Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 23 september 2000 in het Sport- en congrescentrum te Sittard.
Aanwezig: Afgevaardigden van de verenigingen Brunssum, DJC, De Juiste Zet, Gess,
Heerlen, Hoensbroek/ME, Fianchetto, Horst, HSDV, De Driesprong, Leudal, Eijsden, Reuver,
’t Pionneke, Schaesberg, Tegelen, Venlo, VSM, SjaakMat, De Postertoren, Fortuna,
J’Adoube, Caïssa.
Vertegenwoordiger van de KNSB: bestuurslid KNSB H.Muhren.
Van het bestuur van de LiSB: J.Cuppen, F.Clevers, P.Werter, M.Janssen, R.Wiche,
A.Hendrickx, P.Boonen, W.Wijsen, L.Muys.
Afmeldingen: MSV, ’t Stokpaardje, Ultimo Vero, Voerendaal, SchaakVelden en
kandidaatbestuurslid B.van der Grinten.
Punt 1. Opening.
Vz J.Cuppen opent iets na 13.00 uur de vergadering met een woord van welkom. Hij vertoont
op een televisiescherm een kort schaakfilmpje en maakt mede aan de hand daarvan zijn
boodschap duidelijk dat we niet, zoals de schakers in het filmpje, op onszelf gericht moeten
zijn en alleen naar ons eigen bord zouden moeten staren. De vz hoopt dat de verenigingen in
Limburg, waar dat op van toepassing is, zich niet isoleren, maar samenwerken. ‘Samen
bouwen aan de toekomst’ is het parool. Hij hoopt dat de verenigingen gebruik maken van de
verenigingsondersteuning die wordt aangeboden binnen Limburg en door de KNSBverenigingsconsulenten.
Punt 2. Ingekomen stukken / Mededelingen.
De secr. meldt de berichten van verhindering.
Het bestuur roept teams op zich aan te melden voor de KO-bekercompetitie.
Het bestuur roept spelers op deel te nemen aan het komende Persoonlijk Kampioenschap van
Limburg in Stein.
De vz deelt mede dat onlangs tijdens de vergadering van de Bondsraad van de KNSB is
gefilosofeerd over de organisatiestructuur van de KNSB en regionale bonden. Er zijn geen
beslissingen genomen. Het verslag van een werkgroep is door de aanwezigen besproken. Na
deze verkennende bespreking, komt de KNSB-commissie er op terug.
Punt 3. Verslag van de Algemene Vergadering van 7 juni 2000.
Dit verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd, met de volgende
aantekening. De zinsnede in punt 5, “A.Siebers (Horst) wil niet dat de LiSB mensen in dienst
neemt” wordt geschrapt naar aanleiding van de opmerking van dhr. Siebers dat hij dit niet
gezegd heeft.
Naar aanleiding van punt 7, KNSB-zaken, in het verslag, vraagt A.Siebers hoe het staat met
de schaakinstructie van de KNSB voor volwassenen. Dhr. Muhren van de KNSB antwoordt
dat dit nog op de rol staat.
Punt 4. Jaarverslag secretaris.

Het jaarverslag 1999-2000 van de secretaris wordt goedgekeurd met de opmerkingen dat
toegevoegd zou moeten worden, de eindstand van de Jeugd Grand Prix Limburg; de
vermelding van deelname van De Juiste Zet en Brunssum aan de KNSB jeugdclubcompetitie;
de vermelding van de winnaar van de onderbouw bij het LK voor voortgezet onderwijs.
Voorts een wijziging in de tekst van de Limburgse jeugdclubcompetitie. Deze dient als volgt
gelezen te worden:
Categorie A/B: Blerick
Categorie C: DJC
Categorie D: De Driesprong
Categorie E: DJC
Punt 5. Financien.
a. Jaarverslag penningmeester.
Er zijn geen vragen.
b. Verslag kascontrolecommissie.
Namens de kascontrolecommissie voert G.Hovens het woord. Hij brengt hulde aan de
penningmeester. Zijn verslag ziet er prima uit en wordt dik in orde bevonden. De commissie
stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hier onder applaus
mee in.
c. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
Tegelen en Heerlen vormen de nieuwe kascontrolecommissie. Wie meldt zich aan als reserve?
Th.van Spijk (Venlo) meldt zijn vereniging hiervoor aan
d. Begroting 2000-2001.
A.Siebers (Horst) heeft een vraag m.b.t. de post voor verenigingsondersteuning. Hij heeft hier
geen vertrouwen in als die ondersteuning niet rechtstreeks vanuit de schaakbestuurders komt.
De vz houdt een pleidooi voor deze middelen. K.Maas (Gess) zegt dat Limburg veel kleine
weinig levensvatbare verenigingen heeft en dat het water naar de zee dragen is om daar geld
in te blijven pompen. Hij mist daar een visie over. De vz antwoordt dat je inderdaad alleen
dan een injectie moet geven als je weet dat het zinvol is. De vz ziet dat zinvolle wel, zeker als
er binnen de regio’s door de verenigingen wordt samengewerkt.
De begroting wordt vastgesteld en aangenomen.
e. Voorstel tot contributieverhoging.
Dit voorstel wordt aangenomen.
Punt 6. Bondscompetitie, schaakkalender en jaarboekje.
Bestuurslid LiSB P.Boonen deelt mede dat er nog een wijziging komt in de 3e kl. van de
LiSB-competitie vanwege het terugtrekken van een team.
M.van Gils (VSM) vraagt hoe het staat met de organisatie van het Open LK snelschaken
individueel.
P.Boonen antwoordt dat Tegelen zich genoodzaakt heeft gezien de organisatie terug te geven.
Er komt binnenkort een oproep aan verenigingen om zich kandidaat te stellen voor de
organisatie van dit kampioenschap.
Punt 7. Jeugdzaken.
De vz brengt verslag uit van de dinsdag jl. gehouden Limburgse jeugdleidersvergadering. De
jeugd zal verder gaan werken in rayons. In Midden en Zuid is dit reeds afgedekt. In Noord is

het vierkant (vier verenigingen) actief. Er wordt gedacht aan samenwerking tussen
verenigingen bij het samenstellen van jeugdteams. Jeugdleider W.Wijsen deelt mede dat voor
het samenvallen op 4 november van de voorronde van het J-PKL in Noord met het
jeugdtoernooi van Gess een oplossing wordt gezocht: “We hebben Noord gevraagd een
andere datum te kiezen, want het toernooi van Gess was eerder aangemeld en gaat voor.”
8. Wedstrijdreglement Persoonlijk Kampioenschap van de Limburgse Schaakbond.
Op voorstel van R.Hűnen (Hoensbroek/ME) wordt besloten tot de volgende aanpassing, in
hoofdstuk 3, artikel 12, punt d, e en f wordt het woordje “per” bij “per 1 oktober” vervangen
door “vóór”. Voorts wordt het reglement ongewijdigd aangenomen.
9. Veranderingen reglement van 4-tallen.
Nadat diverse vragen door bestuurslid L.Muys tot tevredenheid zijn beantwoord, worden deze
veranderingen aangenomen.
10. Loting K.O.-beker.
Dit punt vervalt.
11. Bekendmaking Club van het Jaar en Aanmoedigingsprijs.
De vz maakt de winnaars bekend. Hij geeft er een toelichting bij en feliciteert hen. De vz
noemt deze clubs “lichtende voorbeelden”. De vz dankt de commissie, die zich over de
voordracht van de verenigingen heeft gebogen. Deze commissie bestond uit P.Hinssen
(Heerlen), J.Daems (SjaakMat) en R.Wiche (bestuurslid LiSB). De uitreiking zal op een nader
passend moment geschieden in overleg met de winnende verenigingen. Voorzitter F.Goossens
van de zojuist tot Club van het Jaar uitgeroepen vereniging DJC spreekt een dankwoord.
Voorzitter Th.van Spijk van de eerder eenmaal tot Club van het Jaar gekozen Venlose
schaakvereniging feliciteert DJC en nodigt DJC uit voor een vriendschappelijk wedstrijd in
Venlo. Venlo wil namelijk de traditie voortzetten van een ontmoeting tussen de Clubs van het
Jaar. F.Goossens neemt de uitnodiging (“de uitdaging”) aan. R.Wiche deelt aan de
aanwezigen het rapport uit van de commissie waarin de uitroeping nader wordt gemotiveerd.
12. Verkiezingen.
a) Bestuursverkiezing.
Voorzitter J.Cuppen wordt bij acclamatie herkozen.
P.Boonen, L.Muys en A.Hendrickx zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. Zij worden bij
acclamatie herkozen.
P.Werter is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. De vz richt zich tot P.Werter, die na
zes jaar afscheid neemt van het bestuur. Dhr. Werter heeft te kennen gegeven met de stille
trom te willen vertrekken. De vz prijst hem als een gedegen bestuurder, iemand die weinig
woorden nodig had om snel en kort een juiste analyse te maken van de zaken. De vz biedt
hem twee cadeaus aan.
Twee kandidaten worden in het bestuur gekozen: B.van der Grinten (kandidaat gesteld door
de Venlose Schaakvereniging) en R.Hűnen (kandidaat gesteld door Hoensbroek/ME). Van der
Grinten zal de functie van secretaris bekleden; Hűnen die van competitieleider.

b) Bondsraadsleden
Reglementair aftredend zijn P.Werter en W.Wijsen. W.Wijsen is herkiesbaar en wordt
herkozen. P.Werter treedt terug. In zijn vacature stelt het bestuur voor P.Boonen te benoemen.
P.Boonen wordt gekozen.
Als reserevebondsraadslid stelt het bestuur voor F.Clevers, B.van der Grinten, M.Janssen en
A.Hendrickx te benoemen. Zij worden allen gekozen.
13. Rondvraag.
A.Siebers (Horst): mist nog steeds de notulen van een vergadering over samenwerking door
verenigingen in Noord-Limburg. De vz geeft een verklaring van de vertraging en zegt dat
deze alsnog op komst zijn.
J.van Dormaël (De Driesprong): stelt voor om bij de verenigingsgegevens in het jaarboekje op
te nemen of men een website heeft en zo ja, wat het adres van de site is.
P.Boonen: Dit jaar organiseert de LiSB het Persoonlijk Kampioenschap van Limburg in Stein.
Doet een oproep aan verenigingen om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het
PKL in de toekomst.
F.Clevers: noemt de namen van de op de vergadering afwezige verenigingen die hun
jaarboekjes niet kunnen meenemen. Wie wil deze voor hen meenemen?
14. Sluiting.
De vz sluit om circa 15.00 uur.
Verslag: F.Clevers

