Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 22 september 2001 in gemeenschapshuis De Baandert te Sittard.
Aanwezig: Afgevaardigden van de verenigingen Brunssum, DJC, De Juiste Zet, GESS,
Heerlen, Hoensbroek/ME, Horst, HSDV, De Driesprong, Leudal, ’t Stokpaardje, MSV,
Schaesberg, Ultimo Vero, Venlo, SjaakMat, Voerendaal, J'Adoube, Caïssa.
Vertegenwoordiger van de KNSB: bestuurslid KNSB F.Maas.
Van het bestuur van de LiSB: J.Cuppen, M.Janssen, F.Clevers, W.Wijsen, R.Hünen,
B.v.d.Grinten, R.Wiche.
Afmeldingen: van de LiSB-bestuursleden P.Boonen en A.Hendrickx, erelid A. van der
Sande, erevoorzitter F.Hendriks, de verenigingen Tegelen, Reuver, VSM, Schaakvelden,
Eijsden, Schinnen.
Punt 1. Opening.
Voorzitter J.Cuppen opent om circa 13.10 uur de vergadering met een woord van welkom, in
het bijzonder dhr. F.Maas als vertegenwoordiger van het KNSB-bestuur.
De vz memoreert in zijn openingswoord de jubilea van enkele verenigingen en feliciteert deze
verenigingen daarmee. Voorts vermeldt hij een aantal goede team- en individuele resultaten
van Limburgers in de KNSB-competitie alsmede toernooien en kampioenschappen.
Helaas was er in de Limburgse competitie voor clubteams een afnemende deelname.
De vz vermeldt voorts het voor het 4e jaar op rij in Venlo-Blerick georganiseerde Nederlands
kampioenschap snelschaken voor de jeugd. Aan de organisatie van dat kampioenschap zou
Maarten van Gils uit Maastricht, voorzitter van de vereniging VSM, meewerken. Hij is ons
echter ontvallen. Zijn plotselinge dood heeft zijn schaakvrienden geschokt. De vz vraagt de
vergadering een moment van stilte in acht te nemen voor de schaakvrienden die in het
voorbije jaar kwamen te overlijden.
De terugloop van het LiSB-ledenaantal noemt de vz een groot punt van zorg. Enerzijds trekt
het bestuur van de LiSB zich dit aan, anderzijds is er ook sprake van een machteloos gevoel.
Het LiSB-bestuur heeft een notitie gemaakt die vandaag in de vergadering voorligt. De vz
realiseert zich dat het niet mogelijk zal zijn om er vandaag uit te komen. De verenigingen
kunnen in de loop van dit seizoen op de notitie reageren. De vz legt alvast twee kreten van het
beleidsplan uit. Die kreten zijn:
a) Een vliegende start. De vz hoopt dat de verenigingen als een raket een vliegende start
maken en vooruit gaan door middel van de infrastructuur die het bestuur van de LiSB
neerlegt.
b) Het is de druppel die de steen uitholt. De vz zegt dat hij vaak te horen krijgt ‘we
hebben al vanalles geprobeerd om leden te winnen, maar wat we ook doen, het is een
druppel op een gloeiende plaat’. De vz hoopt dat de verenigingen samen zullen
bouwen aan de toekomst. Het valt niet te verwachten dat een enkele flitsende activiteit
meteen een horde leden oplevert, zo werkt het niet. Het is zaak om steeds te blijven
druppelen om de steen uit te hollen.

Punt 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Secretaris B.v.d. Grinten meldt de berichten van verhindering en meldt het ingekomen
voorstel van de Parkstadclubs voor een rookverbod.
Punt 3. Verslag van de Algemene Vergadering van 30 mei 2001.
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller.
Punt 4. Jaarverslag van de secretaris.
Secretaris B.v.d. Grinten meldt dat hij een aanvullende vermelding zal opnemen van de
jubilea van de verenigingen Reuver en Leudal.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de samensteller.
Punt 5. Financiën (in guldens en Euro’s).
a) Jaarverslag penningmeester.
Penningmeester M.Janssen geeft een toelichting bij de stukken. Als aanvulling vermeldt
hij dat de kosten van internet betaald worden door de sponsor, waardoor het tekort zo’n
700 gulden minder is en uitkomt op 1.114,29 gulden. Voorts geeft de penningmeester een
toelichting op de bepaling van het aantal leden, zoals opgenomen op pagina 8 van het
jaarboekje.
Naar aanleiding van een vanuit de zaal gestelde vraag, antwoordt de secretaris dat
verenigingen altijd bij de secretaris van de LiSB een ledenlijst kunnen opvragen.
b) Verslag kascontrolecommissie.
P.Hinssen van de Heerlense schaakvereniging brengt verslag uit. Hij zegt dat
afgevaardigden van de verenigingen Tegelen en Heerlen de kas hebben gecontroleerd ten
huize van de penningmeester. De zeer uitgebreide administratie heeft op hen een goede
indruk gemaakt. De balans geeft een goede weergave van de financiële positie van de
bond. De kascontrolecommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het
door hem gevoerde beleid (applaus).
c) Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
De commissie bestond uit Tegelen en Heerlen. Aftredend is Tegelen. Venlo wordt nieuw
lid. Wie meldt zich aan als reserve? Hiervoor stelt zich beschikbaar: GESS.
d) Begroting 2001-2002.
De penningmeester licht een aantal punten toe.
J. Dekens (MSV) vraagt: wat verklaart het hogere begrote bedrag bij de inkomsten
contributie? De penningmeester antwoordt dat dit te maken heeft met de
contributieverhoging en de verwachting van ledenbehoud. J.Dekens: ”Dat is wel erg
optimistisch”. De vz reageert hierop met te zeggen dat deze begroting niet alleen gezien
kan worden als een financieel stuk, maar ook als een beleidsstuk waaruit blijkt dat we erin
geloven dat de klap van de terugloop van het ledenaantal te keren is.

(vervolg begroting 2001-2002)
De vz ziet dit als een inspanningsverplichting voor ons allemaal met het doel het huidige
ledenaantal op z’n minst vast te houden. Daar moeten we samen voor knokken.
A.Siebers (Horst) stelt vast dat veel van de afdracht van de verenigingen naar de KNSB
gaat. De vz verdedigt dit. ”We hebben er ook heel wat aan.” A.Cremers (’t Stokpaardje)
vindt dat de vz zich er met dat antwoord op laconieke wijze vanaf maakt. De vz zegt dat
het niet zijn bedoeling is om laconiek over te komen en geeft nog een uitgebreide
toelichting op zijn standpunt dat neerkomt op de boodschap dat er heel veel middelen naar
de verenigingen terug komen. Hij roept de clubs op, om daar ook gebruik van te maken.
De vz verwijst voorts naar een uitgebreid artikel dat hij anderhalf jaar geleden reeds heeft
gepubliceerd en waaruit blijkt hoeveel geld er via de bond naar de leden terugvloeit.
Er volgt een discussie over dit onderwerp.
Vice-voorzitter F.Clevers zegt dat hij het ”gezeur” over elk jaar hetzelfde onderwerp met
dezelfde voors en tegens moe begint te worden. Hij noemt het belangrijk voor een
vereniging om zoveel mogelijk leden bij de bond aan te melden omdat die leden dan meer
betrokken zijn bij het schaakgebeuren en ook kunnen zien wat het schaken allemaal te
bieden heeft.
C.Maas (GESS): je betaalt eigenlijk een soort belasting waar je collectieve goederen voor
koopt.
P.Hinssen (Heerlen) vindt dat het niet simpel te meten is wat je terugkrijgt voor je geld.
Dat is niet in een simpel rekensommetje te vangen, maar is veelomvattend.
De vz heeft de discussie zijn loop gelaten gezien de belangrijkheid, maar wil deze nu
graag afsluiten met de afspraak dat ideeën en suggesties met betrekking tot dit onderwerp
door de verenigingen ingediend kunnen worden ten behoeve van bespreking in de
voorjaarsvergadering.
De begroting wordt goedgekeurd.
e) Voorstel tot contributieverhoging en andere voorstellen.
C.Maas (GESS): deze contributieverhoging heeft ook gevolgen voor de contributie die de
verenigingen moeten opleggen aan hun leden. De penningmeester zegt dat dat ook de
reden is waarom altijd al in de voorjaarsvergadering het voornemen tot
contributieverhoging wordt bekendgemaakt. Dat is ook nu weer gebeurd en tijdens de
voorjaarsvergadering was er instemming met het voornemen. De penningmeester noemt
de verhoging noodzakelijk in verband met de KNSB-verhoging en de inflatiecorrectie die
beide zoals gebruikelijk gevolgd worden.
P.Dreuning (GESS) waarschuwt ervoor dat een contributieverhoging voor leden net de
druppel kan zijn om zich af te melden als bondslid.
De vz schorst de vergadering voor de pauze.
De vergadering wordt hervat met het voorstel om met ingang van het seizoen 2001-2002
de contributie automatisch te incasseren, tenzij een vereniging hiervoor uitdrukkelijk geen
toestemming geeft en dit bezwaar schriftelijk kenbaar maakt aan de penningmeester.
T.Bus (Hoensbroek/ME) vraagt of deze automatisch incasso wel wettelijk kan. De vz
antwoordt dat het bestuur op die vraag op dit moment geen antwoord kan geven en dit zal
uitzoeken. Als het wettelijk niet mag, vernietigen we het besluit. Hier is de vergadering
voor. Er is één onthouding (de vereniging Caïssa).

Punt 6. Bondscompetitie, schaakkalender en jaarboekje.
Competitieleider R.Hünen geeft een toelichting.
Ph.Werter (Leudal) vraagt of de competitieleider de mogelijkheid heeft bekeken om de derde
klasse bij de tweede klasse te voegen. R.Hünen antwoordt dat dat inderdaad is bekeken en het
eigenlijk zelfs al graag had gedaan. Hij zal er dit seizoen op terugkomen.
Punt 6a. Voorstel rookverbod.
Er is een voorstel ingediend door de Parkstadclubs (Heerlen, Voerendaal, Hoensbroek,
Kerkrade en Schaesberg) om in de reglementen van alle door de LiSB georganiseerde
wedstrijden op te nemen dat in de speelzaal niet mag worden gerookt. Dit betreft o.a. de
bondscompetitie, rapid en KO-beker.
P.Hinssen (Heerlen) geeft een nadere toelichting op dit voorstel. Hij zegt dat er leden zijn die
om medische redenen problemen hebben met passief roken; ook ergeren veel mensen zich aan
roken. Bovendien is in de KNSB-competitie ook al jaren een rookverbod en sluiten de
reglementen van de LiSB en KNSB beter op elkaar aan als ook de LiSB een rookverbod
instelt. Niet-roken is bovendien ingeburgerd, je ziet het hier bijvoorbeeld al tijdens de
vergadering: er staan wel asbakken maar er wordt niet gerookt. P.Hinssen zegt dat de
Parkstadclubs het tweede voorstel van het LiSB-bestuur steunen.
Dit houdt in, de volgende aanvulling op Artikel 20 van het Wedstijdreglement van de LiSBBondscompetitie:
c. Bij wedstrijden die op een zondag worden gespeeld, is het niet toegestaan in de speelzaal
te roken.
d. Bij wedstrijden die op clubavonden worden gespeeld, bepaalt de thuisspelende vereniging
of in de speelzaal mag worden gerookt.
De vergadering staat massaal achter dit voorstel. Een vereniging (HSDV) onthoudt zich van
stemmen. Competitieleider R.Hünen zorgt voor bekendmaking naar de leden van de
aanvulling op het wedstrijdreglement.
Punt 7. Jeugdzaken.
Er zijn geen mededelingen.
Punt 8. 75-jarig jubileum LiSB in 2002.
F.Clevers licht toe op welke wijze het bestuur van de LiSB aandacht wil schenken aan het 75jarig bestaan van de Limburgse schaakbond. Officieel bestaat de LiSB 75 jaar op 25-03-2002.
Er wordt momenteel gewerkt aan een jubileumboek waarin o.a. de historie wordt verwerkt en
waarin ruimte zal komen voor alle aangesloten verenigingen. Er is de voorbije jaren reeds
geld gereserveerd voor het jubileum en wat er aan kosten bovenop komt, wordt gedragen door
sponsors. De clubs kunnen voor het jubileumboek teksten en foto’s indienen. Het ligt in de
bedoeling dit boek uit te reiken op de slotronde van de LiSB-competitie voor clubteams op
14-04-2002 te Urmond. Alle competitiespelers zullen het gratis ontvangen. Het boek zal ook
op cd-rom verschijnen. De cd-rom zal daarnaast ook nog worden aangevuld met
partijmateriaal dat P.Boonen, die een uitgebreid archief, beschikbaar stelt. Voor de cd-rom zal
gezien de kosten waarschijnlijk een bijdrage moeten worden gevraagd. Het bestuur bekijkt
nog op welke wijze de boeken en cd-roms tijdens de slotronde zullen worden gepresenteerd.

9. KNSB-zaken : o.a. Bondsraad 15 september.
B.v.d.Grinten geeft een toelichting op het besprokene tijdens de Bondsraad.
10. Beleidsplan ledenwerving en -behoud.
De LiSB beleidsnotitie 2001 wordt door de vz toegelicht. De verenigingen kunnen deze
notitie nu intern bespreken en van commentaar voorzien. Dat commentaar kan verwerkt
worden. De notitie komt dan in de voorjaarsvergadering in 2002 weer aan de orde ter
bespreking en vaststelling.
11. Bekendmaking Club van het Jaar.
De vz maakt de uitslag bekend. De Heerlense schaakvereniging is benoemd tot Club van het
Jaar voor het seizoen 2000/2001. De benoeming is geschied door het bestuur van de LiSB op
voordracht van een door het bestuur ingestelde commissie. Deze commissie bestond uit Toin
Voncken (namens DJC, de winnaar van de vorige verkiezing), Henk Temmink (SV
Schaesberg; tevens de oorspronkelijke bedenker van de in 1992 ingestelde verkiezing) en
Roel Wiche (namens het bestuur van de LiSB).
Heerlen 4 werd kampioen, terwijl Heerlen 3 de titel op een haar miste. Bovendien greep de
club een prijs in de rapidcompetitie. Heel bijzonder is zeker dat Heerlen met een ledenaantal
van 54 met liefst vijf teams extern speelt en dat wordt hen door niemand nagedaan. Qua
ledenaanwas onderscheidde Heerlen zich ook: het ledenaantal steeg met bijna twintig procent
sinds begin van het seizoen: van 46 naar 54. Heerlen heeft voorts een zeer goede internetsite,
die voor de 'digibeten' als clubblad wordt uitgeprint. Heerlen houdt elk jaar het vrij populaire
Miller Time toernooi en tekende vorig seizoen nog voor een excellent op touw gezet
Persoonlijk Kampioenschap van Limburg. Bovendien speelt de club een motiverende rol in de
Parkstad-combinatie. Heerlen heeft voorts de mogelijkheid tot dagschaak en biedt zo mede
een prima sociaal vangnet.
P.Hinssen spreekt namens de Heerlense schaakvereniging een dankwoord.
12. Verkiezingen.
a. Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn de heren J.Cuppen (voorzitter), F.Clevers (vice-voorzitter),
M.Janssen (penningmeester), W.Wijsen (jeugdleider). Zij worden herkozen. DJC heeft als
kandidaat gesteld A.Voncken. Het bestuur ondersteunt deze kandidatuur. Het is de
bedoeling dat A.Voncken de functie van wedstrijdleider en kalendercoördinator gaat
bekleden. Hij wordt gekozen.
R. Wiche is aftredend en niet herkiesbaar. P.Boonen treedt tussentijds af en is niet
herkiesbaar.
De vz spreekt een afscheids- en dankwoord en prijst hun inzet. P.Boonen is helaas
verhinderd voor deze vergadering, maar er zal nog een passend afscheid volgen. Ook van
R.Wiche wordt later nog op passende wijze in kleinere kring afscheid genomen.
Overigens blijft R.Wiche wel actief binnen de LiSB als lid van de commissie p.r. en
sponsoring.
Verkiezing bondsraadsleden: P.Boonen treedt af als bondsraadslid. In zijn plaats wordt
R.Hünen benoemd.

13. Loting K.O.-beker.
Het zojuist benoemde bestuurslid A.Voncken verricht meteen zijn eerste bestuursdaad. Hij
stelt voor om de loting voor de KO-beker nog niet te verrichten. Er zijn nog maar 14
aanmeldingen van teams. Vorig jaar waren dat er 21. Daarom is het wellicht beter de
inschrijftermijn te verlengen naar 1 november zodat er nog een publicatie gedaan kan worden
in het oktobernummer van Schakend Limburg en de verenigingen nog wat langer de
gelegenheid hebben teams aan te melden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
14. Rondvraag.
A.Siebers (Horst) merkt op dat in het voorbije seizoen de uitslagen van de competitie niet
altijd in de dagbladen stonden. Competitieleider R.Hünen legt uit hoe de lijn van de
competitieleider, die de uitslagen beschikbaar stelt aan de pers, naar de kranten verloopt.
Enkele malen is er iets misgegaan, maar het is bekend wat daar de oorzaak van was. De
comp.leider zal in het nieuwe seizoen scherp in de gaten houden hoe het loopt.
J.Vanwersch (De Juiste Zet) merkt op dat de KO-beker nog niet verwerkt is in de ratings.
Antwoord: dit gebeurt alsnog.
F.Clevers heeft in de najaarsvergadering altijd hetzelfde punt voor de rondvraag: de
verspreiding van de jaarboekjes. Er zijn nogal wat verenigingen afwezig en is er iemand in de
zaal die voor deze clubs de boekjes kan meenemen? De lijst van afwezige verenigingen wordt
doorgenomen en vanuit de zaal melden zich mensen die de boekjes kunnen meenemen.
F.Clevers dankt R.Hűnen voor het vele werk dat hij in het jaarboekje heeft gestoken; hij heeft
alle verenigingsgegevens ingetikt en de competitieroosters gemaakt en alle pagina’s
ûdrukklaar” opgemaakt zodat de drukkerij er minder werk aan had en dit kosten bespaart.
W.Wijsen doet een oproep om deel te nemen aan het Maas Ruhr toernooi. Er zijn nog niet
genoeg spelers voor het Limburgse team.
15. Sluiting.
De vz sluit om 16.00 uur de vergadering onder dankzegging voor de komst en de inbreng.

Notulist: F.Clevers

