’ terugdringen Bestuur 

Financiën Bespreken overhevelen inkomsten stichting naar 
vereniging  

Bestuur 

Jeugd WhatsAppgroep jeugdtrainers Jeugdafdeling 

Jeugd Uitbreiding aantal jeugdtrainers Jeugdafdeling 

Jeugd Opnemen jeugdspelers in LiSB-team Bart/Rezar 

Algemeen Meeting met clubs regio M’tricht op 20 okt. Bestuur 

Wedstrijden Fischer Random Chess Maarten 

Algemeen Vaststellen meest geschikte moment voor ALV’s  Bestuur 

Wedstrijden Consultatieschaak, wegens succes geprolongeerd Helmer 

         

 

 




