
 

Notulen  

Algemene Leden Vergadering Schaakvereniging 
Maastricht, 15 september 2022. 

 
 
Aanwezig: Van het bestuur: Hans Hoornstra (voorzitter), Frank Clevers (secretaris), Ronald Nelissen 
(penningmeester), Helmer Wieringa, Bart de Koning. 
 
Van de overige leden: Frans Neus (erelid), Svetlana Hakobjan, Brian Diaz, Jelmer Veltman, Erwin 
Komrij, Thijs Markus, Ton Leenen, Maxim Hollands, Michal Bodicky, Reinier Overtoom, Bas 
Pasterkamp, Maarten van Laatum, Jasper Zilverberg, Dien Slangen-Knuit, Alaettin Gundogmus. 
 

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

 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. 
 

2. Mededelingen. 
De volgende personen hebben bericht van verhindering doorgegeven: Jack van den Akker, Frans 
Helmond en Harry Nietsch. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Niet van toepassing. 
 

4. Notulen vorige vergaderingen. 
De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Het betreft: 

a.) het verslag van de ALV van 7 sept. 2021  
b.) het verslag van het ledenoverleg op 21 juli 2022. 

 
5. Statuten. 

De secretaris geeft een toelichting op het voorstel en de bijlagen. De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) maakt een statutenwijziging noodzakelijk. Het bestuur doet hierbij een voorstel 
voor nieuwe statuten. Ook is het voorstel om dit te doen zonder dat ten minste 2/3 van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  



De vergadering gaat akkoord, waarmee de nieuwe statuten zijn vastgesteld en hierna nog bij de 
notaris vastgelegd zullen worden. 
 

6. Huishoudelijk Reglement 
De secretaris geeft een toelichting op de wijzigingsvoorstellen. De vergadering gaat akkoord.  
 

7. Jaarverslagen 
Er is een schriftelijk jaarverslag van  

a.) de secretaris 
b.) de intern wedstrijdleider  
c.) de extern wedstrijdleider 

 
De opstellers hiervan geven nog een mondelinge toelichting. Bij het verslag van de secretaris (Frank 
Clevers) komt deze tot de conclusie dat we een topjaar hebben gehad met ontzettend veel 
activiteiten, goede resultaten en een flinke ledenwinst. 
 
Er is ditmaal geen apart jaarverslag jeugdzaken omdat de belangrijkste punten met betrekking tot de 
jeugd reeds zijn verwerkt in het jaarverslag van de secretaris. Jeugdleider Bart de Koning licht nog toe 
dat afgelopen seizoen enkele leden het trainerscertificaat hebben gehaald voor stap1. Er is nu een 
groep van in totaal circa 35 jeugdspelers. Momenteel staan 6 aspirantleden op de wachtlijst. 
 
De intern wedstrijdleider (Helmer Wieringa) laat via een presentatie op het grote beeldscherm een 
overzicht zien van de gespeelde wedstrijden en de uitslagen. 
 
De extern wedstrijdleider (Maarten van Laatum) wil nog graag enkele mensen bedanken zoals Rezar 
Dominguez en de teamleiders Ronald Nelissen en Harry Nietsch. Teamleider zijn is niet altijd een 
pretje, je moet vaak eraan trekken om de spelers bij elkaar te krijgen, het is een hele heisa. Daarom 
extra dank. 
 

8. Financiën.  
a.) Financieel jaarverslag en begroting 

De penningmeester (Ronald Nelissen) geeft een toelichting op de voorliggende stukken. Hij is van 
mening dat het een goed jaar is geweest, ook deels door corona doordat de huur iets lager is 
uitgevallen. Ook is de jubileumviering financieel goed verlopen, we zijn er zelfs onverwacht goed 
uitgesprongen. Ook de organisatie van het rapidtoernooi in maart heeft zelfs nog wat opgeleverd. De 
contributie zou normaliter omhoog moeten, maar gezien de stijging van het aantal leden en ons 
vermogen hoeven we op dit moment de contributie niet te verhogen. De vergadering gaat akkoord 
met het financieel jaarverslag en de begroting, inclusief de aanschaf van nieuw spelmateriaal.  
 
Straks hebben we volledig nieuw materiaal, 20 nieuwe spellen voor de jeugd, 20 nieuwe spellen 
(luxere uitvoering) voor de senioren. Al het oude spelmateriaal gaat weg, dit wordt cadeau gedaan 
aan cafés, buurthuizen en scholen in het kader van het project Vitaliteit en Verbinding waarvoor we 
subsidie ontvangen van de Stichting Maastricht Vitale Stad. De secretaris geeft hier een toelichting 
op. 
 
Met betrekking tot spelmateriaal. Dien Slangen-Knuit en Ton Leenen zijn bereid om zich om het 
materiaal te bekommeren, zoals het sorteren en opbergen in het materiaalhok. Om te voorkomen 
dat het een rommeltje wordt, is het ook belangrijk dat je de spellen, borden en klokken goed kunt 
opbergen. Maxim Hollands suggereert om een trolly aan te schaffen zodat je het materiaal van het 
hok naar de speelzaal kunt rijden. Dien en Ton ‘nemen dit mee’. 
 

b.) Verslag kascontrolecommissie 



Namens de kascontrolecommissie, bestaand uit Reinier Overtoom en Frans Neus, brengt Reinier 
verslag uit en laat weten dat de commissieleden op dinsdag 6 september de boeken van de 
vereniging hebben gecontroleerd. Uit deze controle is gebleken dat er een zorgvuldige en 
overzichtelijke administratie is gevoerd en dat de financiële administratie in orde is. De commissie 
stelt de vergadering dan ook voor dat aan de penningmeester décharge wordt verleend. Reinier 
overhandigt de schriftelijke en door de commissieleden ondertekende verklaring aan de secretaris. 
De vergadering gaat akkoord. 
 

c.) Verkiezing kascontrolecommissie 
Een commissielid heeft 2 jaar zitting. Reinier Overtoom heeft het nu 2x gedaan en treedt conform 
het reglement af. Frans Neus heeft het nu 1x gedaan en zal het volgend jaar nog 1x doen. Ter 
vergadering wordt iemand gekozen die geacht wordt het 2x te doen. Hiervoor wordt gekozen: Jelmer 
Veltman. 
 

9. Interne competitie. 
Reinier Overtoom, die in het nieuwe seizoen de nieuwe interne wedstrijdleider zal zijn, geeft  een 
toelichting op de door het bestuur voorgestelde opzet van de interne competitie waarvoor overigens 
tijdens het ledenoverleg op 21 juli al vrijwel unaniem steun werd verkregen. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
Op een vraag van Ton Leenen is het antwoord dat het de bedoeling is dat er een vervanger komt die 
ook weet hoe het werkt met indelen; dit is nodig indien Reinier onverhoopt verhinderd is. 
 

10. Externe competitie.  
Extern wedstrijdleider Maarten van Laatum geeft een toelichting en laat op het grote beeldscherm 
zien welke spelers op dit moment beschikbaar zijn voor de teams in de KNSB-competitie. Het hangt 
nu tussen 2 of 3 teams. Maarten hoopt heel erg op 3 en heeft ook wel hoop dat het gaat lukken, 
maar er moeten nog wel een paar spelers bij komen. Mogelijk kunnen die ook vanuit de jeugd 
komen. 
Aan de LiSB-competitie doen we met 2 teams mee. 
Maarten wil ook graag meedoen aan de LiSB Rapidcompetitie (4tallen). 
We doen ook mee aan het KNSB bekertoernooi. 
 

11. Seniorentraining.  
Ton Leenen (coördinator seniorentrainingen) geeft een toelichting. Voorlopig (tot 1 november) geeft 
Gino de Mon training op de dinsdagavond, afwisselend voor ELO tot 1600 en ELO boven 1600. Er 
hebben zich leden aangemeld om trainingen te volgen en ook om trainingen te geven. Ton kan nog 
niet zeggen of het 100% gedekt is en hoopt straks een schema te kunnen maken wie vanaf 1 
november de trainingen verzorgt. “We proberen er alles aan te doen, want training geven is 
belangrijk en willen we in stand houden”.  
 
Een tweede optie is het volgen van online training. Er is een hele mooie kans om voor weinig geld 
training te krijgen van een topspeler. Schaakclub Kennemer Combinatie heeft namelijk voor vier 
ratinggroepen tussen ELO 1500 en 2400 enkele toptrainers gestrikt die verspreid over het seizoen 
online trainingen verzorgen. Je kunt je hiervoor bij deze club aanmelden á 100 euro voor 10 lessen. 
Echter, er is ook een mogelijkheid dat we als vereniging een zogenaamd ‘Clubcontract’ afsluiten voor 
een vast totaalbedrag van 600 euro en voor dat bedrag mogen dan álle leden alle lessen volgen. Als 
er genoeg leden van ons meedoen, dan loont het zich. 
Er is via enkele mails aan de leden geïnventariseerd of hier belangstelling voor is, maar dat valt nog 
tegen. Er is nu nog onvoldoende belangstelling. Het bestuur zal de leden nog eens benaderen of ze 
mee willen doen aan deze online trainingen en zal zich ook beraden op de vraag hoeveel eigen 
bijdrage van de leden wordt gevraagd cq hoeveel de club eraan bijdraagt. 
 



12. Jeugdzaken.  
Jeugdleider Bart de Koning geeft een toelichting. We zoeken nog senioren die jeugdtraining willen 
geven. We organiseren in mei/juni 2023 een jeugdtoernooi, meetellend voor de Jeugd Grand Prix. De 
datum zal gauw genoeg bepaald worden. 
 

13. Jaarkalender.  
Hans Hoornstra oppert een Schaaknacht, hij zou het leuk vinden om dit nieuw leven in te blazen. Er 
neemt echter nog niemand het voortouw. Het bestuur zal nog bezien of deze activiteit er nog op de 
kalender bij kan, wat afhankelijk is van de belangstelling en of er mensen genoeg zijn voor de 
organisatie. 
Zijn er mensen voor een toernooicommissie om het bestuur te ondersteunen bij het organiseren van 
een toernooi? Thijs Markus is beschikbaar. 
 

14. Prijsuitreiking en huldigingen.  
Er volgen nu enkele leuke fotomomentjes, voorzien van applaus.  

● Jelmer Veltman ontvangt de trofee als clubkampioen.  

● De Jo Rikers Trofee voor de meest spectaculaire partij is toegekend aan de partij tussen 
Reinier Overtoom en Redzep Skrijelj. Deze partij laat zien dat een remise bepaald niet saai 
hoeft te zijn. De uitslag wordt bekendgemaakt door Maxim Hollands, die als vorige winnaar 
de jury vormt en hij reikt de trofee uit aan Reinier.  

Jelmer Veltman. 

Maxim overhandigt de Jo Rikers Trofee aan Reinier (links). 



● Reinier Overtoom ontvangt een ingelijste oorkonde en bierpakket (Affligem Blond) als 
vrijwilliger van het jaar; hij heeft afgelopen seizoen geweldig werk gedaan voor de 
seniorentrainingen.  

● Maarten van Laatum biedt de vereniging een spel aan met een door Kasparov (!) gesigneerd 
luxe bord, dit in verband met het door team 1 behaalde kampioenschap. Hij reikt het uit aan 
Hans Hoornstra die topscorer was met 5,5 uit 6.  

 
15. Bestuursverkiezing. 
a.) Verkiezing voorzitter. Voorzitter Hans Hoornstra is aftredend en niet herkiesbaar. Bestuurslid 

Frank Clevers is kandidaat voor de functie van voorzitter en wordt gekozen. 
b.) Bestuurslid Helmer Wieringa is aftredend en niet herkiesbaar. 

 
Als nieuw gekozen voorzitter bedankt Frank voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij is nu al 50 jaar 
in allerlei functies actief en heeft er nog veel zin in. De nieuwe voorzitter spreekt een dankwoord in 
de richting van de scheidende bestuursleden, die de voorbije 3,5 jaar heel veel voor de vereniging 
hebben gedaan. Ze waren innovatief en creatief en toonden visie en daadkracht. Helmer was bv. ook 
initiatiefnemer van het buitenschaakspel op Plein 1992 en organiseerde daar al verschillende 
activiteiten zoals recent nog de ‘Schaakslag der Steden’ met Parkstad. Ook zijn Hans en Helmer nog 

Reinier met de oorkonde en het bierpakket als Vrijwilliger van het Jaar. 

Een prachtig bord met de handtekening van Kasparov. 



actief met de Stichting Limburg Schaakt. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en 
bloei van de vereniging. Beiden ontvangen als dank een mooie fles met zogenaamd geestrijk vocht. 

 
c.) Er zijn drie nieuwe kandidaten: Ton Leenen, Reinier Overtoom en Maarten van Laatum. Allen 

worden gekozen. De taakverdeling binnen het bestuur is nu als volgt: 
● Frank Clevers, voorzitter 
● Ton Leenen, secretaris 
● Ronald Nelissen, penningmeester 
● Bart de Koning, jeugd 
● Reinier Overtoom, intern wedstrijdleider 
● Maarten van Laatum, extern wedstrijdleider 

 
16. Rondvraag.  

Frans Neus: waarom wordt er intern geen rating bijgehouden? Plan van Reinier is om een systeem op 
te zetten en een rating bij te houden. 

17. Sluiting. 
De nieuwe voorzitter sluit om 23:01 uur de vergadering. 
 
FC, 20-09-2022 
 
 

Na de vergadering analyseerde Maxim 
Hollands op het demonstratiebord de partij 
die winnaar werd van de Jo Rikers Trofee. 
 
 
 

Hans (links) en Helmer: afscheid van het bestuur. 

Maxim bespreekt de partij. 




