Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 30 mei 2001 in De Donderie te Roermond.
Aanwezig: Afgevaardigden van de verenigingen Brunssum, DJC, De Juiste Zet, EWS, GESS,
Hoensbroek/ME, Horst, HSDV, De Driesprong, Leudal, Reuver, ’t Pionneke, Schaesberg,
Venlo, VSM, Voerendaal, Blerick, J’Adoube, Caïssa en Schaakvelden
Vertegenwoordiger van de KNSB: bestuurslid KNSB F.Maas.
Van het bestuur van de LiSB: P.Boonen, R.Hünen, F.Clevers, B.v.d.Grinten, J.Cuppen,
M.Janssen, A.Hendrickx, W.Wijsen, R.Wiche.
Afmeldingen: de verenigingen Eijsden, Sjaakmat, Ultimo Vero, Heerlen, De Witte Dame.
Punt 1. Opening.
Voorzitter J.Cuppen opent iets na 20.00 uur de vergadering met een woord van welkom aan
allen, in het bijzonder dhr. F.Maas als vertegenwoordiger van het KNSB-bestuur. De vz legt
in zijn openingswoord de nadruk op het bijzondere van deze vergadering, aangezien deze in
het teken zal staan van het thema ‘samen bouwen aan de toekomst’. We kunnen er niet
omheen dat het bij sommige verenigingen slecht gaat en dat er problemen zijn. Daar willen
we vanavond over praten. Na het reguliere “technische” gedeelte, volgt er een tweede deel
van de vergadering dat zal bestaan uit een brainstormsessie over de toekomst van het schaken
in Limburg.
Punt 2. Mededelingen.
Secretaris B.v.d.Grinten verwijst naar de schriftelijke mededelingen die in de vergaderstukken
zijn opgenomen.
Secretaris B.v.d. Grinten meldt de berichten van verhindering.
Voorzitter J.Cuppen deelt mede dat P.Boonen zich wegens zijn werkzaamheden bij werkgever
DSM genoodzaakt ziet zijn bestuurslidmaatschap van de LiSB aan het einde van het seizoen
te beëindigen. De vz roept gegadigden op zich te melden voor een bestuurslidmaatschap op
het wedstrijdtechnische vlak.
Bestuurslid F.Clevers meldt dat dat afgevaardigden van de verenigingen affiches – die
attenderen op de website van de LiSB – kunnen meenemen om op te hangen in het clublokaal.
Punt 3. Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.
Wel is er heden een telefoontje binnengekomen dat de Parkstadclubs tijdens de vergadering
willen voorstellen om vanaf komend seizoen een rookverbod in te voeren in de LiSBcompetitie.
Punt 4. Verslag van de Algemene Vergadering van 23 september 2000.
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller.

Punt 5. Financiën (in guldens en Euro’s).
a) Exploitatie-overzicht en prognose
b) Balans
c) Voorstel tot contributieverhoging en andere voorstellen
C.Maas (GESS) merkt op dat het exploitatiesaldo al enkele jaren negatief is.
De penningmeester M.Janssen verklaart dat dit komt door a) minder contributie-inkomsten
vanwege ledenterugloop, b) minder opbrengst inschrijfgelden vanwege terugloop deelname
aan de competitie; c) er is voorzichtigheidshalve geen provinciale subsidie begroot.
A.Siebers (Horst) mist in het financieel overzicht de sponsorgelden, want er was toch een
grote sponsor binnengehaald? De vz legt uit dat die sponsoring buiten de begroting staat, want
het is een sponsor die bereid is een fors bedrag in het schaken in Limburg te investeren, maar
daarvoor kunnen de verenigingen zelf sponsoraanvragen indienen.
E.Thewis (HSDV): is de contributieverhoging die hier wordt voorgesteld, wel voldoende? De
penningm. antwoordt dat hij nu liever nog niet te fors wil verhogen, en hij heeft bovendien
nog de hoop dat in de huidige prognose nog wat posten gunstiger zullen gaan uitvallen.
M.van Gils (VSM) heeft met moeite met 1 gulden voor de verenigingsondersteuning, want die
gulden is vorig jaar ingevoerd, zou worden geëvalueerd en dat evalueren is nog niet gebeurd.
Het is daarom niet juist om de gulden automatisch opnieuw in te voeren. Penningmeester
M.Janssen: ”We hebben het geld hard nodig.” Van Gils: ”Kunnen we het niet later dan alsnog
evalueren?” Voorzitter J.Cuppen: ”Dat nemen we mee.”
A.Siebers: in Noord-Limburg is het verenigingsproject niet van de grond gekomen, maar deze
regio betaalt nu toch mee aan iets waar de regio geen profijt van heeft; dat is niet juist.
De vergadering gaat akkoord met het voornemen tot contributieverhoging.
Punt 6. LiSB-Bondscompetitie.
a) Speeldata 2001-2002
Met betrekking tot de speeldata 2001-2002 zijn er geen opmerkingen.
b) Gezamenlijke slotronde 2001-2002
Met betrekking tot de gezamenlijke slotronde geven de bestuursleden R.Hünen en
F.Clevers een toelichting: de organisatie heeft zelf een tekortkoming geconstateerd in de
zin dat in de grootste zaal op plaatsen te weinig licht was en dat het op een gegeven
moement rumoerig werd. De enquête gaf een positief beeld te zien, op enkele kritische
kanttekeningen na, met name ook wat betreft rumoer in de grote zaal. De enquête is echter
door slechts 13% van de 408 spelers ingevuld, daarom wordt de vergadering verzocht zich
ook nog te laten horen omtrent het verloop van de slotrronde.
G.Reintjes (Venlo) denkt dat het probleem zich beperkte tot de grote zaal; misschien is
een oplossing met kleinere zalen te werken. In ieder geval moet strikt opgetreden worden
tegen analyseren in de speelzaal.
A.Siebers (Horst): als het bestuur besluit uit te wijken naar een andere locatie, gelieve dan
rekening te houden met een centrale plaats in de provincie en gelieve niet uit te wijken
naar een zuidelijker gelegen locatie.
J. Vanwersch (De Juiste Zet): mogelijk de prijsuitreiking meer aankleden.
De vergadering besluit dat het bestuur mag beslissen over het al dan niet doorgaan van de
slotronde. Dat besluit wordt voor 1 juli 2001 genomen. Het bestuur wil daarbij in ieder
geval acceptabele speelomstandigheden kunnen garanderen.

(Vervolg Punt 6. LiSB-Bondscompetitie)
c) Wedstrijdreglement en toelichting
C.Maas (GESS) betreurt het dat, gezien de late toezending van de vergaderstukken, het
niet mogelijk was de voorstellen te bestuderen en binnen de club voor te bespreken.
Voorzitter J.Cuppen zegt daarop toe dat voortaan geprobeerd wordt de stukken niet twee,
maar drie weken voor de vergadering toe te zenden. Bestuurslid W.Wijsen doet de clubs
de suggestie hun bestuursvergadering 1 of 1,5 week voor de Algemene Vergadering van
de LiSB te plannen en als men dat doet heeft men altijd de stukken in huis.
E.Crombeen (’t Pionneke) dient een amendement in dat inhoudt dat het verplicht is met
DGT klokken te schaken als die aanwezig zijn. Dit amendement wordt afgewezen. ’t
Pionneke is voor het amendement.
F.Hanssen (Caïssa) dient een amendement in om voor te schrijven dat bij een wedstrijd in
alle partijen dezelfde klokken worden gebruikt. Dit wordt afgewezen. Vier verenigingen
zijn hier wel voor.
R.Coenjaerts (SV Schaesberg) stelt namens de Parkstadverenigingen voor om in de LiSBcompetitie een algeheel rookverbod in te voeren met ingang van het seizoen 2001-2002.
Hierop volgen uiteenlopende reacties van voor- en tegenstanders.
Bestuurslid F.Clevers vindt dat nog geen beslissing genomen kan worden. Het is in zijn
ogen niet zozeer een amendement, maar het heeft de strekking van een geheel nieuw
tamelijk ingrijpend voorstel dat bovendien pas te elfder ure is ingediend. Het bestuur heeft
het niet kunnen voorbespreken. Hij vraagt het bestuur de gelegenheid te geven hierover na
te denken en een standpunt te bepalen en het punt op de agenda van de najaarsvergadering
in september te zetten met de bedoeling dan een besluit te nemen dat vanaf het seizoen
2001-2002 van kracht is. De clubs hebben dan ook nog de gelegenheid vantevoren
hierover een standpunt in te nemen. Aldus wordt besloten. T.Bus (Hoensbroek/ME) wijst
er op dat ook gedacht moet worden aan de KO-beker en de Rapidcompetitie.
Punt 7. Reglementswijzigingen Persoonlijke Kampioenschappen van Limburg.
Deze worden goedgekeurd. In de tekst van bijlage H onder de kop “Aanpassingen t.b.v. het
minimum aantal deelnemers” staat een tikfout. Waar vermeld staat “…van 12 naar 4…”, moet
dat zijn: “…van 12 naar 8…”.
Punt 8. KNSB-zaken.
a) Begroting 2001
b) Diverse mededelingen
KNSB-bestuurslid F.Maas geeft een toelichting op diverse zaken zoals de landelijke seniorenen veteranenkampioenschappen en enkele posten uit de begroting van de KNSB
Punt 9. Ledenwerving en ledenbehoud: nieuw LiSB-beleidsplan.
Onder leiding van organisatiedeskundige B.Smeets (tevens voorzitter van de vereniging
Voerendaal) vindt een groeps-brainstormsessie plaats. Dit heeft hij eerder reeds gedaan met
het bestuur. Daar is een serie bevindingen uit voortgekomen met betrekking tot wat de
oorzaken zijn van de ledenterugloop, welke inspanningen reeds zijn geleverd om daar iets aan
te doen en welke ideeën er zijn voor ledenwerving en ledenbehoud.

(Vervolg Punt 9. Ledenwerving en ledenbehoud: nieuw LiSB-beleidsplan)
De vergadering neemt kennis van deze bevindingen, die op twee grote vellen staan, en kan er
aanvullingen op geven. Centraal staat eerst de vraag: hebben we een probleem? Vervolgens:
welke ideeën zijn er om daar iets aan te doen?
Deze vragen maken veel los. Er volgen vele tientallen reacties uit de zaal. Nagenoeg alle
aanwezigen nemen actief deel. Vele opmerkingen worden gemaakt. Men spuit vele ideeën.
B.Smeets noteert de ideeën op een groot vel aan de muur, overzichtelijk bij de ideeën die
reeds door het bestuur waren geopperd.
Aan het eind van de sessie krijgen alle aanwezigen ieder vijf stickertjes. Zij plakken een
stickertje bij het idee waarvan zij zouden willen dat het opgepakt wordt of waarvan zij vinden
dat het een goed idee is. Zo ontstaat uiteindelijk een prioriteitenlijst van ideeën. Uiteindelijk
wil het bestuur deze set ideeën vormgeven en in concreet beleid (acties) omzetten in een
beleidsplan, dat in de najaarsvergadering behandeld wordt. De uitkomst van de set ideeën (de
geplakte stickertjes zijn hier aangegeven door middel van bolletjes)
Ledenwerving / ledenbehoud. Actiepunten.
Welke kansen hebben we? Uitdagingen. Actiepunten.
Hoe kun je...
1. leden werven via de Universiteit Maastricht, de Hogescholen, voortgezet onderwijs,
presentatie op open dagen, organisatie NK studenten? øø
2. het verenigingsleven opkrikken? øøøøøøøøøøøøøøø
3. de verenigingsavond leuk aankleden? øøøøøøøøø
4. de tijdsconcurrentie met andere activiteiten aangaan? øøøøøøøøø
5. het imago van het schaken verbeteren? øøøøøøøøøøø
6. het "willen winnen" als voorwaarde voor met name de jeugd oplossen?
7. de internetters (de mensen die geen lid van een vereniging zijn maar wel op internet
schaken) bereiken en werven? øøøøø
8. de kritieke massa van een vereniging vaststellen?
9. de uitstroom verminderen? øøøøø
10. er achter komen waarom leden vertrekken? øøøøøøøø
11. de zwarte leden bij de bond krijgen? ø
12. de meerwaarde van het bondslidmaatschap aantonen? øøø
13. de kaderfuncties aantrekkelijker maken? øøøøøøø
14. de leden meer laten beseffen wat de clubavond voor hen betekent? øø
15. een netwerk / kring sponsors opbouwen?
16. publiceren in regionale weekbladen? øøøøøø
17. mentoren aanstellen voor nieuwe leden? øøøøøøø
18. nieuwe leden beter opvangen / zuinig omgaan met nieuwe leden? øøøøøøø
19. inloopdagen houden? øøøø
20. de drempel voor het lidmaatschap verlagen? øøøøø
21. twee soorten lidmaatschap invoeren? øø
22. een kennismakingspakket maken voor nieuwe leden en ouders jeugdleden? øøøøøø
23. een openluchtschaakspel in centrum dorp of stad neerzetten? øøøø
24. clubavond tweemaal per maand houden?
25. marktonderzoek doen?
26. taken binnen de vereniging opknippen? øøøø
27. mensen in schaakcafés e.d. benaderen? ø
28. opleiding aanbieden aan internetters en kopers van schaakcomputers? øøøøøøøø
(Vervolg Punt 9. Ledenwerving en ledenbehoud: nieuw LiSB-beleidsplan)

Vrijwilligers:
1. meer waardering gevenøøøøøøøø
2. positieve feedback ø
3. kan ook in aanmerking komen voor de Limburgse aanmoedigingsprijs?
4. werven via een vrijwilligerscentrale. ø
Andere ideeën:
Leden beseffen nauwelijks wat de clubavond voor hen betekent. Hoe kun je ...
….ze dat meer laten beseffen?
….of bijvoorbeeld hen het zelf laten benoemen?
Contributie verhogen?
Doel: schaken omhoog brengen.
….financieel
….qua imago
Netwerking: kring van sponsors opbouwen.
Limburgs kampioenschap internetschaak.
Virtuele schaakclub ø
Schakende leraren benaderen. øøø
Toernooien, activiteiten op scholen laten plaatsvinden
__________________________________________________________________________
Voorzitter J.Cuppen dankt B.Smeets voor het voorbereiden en leiden van deze sessie
(applaus).
Punt 10. Rondvraag.
Bestuurslid P.Boonen mist nog van een aantal verenigingen hun officiële aanmelding van een
toernooi voor de schaakkalender 2001-2002.
Bestuurslid P.Boonen: er spelen volgend zes Limburgse teams in de derde klasse van de
KNSB-competitie. Vier daarvan hebben aangegeven voorstander te zijn van opdeling van de
Limburgse teams over twee verschillende klassen. Van twee teams is nog geen bericht
ontvangen. P.Boonen zal nu aan de KNSB het verzoek doorgeven om de Limburgse teams op
te delen.
M.van Gils (VSM) spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het bestuur en met
name F.Clevers en zijn werk voor de website.
Punt 11. Sluiting.
Voorzitter J.Cuppen sluit de vergadering om circa 22.45 uur. Hij zegt dat hij het een heerlijke
interactie vond en hoopt dat we er samen iets van gaan maken waar we trots op zullen zijn
Notulist: F.Clevers

