Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 21 september 2002 in het Socio-Centrum te Stein.
Aanwezig: Afgevaardigden van de verenigingen Brunssum, DJC, De Juiste Z, , EWS, GESS
Heerlen, Hoensbroek/ME, Horst, Kerkrade, Leudal, Stokpaardje, Schinnen, MSV-VSM,
Schaesberg, Ultimo Vero, Venlo, Voerendaal, Geleen
Van het bestuur van de LiSB: J.Cuppen, M.Janssen, F.Clevers, W.Wijsen, R.Hünen,
B. van der Grinten, A. Voncken, A. Hendrickx
Afmeldingen: van de heren F. Maas (KNSB), A. Voncken (LiSB), W. Wijsen (LiSB) en de
verenigingen Bergen, De Witte Dame, Eijsden, Reuver, Sjaak Mat, Schaakvelden, J’Adoube.
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 13.15 en heet alle aanwezigen welkom.
Hij wil enige zaken onder de aandacht brengen :
 Ondanks dat het ledenaantal licht is gedaald kunnen we terugkijken op een geslaagd
seizoen, met als hoogtepunt het prachtige jubileumboek dat ter gelegenheid van het
75-jarig jubileum van de LiSB is vervaardigd.
 We hebben weer veel te danken gehad aan onze hoofdsponsor DuweLL.
 De LiSB staat “op de kaart” bij de KNSB, maar dit helpt niet altijd.
 Sinds kort heeft de LiSB in de persoon van Leon Muys een eigen verenigingsconsulent. In
verband hiermee merkt hij op dat vele clubs te kampen hebben gehad met bestuurlijke
problemen. Hier ligt een taak voor het LiSB-bestuur en de clubs. Een positieve
grondhouding is daarbij van groot belang. Binnenkort zal hierop worden teruggekomen !
 Een mooi voorbeeld van inzet en enthousiasme heeft hij vanmorgen mogen ervaren
tijdens het Gehandicaptentoernooi bij Franciscus in Valkenburg.
Punt 2. Mededelingen en ingekomen stukken.











Afmeldingen: zie boven
De vereniging De Driesprong uit Stramproy is onlangs opgeheven.
MSV en VSM gaan fuseren en opereren in feite al als één vereniging. De officiële
fusiedatum zal waarschijnlijk rond 1 januari zijn. Overigens is de bestuurssamenstelling
anders dan vermeld in het jaarboekje.
’t Stokpaardje en Ultimo Vero gaan verregaand samenwerken (gemeenschappelijke
interne en externe comptitie) maar blijven voorlopig zelfstandig.
Het Maas-Ruhr-festival vindt op zondag 29 september in Luik plaats. De zuid-limburgse
clubs krijgen hiervan een aankondiging.
Op 17 oktober start (waarschijnlijk in Roermond) een cursus Schaakinstructeur A door
Herman Grooten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Er zijn nog enkele jubileumboeken verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij
F. Clevers.
S.V. GESS houdt op zondag 22 september receptie t.g.v. haar 75-jarig bestaan.
Ingekomen mail van SchaakVelden waarin een regiocompetitie wordt bepleit. In de
Voorjaarsvergadering wordt hierop teruggekomen.

Punt 3. Verslag van de Algemene Vergadering van 29 mei 2002.
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Punt 4. Jaarverslag van de secretaris
Enkele correcties:
 Punt 3a eindstand 2e klasse: F. Werts is van DJZ
 Punt 4 : Aan de Pupillendag (cat E t/m H) heeft ook Jacintha v.d. Eijnden (Brunssum)
deelgenomen.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.
Punt 5. Financiën
a. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester M. Janssen maakt enkele opmerkingen :
 Het exploitatie-tekort van € 582 lijkt erger dan het is vanwege de incidentele posten in
verband met de jubileumactiviteiten.
 De slotronde heeft een negatief saldo van € 1500 opgeleverd door de lagere sponsoring
door Duwell. Het jubileum heeft een positief saldo van € 300 opgeleverd.
 De contributie-inkomsten waren € 1000 lager dan begroot.
 Het Maas-Rhein-toernooi voor de jeugd heeft € 200 gekost.
 Dankzij de schaakrubriek van F. Clevers in de Limburger heeft de LiSB extra inkomsten
van € 1000.
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.
b. Verslag kascontrôlecommissie
Namens deze commissie deelt P. Thijssen (Venlose S.V.) mee dat hij onlangs met C. Muyrers
(S.V. Heerlen) de boeken van de penningmeester heeft gecontroleerd en dat zij deze in orde
hebben bevonden. De vergadering verleent hierop décharge aan de penningmeester.
c. Verkiezing nieuwe kascontrôlecommissie
De nieuwe commissie zal bestaan uit de verenigingen GESS en Venlo. Nieuw reservelid
wordt ’t Stokpaardje.
d. Begroting en contributie 2002-2003
Penningmeester M. Janssen merkt op dat contributieverhoging noodzakelijk is, vanwege het
dalende ledenaantal (waardoor de vaste kosten door minder leden gedragen moeten worden)
en de verhoging van de KNSB. Verder zijn enkele bijzondere posten verdwenen en is er een
nieuwe post Maas-Rhein (jeugd) opgevoerd.
W. Meijs (GESS) verbaast zich erover dat begroting almaar toeneemt terwijl het ledenaantal
blijft dalen. Verder mist hij een algemene beschouwing of samenvatting bij de begroting.
De gepresenteerde cijfers zijn te gedetailleerd.
M. Janssen antwoordt dat de toenemende uitgaven het gevolg zijn van algemene en specifieke
kostenstijgingen (ca. 25% in 2 jaar). Verder zijn er diverse nieuwe posten.
Wat de tweede opmerking betreft zal hij voortaan zorgen voor een samenvatting.
P. Thijssen (Venlo) constateert een verschil in ledenaantallen in de begroting en het overzicht
bij het jaarverslag. M. Janssen antwoordt dat dit komt door de dubbelleden.
Vervolgens wordt de begroting goedgekeurd.

Punt 5a. Benoeming L. Muys tot verenigingsconsulent
In dit ingelaste agendapunt deelt voorzitter J. Cuppen mee dat ons oud-bestuurslid en
wedstrijdleider Leon Muys is benoemd tot verenigingsconsulent voor Limburg en OostBrabant. Hiermee is hij de opvolger van Theo Hommeles.
Hij kan verenigingen onder meer ondersteunen bij :
 Thema-avonden
 Opzetten van een jeugdafdeling
 Opstellen van beleidsplan
 Ledenwerving
 Samenwerking met andere clubs
 Sponsoring
 Website en clubblad
Onder de aanwezige clubs wordt een enquêteformulier van L. Muys verdeeld waarin wordt
gevraagd op wat voor manier de verenigingsconsulent zou kunnen helpen. Dit formulier is
ook te downloaden via de LiSB-website.
Punt 6. Bondscompetitie, schaakkalender en jaarboekje





Competitieleider R. Hünen merkt op dat hij het liefst geen boetes wil opleggen. Daarom
dringt hij erop aan dat de uitslagen tijdig worden doorgebeld en dat alle deelnemers
speelgerechtigd zijn. Verder deelt hij mee dat de loting van de K.O.-bekercompetitie is
uitgesteld.
A. Siebers (Horst) vraagt naar het formulier voor het opgeven van een toernooi voor de
KNSB-kalender. Op blz. 60 van het jaarboekje staat hierover informatie.
J. Cuppen merkt op dat aanvullingen op de kaderlijst in het jaarboekje moeten worden
opgegeven bij W. Wijsen.

Punt 7. Jeugdzaken
Er zijn geen mededelingen.
Punt 8. KNSB-zaken
R. Hünen doet kort verslag van de Bondsraad van 7 september j.l. Het was een
beleidsvoorbereidende vergadering waarbij met name is gesproken over decentralisatie.
Het Servicepunt Zuid zal waarschijnlijk in Eindhoven worden gevestigd.
Verder zijn de voorbereidingen voor de Schaakacademie (waarbij via internet schaken kan
worden geleerd) in volle gang.
Punt 9. Activiteiten n.a.v. Workshop “Schaken: Koel of Cool ?” op
Voorjaarsvergadering
Aan de aanwezige verenigingen wordt gevraagd wat zij in dit kader hebben ondernomen.
Hier een kort overzicht van de reacties:
DJC (M. Graff): Samenwerking met Gess (organisatie PKL) en Huis voor de Sport.
DJZ (R. Kluten): Nog weinig ondernomen. Helaas gaat fusie met J’Adoube niet door.
EWS (J. Kerssemakers): Verenigingsconsulent Th. Hommeles is op bezoek geweest, die
diverse nuttige tips had.

(vervolg punt 9)
GESS (R. Werts): A. van Os wordt is al meer dan 20 jaar actief met schoolschaak. Verder
zijn er contacten met België en heeft de gemeente Sittard een vaste schaakplek toegewezen.
S.V. Heerlen (H. Dreessen): Cursus voor huisschakers waarvoor folders zijn verspreid. Verder
vergunning aangevraagd voor Openluchtspel.
S.V. Horst (A. Siebers): Dankzij training zijn er 10 nieuwe jeugdleden. Deelname aan
Vierkant (samenwerking tussen Noordlimburgse clubs). Nog geen behoefte aan
verenigingsconsulent.
Stokpaardje (P. Simonis): Samenwerking met Ultimo Vero. Consulent zal worden
ingeschakeld.
S.V. Schinnen (K. Döpp): Positieve stemming ondanks ledenverlies.
VSM (J. Uiterwijk): Fusie met MSV is aanstaande. Organisatie Open Kampioenschap
Maastricht. W. Wijsen is bezig met kader voor opleidingen.
S.V. Schaesberg (R. Coenjaerts): Training binnen Parkstad. Ontmoeting tussen 5
verenigingen.
Ultimo Vero (C. Kretzer): Zie Stokpaardje
Venlose S.V. (Th. van Spijk): Onlangs 4 nieuwe jeugdleden. Venlo nu grootste club in
Limburg.
S.V. Geleen (M. Frenken): Club ontstaan door fusie Caïssa-Fortuna. Samenwerking bestond al
lang. Organisatie van 3 toernooien. Schaakschool in zomer. Ledenwerving valt nog tegen.
S.V. Voerendaal (I. Heinen): Meer structuur in Parkstad. Euregio weekendtoernooi.
Gezamenlijke seniorentraining.
Naar aanleiding hiervan merkt voorzitter J. Cuppen op dat er veel constructieve ideëen zijn
ontwikkeld, mede door de workshop. In komende voorjaarsvergadering zal worden
teruggekomen op de verenigingsondersteuning.
Punt 10. Bekendmaking Club-van het-Jaar en aanmoedigingsprijs
Tot Club-van-het -Jaar is ditmaal uitgeroepen S.V. Leudal. Deze actieve club is vele jaren de
grootste in Limburg geweest en heeft altijd een bloeiende jeugdafdeling gehad.
Bovendien organiseert deze club jaarlijks het Nunhems Zadentoernooi, is altijd aanwezig op
de bondsvergaderingen en heeft een prima website. Verder heeft oud-voorzitter Th. Daamen
onlangs een onderscheiding ontvangen.
De aanmoedigingsprijs is toegekend aan Martijn Dambacher uit Blerick vanwege diens fraaie
successen van de laatste tijd, waardoor zijn Elo inmiddels 2378 bedraagt.
J. Cuppen wil F. Clevers en H. Moonen bedanken voor de samenstelling van het jury-rapport.

Punt 11. Verkiezingen
De aftredende bestuursleden J. Cuppen, B. van der Grinten, R. Hünen en A. Hendrickx
worden bij acclamatie herkozen.

Punt 12. Rondvraag






A. Siebers (Horst) : Verenigingen in Horst komen alleen in aanmerking voor
gemeentesubsidie als ze een notariële akte hebben opgemaakt. Is dit ook zo bij andere
gemeenten ? J. Cuppen antwoordt dat dit bij wet is geregeld.
J. Uiterwijk (VSM) : In februari organiseert Stichting Chess Events wederom een match
Mens-Computer in Centre Céramique te Maastricht.
R. Werts (Gess) stelt voor invulling van de teams in de Rapid-bekercompetitie geheel vrij
te laten. R. Hünen zal dit in de wedstrijdcommissie bespreken.
M. Janssen (LiSB) heeft twee opmerkingen:
1. Reeds 23 verenigingen betalen contributie per automatische incasso. Hij wil de overige
13 clubs aansporen ook hiertoe over te gaan. Dit werkt sneller, goedkoper en efficiënter.
2. (Mede namens A. Voncken) Persoonlijk kampioenschap van Limburg vindt in deze
locatie (Socio-centrum Stein) plaats op 30 nov en 1,7,8 dec en wordt georganiseerd door
DJC en GESS. Uitnodigingen volgen.

Punt 13. Sluiting
Voorzitter J. Cuppen sluit om 15.30 de vergadering onder dank aan de aanwezigen.

