Notulen van de eerste algemene ledenvergadering MSV-VSM, gehouden op 24
september 2002 in de Romein.
Aanwezig: Joop Dekens (voorzitter t/m gedeelte punt 7), Jos Uiterwijk (voorzitter
vanaf gedeelte punt 7), Hans van Amerongen, Sander Amory, Henk Boer, Daan
Brorens, Fred Engelhard, John Franssen, Paul Grolman, Constance Hemker- Boer,
Jo Hermans, Luc Janssen, André Klein, Henk Klein, Dien Knuit, Jan Korsten, Stefan
Kortenray, Jo van de Kragt, Harry Nietsch, Maarten-Jan Oosterman, Mark Ramaer,
Ingrid Regout, Jo Rikers, Johan Rouschop, Bert Schwarze, Huub Stegen, Lucia
Suijker, Sjef Veerkamp, René Vermaas en Maurice Walraven.
Afmeldingen: Hub Braken, Guido Heuts, Servaas Houben, Jef Moerdijk, Jean Pluis,
Tijn Stoverinck en Huub Rüth.
1. Openingswoord voorzitter
Joop Dekens opent te 20.20 uur de vergadering. Na kennis genomen te hebben van
de afmeldingen heet de voorzitter allen van harte welkom. Hij zegt dat reeds eerder
door de beide verenigingen het besluit tot fusie werd genomen. Juridisch vergt dit
echter wel wat tijd, het streven is er op gericht de daadwerkelijke fusie op 1 januari
2003 te laten plaatsvinden. Vòòr die tijd dienen echter een aantal zaken besproken
te worden. Bij de convocatie voor deze vergadering was een agenda gevoegd. De
voorzitter stelt voor agendapunt 3, de bestuurssamenstelling, op te schuiven tot vòòr
de rondvraag. Dat is akkoord. De agendapunten 8 en 9, statuten en huishoudelijk
reglement, waren reeds onder voorbehoud aangegeven, en inderdaad, de statuten
en de aanpassing van het huishoudelijk reglement kosten meer tijd dan wij
aanvankelijk dachten. Een bijkomend voordeel hiervan is echter dat wij straks in alle
rust deze zaken kunnen bespreken. Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij dit eind
oktober, begin november doen. Het voorstel is dan ook de genoemde punten niet op
deze vergadering aan de orde te stellen. Ook dat is akkoord.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Constance Hemker- Boer vestigt de aandacht op een rapid toernooi voor 50
plussers. De uitnodiging hiervoor is op het prikbord bevestigd.
Jos Uiterwijk heeft de jaarvergadering van de LiSB bezocht. Daar heeft hij de
uitnodiging voor het open Limburgs snelschaak kampioenschap ontvangen, die hij
nog op het prikbord zal bevestigen.
Hij deelt verder mee dat bij de LiSB MSV en VSM gezamenlijk te boek staat als één
vereniging, die met vier teams in de LiSB- competitie uitkomt. Jos Uiterwijk heeft op
de LiSB- vergadering verslag van de voorgeschiedenis van de fusie gedaan, die
begonnen is met de samenwerkingsbesprekingen georganiseerd door Symbiose en
de LiSB.
Als consulent van de LiSB staat de heer Leon Muis ter beschikking voor allerlei
zaken, zoals daar zijn het opzetten van een jeugdafdeling, kaderopleiding,
verenigingsscan (het op èèn avond doorlichten van de vereniging) zegt Jos Uiterwijk.
De jaarboekjes van de LiSB betreffende de gegevens voor de externe competitie
kunnen na afloop van de vergadering bij Jos Uiterwijk worden afgehaald.
Joop Dekens zegt dat het aantal leden aangesloten bij de LiSB opnieuw is
afgenomen, maar dat hij de indruk heeft dat er zich wat meer mensen hebben

aangemeld die alleen willen deelnemen aan de interne activiteiten van de
verenigingen.
Jos Uiterwijk zegt verder dat als club van het jaar door de LiSB Leudal is
aangewezen, welke vereniging over een zeer groot aantal jeugdleden beschikt. De
aanmoedigingsprijs is dit jaar niet naar een vereniging, doch naar een persoon
gegaan te weten Martijn Dambacher.
Fred Engelhard zegt dat hij bij gelegenheid van de fusie een aandenken heeft willen
kopen dat hij met zijn felicitaties aan de nieuwe vereniging wil aanbieden ! Het betreft
een wisselbeker voor de clubkampioen van aanzienlijke grootte die bedekt is met
een 24- karaats goudlaagje. Tijdens de overhandiging van de “Fred Engelhard
Wisseltrofee”weerklinkt applaus voor de gulle gever !
3. Interne competitie
Joop Dekens zegt dat er naar gestreefd is de sterke punten van de beide
verenigingen naar voren te brengen. Er ligt een voorstel voor van Luc Janssen, dat
ter inzage vanaf de vorige week in het clublokaal aanwezig was. De voorzitter zegt
met nadruk dat het een voorstel is, de beslissing over de daadwerkelijke toepassing
hiervan ligt bij de leden. Het woord krijgt Luc Janssen.
Luc Janssen zegt dat er aan het voorstel vrijwel niets veranderd is ten opzichte van
datgene dat aan alle leden enkele weken geleden is toegezonden.
De drie geplande kennismakingsronden, die een redelijke opkomst kenden, liggen
thans achter ons. De volgende week beginnen wij aan 3 cycli van ieder 10 ronden.
De eerste cyclus dient als scheidsrechter, de bovenste acht splitsen zich af en spelen
gedurende de tweede en derde cyclus een dubbele ronde voor het clubkampioenschap. De rest vormt de B- groep die afsluiten met cycli 2 en 3. Overall van de cycli
1,2 en 3 van de spelers van de B- groep leidt tot het kampioenschap van de Bgroep.
De indeling gedurende de eerste cyclus is als volgt : de aanwezige deelnemers van
de eerste ronde worden op grond van hun rating in twee groepen verdeeld, waarna
een loting plaatsvindt. In de daarop volgende ronden worden op grond van de
behaalde punten groepjes van 4, 6 of 8 gevormd waarin in principe de sterkste tegen
de zwakste speelt. Er wordt getracht te voorkomen dat twee dezelfde spelers twee
keer tegen elkaar uitkomen. De indeling na de eerste ronde vindt direct plaats, als de
ingedeelden inderdaad op de volgende ronde aanwezig zijn spelen deze tegen
elkaar. De tegenstanders van hen die niet komen opdagen worden samen met de
niet ingedeelde aanwezigen op grond van hun rating gepaard. Naar voren komt dat
iemand die zich afmeldt tot twee keer toe een half punt krijgt.
Dat nu vindt Lucia Suijker te ver gaan : niet opkomen wordt beloond, terwijl dat
eigenlijk bestraft zou moeten worden ! Luc zegt dat de essentie van deze regeling is
dat diegenen die voor 80% opkomen de kans op een goede klassering niet
ontnomen wordt.
Ingrid Regout merkt op dat in het reglement is vermeld dat degenen die zich
afmelden worden ingedeeld, hiervan worden de tegenstanders dus de dupe omdat
die dan de kans lopen niet te spelen !
Luc Jansen zegt dat het de bedoeling is dat degene die zich afmeldt juist niet wordt
ingedeeld, wel een halve punt krijgt, en de volgende ronde wel wordt ingedeeld.
Het afmelden dient dus een week voor de volgende ronde plaats te vinden !

Cycli 2 en 3 voor de B- spelers kennen een indeling “Keizer op rating”! De eerste
cyclus heet overigens : ”Zwitsers in groepen “.
Keizer op rating komt er op neer dat de speler met de hoogste plaats op de
vigerende ranglijst wordt ingedeeld tegen de speler met de hoogste rating waartegen
nog niet gespeeld enzovoorts.
Ook hier wordt vooraf ingedeeld en is afmelding mogelijk. Helaas gaan verdere
opmerkingen over de waardering van de resultaten het incasseringsvermogen van
uw notulist te boven, wat hij nog meekrijgt is dat er geen wijzigingen van het
reglement nodig zijn !
Nog gevraagd wordt wanneer Luc het beste voor afmelding gebeld kan worden. Luc
zegt dat hij geen voorkeur heeft, is hij niet aanwezig dan kan het bericht op de voice
–mail worden ingesproken. Verder zal hij zijn E- mail adres bekend maken. Hans van
Amerongen zegt dat het wel handig zou zijn om het telefoonnummer van de
ingedeelde spelers te vermelden, dan zou gevraagd kunnen worden of de
tegenstander de intentie heeft om te komen spelen.
Voor het niet afmelden zou Hans van Amerongen toch een sanctie willen opleggen.
Hij denkt hierbij aan een 0,5 strafpunt per keer.
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming. Bij de handopsteking blijkt dat geen
meerderheid hiervoor wordt behaald.
Op een vraag van Dien Knuit wordt gesteld dat het speeltempo 40 zetten in 1uur en
3 kwartier bedraagt waarna nog 1 kwartier voor de rest van de partij overblijft.
Ingrid Regout maakt zich, gezien het toch vrij ingewikkelde systeem, enige zorgen
voor de toepassing hiervan als Luc Janssen verhinderd is. Luc Janssen zegt dat hij
in het verleden maar zelden verhinderd is geweest, mocht hij toch niet kunnen komen
dan zoekt hij zelf een vervanger, waarbij hij aan Jef Moerdijk en Mark Ramaer denkt.
Deze laatste zegt dat hij het systeem op dit moment echt niet kan toepassen !
Jan Korsten vraagt nog eens naar de indeling van de eerste ronde van de eerste
cyclus, waarop door Luc Janssen wordt geantwoord.
Op een vraag van Dien Knuit wordt gesteld dat iedere partij, in welke cyclus dan ook,
bepalend is voor de algemene clubrating.
Voorzitter Joop Dekens zegt dat er 5 avonden voor snelschaak gepland zijn. Hij
vraagt of hierover nog iemand het woord wil voeren en kijkt daarbij speciaal naar
Lucia Suijker, omdat hij weet dat zij geen fan is van snelschaken. Lucia Suijker
beaamt dit en vraagt of er op die avonden rating- schaak mogelijk is. Dit is inderdaad
mogelijk. Wel zijn zulke partijen niet in een cyclus onder te brengen.
Luc Janssen heeft met betrekking tot de agenda nog de opmerking dat de
organisatie van het open kampioenschap van Maastricht nog ingevuld moet worden,
nadere berichten hierover volgen ! Lucia Suijker komt nog even terug op het
snelschaak, zij vindt 5 avonden hiervoor te veel. Jo Rikers zegt dat hij ook van
mening is dat dit wat minder kan. Henk Boer stelt voor om enige avonden hiervan
voor rapid- schaak (20min.) in te richten. Jo van de Kragt zegt dat rapid- schaak als
voorbereiding voor de LiSB rapid competitie voor viertallen zou kunnen dienen !
De voorzitter formuleert een aantal voorstellen die in stemming gebracht worden :
a) 5 keer snelschaak (5 min.) : 6 stemmen voor
b) 5 keer rapid- schaak (20 min.) : 12 stemmen voor
c) 3 keer snelschaak en 2 keer rapid- schaak : 17 stemmen voor
d) niets van dat alles : 3 stemmen voor

Volgens goed vergadergebruik wordt een herstemming tussen de voorstellen b en c
gehouden : voorstel b krijgt 8 stemmen en voorstel c veel meer dan 8 stemmen,
waardoor dit laatste is aangenomen.
De wijziging zal in de agenda worden opgenomen. Jo Rikers vraagt zich af of deze
uitslag aanleiding vormt om mee te doen aan de rapid- competitie van de LiSB. John
Franssen stelt voor dat de liefhebbers zich dan nu opgeven. Naast John Franssen
geven zich nog op Maarten-Jan Oosterman, Joop Dekens, Johan Rouschop en Jo
Rikers.
Sander Amory wil nog eens bevestigd zien dat op de snelschaak- en rapid avonden
ook een normale partij voor de algemene rating mogelijk is. Deze bevestiging wordt
gegeven !
De voorzitter vraagt hierna aan de beoogde penningmeester of er ruimte voor een
consumptie is. Dit blijkt inderdaad het geval. Proost !
4. Jeugdzaken
Voorzitter Joop Dekens zegt dat het jeugdschaak op woensdagavond is
gecontinueerd omdat de overgang van jeugd- naar senior schaak op de dinsdag een
onrustige sfeer in het clublokaal creëert. Bovendien zijn de junioren aan deze dag
gewend geraakt. Het is echter helaas onmogelijk voor Jos Uiterwijk op deze avond
aanwezig te zijn. Nu staat Joop Dekens alleen voor de opgave om 9 kinderen die in
leeftijd en sterkte variëren iets bij te brengen. Joop Dekens overweegt twee groepen
in te richten en wel een van 18.15 uur tot 19.15 uur en een van 19.15 uur tot 20.15
uur.
Joop Dekens verzoekt assistentie op de clubavond, naar een eerder idee van Jànos
Flesch zou dit kunnen bestaan uit een aantal mensen die gedurende een beperkt
aantal avonden medewerking verlenen. Staande de vergadering geven zich hiervoor
op : Jo Hermans en Constance Hemker- Boer, welke laatste nog meedeelt dat zij een
opleidingscursus voor de jeugd wil gaan volgen. Tenslotte merkt Joop Dekens nog
op dat hij natuurlijk zeer verheugd is met de assistentie van Dien Knuit, die in het
verleden elke avond aanwezig was.
5. Begroting en contributievoorstel
De voorzitter zegt dat uit de eerder gehouden enquête bij MSV en VSM gebleken is
dat als de contributie als gevolg van de fusie verhoogd zou moeten worden, er voor
het merendeel van de leden dan sprake is van een ontbindende voorwaarde. Om
hier uitsluitsel over te krijgen wordt het woord gegeven aan Daan Brorens.
Daan Brorens zegt dat na het ineen schuiven van de geldmiddelen van de beide
verenigingen er een voorstel voor de begroting is uitgerold. Dit voorstel was vanaf de
vorige week ter inzage aanwezig in het clublokaal. Uiteraard kan het voorstel op deze
vergadering desgewenst worden aangepast.
Zowel de voornaamste inkomsten-, als uitgavenpost wordt door de contributie (vàn
de leden en nààr de LISB) gevormd. Het is dus evident dat de begroting hiermee
staat of valt. Verder bepaalt de grootte van het ledental het resultaat. Het blijkt nu dat
bij een ledental van 60 (inclusief junioren) en de voorgestelde contributietarieven (die
niet hoger zijn geworden !) een positief resultaat van € 500 wordt geboekt ! Eerst bij
40 leden zal er een negatief resultaat optreden. Aldus Daan Brorens.
Joop Dekens vraagt vervolgens of er duidelijke verschillen in het eigen vermogen van
de beide clubs bestaan. Daan Brorens zegt dat het aanwezige geld per lid praktisch

gelijk is. Het materiaal van VSM zal wat meer zijn (digitale klokken). De Bingencollectie is niet in het vergelijk betrokken.
Joop Dekens zegt dat hij in de geest van dr.Bingen handelt als hij voorstelt dat de
collectie het bezit wordt van alle leden van MSV en VSM, met de aantekening dat de
collectie tot het jaar 2050 ter beschikking van de stadsbibliotheek wordt gesteld. Dit
voorstel vindt algehele bijval en is hierdoor aangenomen. Een voorstel tot verlenging
van de uitleentermijn aan de stadsbibliotheek werd eerder in de algemene
ledenvergadering van MSV aangenomen zegt Jan Korsten.
De voorzitter zegt dat over verlenging van de ter beschikkingstermijn contact wordt
opgenomen met de stadsbibliotheek.
Vervolgens wordt vastgesteld dat het gezamenlijk vermogen van MSV en VSM per
16-9-2002 niet minder dan € 6000 bedraagt ! Voorwaar een goede financiële start.
Daan Brorens zegt dat er voor de contributie 6 groepen en 3 tarieven worden
onderscheiden. Deze worden nader toegelicht. Met betrekking tot het tarief voor
minima zegt Ingrid Regout dat er bij de gemeente mogelijkheden voor subsidie
verlening zijn. Jo van de Kragt zegt dat dit schone theorie is : de subsidie is
gebonden aan een maximum en er zijn dringende levensbehoeften waarvoor steun
meer nodig is dan de contributie voor een vereniging.
Afgesproken wordt dat het bestuur zich zal informeren over de subsidieverlening.
Voorlopig wordt op voorstel van Jan Korsten de beoordeling over toekenning van een
minimatarief aan de penningmeester overgelaten.
Op een vraag van Dien Knuit of het mogelijk is om ook junioren voor een
ondersteunend lidmaatschap in aanmerking te laten komen wordt gesteld dat het
beleid steeds is geweest de junioren aan de bond op te geven.
Joop Dekens zegt dat op verzoek gespreide betaling altijd mogelijk is.
Tenslotte zegt Daan dat het de intentie is om eerst na de officiële fusie in januari
2003 de rekeningen te laten uitgaan.
Tot hilariteit in de zaal leidt de opmerking van Hans van Amerongen dat hij er toch
vanuit mag gaan dat met terugwerkende kracht de contributie vanaf september 2002
betaald moet worden ?! Dit wordt dit door de penningmeester bevestigd.
6. Externe competitie
Joop Dekens zegt dat Maarten-Jan Oosterman zich als extern wedstrijdleider heeft
teruggetrokken. Daarom is door Joop Dekens zelf een indeling gemaakt, die ook
weer vanaf vorige week in het clublokaal aanwezig was. Naast de aangegeven vaste
spelers bestaat er nog een klein bestand aan reserve- spelers. De voorzitter verzoekt
dringend op te geven wanneer de vaste spelers verhinderd zijn. Er bestaat altijd de
mogelijkheid tot vooruit spelen ! Joop Dekens meent dat men zelfs verplicht is dit toe
te staan.
Hans van Amerongen deelt mee dat hij zich als reserve- speler beschikbaar wil
stellen.
Betwijfeld wordt of er een verplichting tot vooruit spelen bestaat. En hoe zit het dan
met de totale maximale speelduur van 6 uren voor de promotie- en eerste klasse op
de speelavond ? Joop Dekens zal zich over het een en ander nog informeren en
heeft inmiddels de teamleiders hierover bericht.
De voorzitter deelt nog mee dat de LiSB- boekjes met de gegevens betreffende de
externe competitie na de vergadering afgehaald kunnen worden.

Constance Hemker- Boer vraagt waar wij ons aanstaande zondag voor de diverse
uitwedstrijden moeten verzamelen. Joop Dekens zegt dat het vervoer per team door
de teamleid(st)er geregeld dient te worden. Ons verzoek om met de vier teams
gelijktijdig uit- en thuis te spelen is door de LiSB gehonoreerd !

7. Bestuurssamenstelling
Joop Dekens zegt dat reeds eerder vermeld is dat Maarten-Jan Oosterman zich als
kandidaat bestuurslid heeft teruggetrokken. Verder is besloten niet Joop Dekens als
voorzitter en Jos Uiterwijk als vice- voorzitter voor te stellen, maar deze functies juist
andersom te verdelen ! De achtergrond hiervoor is dat de jeugdafdeling zo belangrijk
wordt geacht dat Joop Dekens, bij verhindering van Jos Uiterwijk als jeugdleider, de
kar bij de junioren wil gaan trekken. De kandidaatstelling van de overige
bestuursleden blijft ongewijzigd ten opzichte van die zoals vermeld bij de convocatie
voor deze vergadering. Op voorstel van Joop Dekens wordt tot de stemming
overgegaan.
Steeds met alle stemmen voor worden achtereenvolgens gekozen tot voorzitter Jos
Uiterwijk, tot vice- voorzitter Joop Dekens en tot bestuursleden Jo Rikers, Jef
Moerdijk, Mark Ramaer, Servaas Houben en Daan Brorens.
Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat Joop Dekens tevens jeugdleider wordt,
Jo Rikers secretaris en Daan Brorens penningmeester. Nieuw is dat Jos Uiterwijk
tevens PRO gaat doen. Conform het schriftelijke voorstel zal Mark Ramaer het
clubblad bestieren, Servaas Houben treedt op als assistent penningmeester en Jef
Moerdijk als assistent secretaris en contactpersoon voor Luc Janssen, die als intern
wedstrijdleider optreedt en geen bestuursfunctie behoefde.
Joop Dekens constateert dat er thans nog een vacature voor extern wedstrijdleider
bestaat. Hij wil aan Jef Moerdijk vragen of deze hier mogelijk voor voelt. Inmiddels is
deze vacature door Joop Dekens zelf vervuld. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat
Dien Knuit als materiaalcommissaris optreedt.
Op dit moment in de vergadering wil Joop het voorzitterschap aan Jos Uiterwijk
overdragen. Onder het overhandigen van de voorzittershamer wenst hij Jos Uiterwijk
veel succes toe.
Jos Uiterwijk wil geen lange toespraak houden. Wel wil hij expliciet dank uitspreken
aan de voorzitter en de leden van het voorlopige bestuur die gedurende zijn twee
maanden verblijf in Japan het gros van de zaken verband houdend met de fusie
hebben uitgevoerd. De voorzitter heeft er veel vertrouwen in dat MSV-VSM een
mooie toekomst tegemoet gaat.
8. Rondvraag en sluiting
Huub Stegen verzoekt de mogelijkheid in te voeren na 40 zetten af te breken. Joop
Dekens zegt dat de FIDE- regels er juist op gericht zijn het afbreken te voorkomen.
Omdat er uit de vergadering instemmende geluiden over dit standpunt klinken ziet
Huub Stegen van zijn voorstel af.
Maarten-Jan Oosterman vraagt of er een prijzenkast ter beschikking is. Uit de
vergadering wordt geroepen dat de prijzenkast er staat aan te komen !

De voorzitter zegt dat naast de Fred Engelhard trofee voor de clubkampioen, die
voorlopig een plaatsje krijgt in deze prijzenkast, er ook een mooie wisselbeker voor
de rapid- kampioen bestaat. Hierin staat als winnaar van het voorlaatste seizoen nog
de naam van wijlen Maarten van Gils gegraveerd.
Sjef Veerkamp zegt dat het een rommelige zaak wordt als wij voor de aanvang van
de partijen nog met allerlei tafels en stoelen moeten sjouwen ! Is het niet te regelen
dat
om half acht de tafels klaar staan ? Joop Dekens zegt dat de afspraak met de
beheerder is dat wij dit zelf moeten regelen, en na afloop behoren stoelen en tafels
weer terug geplaatst te worden op de wijze zoals zij werden aangetroffen.
Jan Korsten vraagt of er nog een kascommissie moet worden benoemd ?
Voorzitter Jos Uiterwijk zegt dat vòòr 1 januari 2003 door de afzonderlijke
kascommissies van MSV en VSM een eind controle van de boeken der beide
verenigingen dient plaats te vinden. Op de officiële ledenvergadering bij gelegenheid
van de goedkeuring der statuten, dient vervolgens een kascommissie voor het
lopende verenigingsjaar te worden benoemd.
Dien Knuit verzoekt de leden bij een tekort of beschadiging van het materiaal dit aan
haar te melden. In de volgende uitgave van het verenigingsblad komt een overzicht
van het beschikbare materiaal te staan.
Nog met betrekking tot het verenigingsblad wordt gesteld dat de nieuw gekozen
bestuursleden in het eerstvolgende nummer worden vermeld.
Jo Rikers verzoekt diegenen welke de presentielijst nog niet getekend hebben, dit
alsnog te doen.
Joop Dekens zegt dat Jan Korsten verzocht heeft werving te plegen voor de
schaakvereniging Het Vrolijke Paardje. Jan Korsten zegt dat deze werving zeer goed
verlopen is, zo goed zelfs dat er nog maar een beperkt aantal mensen bij kan, dit in
verband met het gehanteerde speelrooster. Er wordt op maandagmiddag van twee
tot vijf uur gespeeld in het Atrium.
Joop Dekens deelt nog mee dat thans schaakmeester Herman Grooten in Limburg
verblijft, die schaaktraining wil geven. Informatie hierover is bij Joop Dekens te
verkrijgen, evenals informatie over kaderopleiding en opleiding tot jeugdleider.
Joop Dekens zegt dat Lambert Nicolaes het bekende werk “Schacheröfnungen”, aan
de vereniging heeft geschonken. Jef Veerkamp heeft hiervan afdrukken gemaakt
(bestaande uit acht A4- tjes), die voor het luttele bedrag van € 2,59 bij hem te
verkrijgen zijn. Na enig overleg achter de bestuurstafel zegt Joop Dekens dat alle
leden het uittreksel ontvangen en de kosten uit de clubkas gefourneerd worden. Dan
wil Jef Veerkamp niet achterblijven en zegt dat hij de A4- tjes gratis wil plastificeren !
Het een en ander wordt met applaus uit de zaal beloond.
Joop Dekens zegt dat op 1 januari 2003 de officiële start van MSV-VSM is gepland.
Hierbij behoren enige feestelijkheden. Genoemd worden : bij voorbeeld organisatie
van een toernooi, houden van een receptie, benadering van een wethouder en de
media.

Om het geheel in goede banen te leiden stelt Joop Dekens voor een feestcommissie
op te richten. Dat is akkoord. In de commissie worden benoemd Hans van
Amerongen, Henk Boer, Constance Hemker- Boer en Ingrid Regout.
Contactpersoon van het bestuur is voorzitter Jos Uiterwijk.
Er is dan niets meer aan de orde en Jos Uiterwijk sluit even over 22.30 uur onder
dankzegging de vergadering.

Maastricht, 17 oktober 2002, Jo Rikers

