Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 29 mei 2002 in Zalencentrum De Donderie te Roermond.
Aanwezig: Afgevaardigden van de verenigingen Brunssum, DJC, GESS, EWS, Heerlen,
Hoensbroek/ME, Horst, Leudal, Schinnen, Schaesberg, Venlo, De Postertoren, Voerendaal,
Fortuna, J'Adoube,.
Vertegenwoordiger van de KNSB: bestuurslid H. Muhren
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 verenigingen De Witte Dame, De Driesprong, Stokpaardje, Eijsden,
Sjaak Mat, Schaakvelden
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 20.08 en heet de aanwezigen welkom, in het
bijzonder bestuurslid H. Muhren van de KNSB.
Hij merkt op dat de nadruk zal liggen op agendapunt is 11:
Huis van de Sport: “Schaken: Koel of Cool ?” (in het kader van Ledenwerving en -behoud).
Dit bestaat uit een inleiding door John Wijts van het Huis voor de Sport Limburg, gevolgd
door een discussie. In de stukken is een beslisdocument opgenomen n.a.v. het beleidsplan
Ledenwerving en ledenbehoud 2001 “een vliegende start” dat is besproken in de
najaarsvergadering van 22-9-2001.

Punt 2. Mededelingen.
J. Cuppen brengt enige zaken onder de aandacht:
 Op 3 juni a.s. is er in Breda een bespreking van het KNSB-steunpunt Zuid waarbij van
LiSB-zijde J. Cuppen en W. Wijsen aanwezig zullen zijn.
 Er komen waarschijnlijk “kweekvijvers” voor de jeugd in de regio’s Parkstad en
Noord/Midden Limburg.
 In oktober start in Limburg een kadercursus trainer A door Herman Grooten.

Punt 3. Ingekomen stukken






Secretaris B. van der Grinten meldt de berichten van verhindering (zie boven).
Schrijven van de verenigingen Caïssa en Fortuna d.d. 1 mei j.l. met mededeling dat deze
verenigingen per 1 juli a.s. fuseren tot Schaakvereniging Geleen.
Schrijven van Th. van Spijk namens de Venlose Schaakvereniging d.d. 21 mei waarin
enige zaken betreffende de LiSB-competitie worden besproken.
Wordt behandeld bij punt 6.
Vergaderstukken voor de KNSB-Bondsraad van 1 juni a.s.

Punt 4. Verslag van de Algemene Vergadering van 22 september 2001.
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan samensteller
F. Clevers.
Punt 5. Tussentijdse financiële verslaglegging
a) Exploitatie-overzicht en prognose
 Penningmeester M. Janssen merkt op dat ondanks het positieve saldo van € 457 toch een
contributieverhoging wordt voorgesteld, omdat er dit seizoen diverse incidentele
inkomensposten waren.
 W. Meijs (Gess) moet nog wat wennen aan de nieuwe wijze van rubricering.
b) Balans
Geen opmerkingen
c) Voornemen tot contributieverhoging en andere voorstellen
 S. Senden (Blerick) vraagt waarom de contributie steeds maar weer verhoogd moet
worden. Kunnen er geen andere manieren gevonden worden om een sluitende exploitatie
te krijgen ?
M. Janssen antwoordt dat alles is gedaan om de kosten te beperken en de inkomsten te
laten toenemen. Toch blijft een contribtieverhoging onvermijdelijk vanwege o.a. de
contributieverhoging van de KNSB en het dalende ledenaantal.
 Volgens C. Maas (Gess) zijn de jaarlijkse contributieverhogingen van KNSB en LiSB een
automatisme geworden, zonder dat er nog een toelichting wordt gegeven. Hij vindt dit
ongewenst en vraagt zich af waarom de verhogingen nodig zijn, aangezien er weinig
kosten zijn verbonden aan het schaken.
J. Cuppen antwoordt dat een automatisme voor duidelijkheid kan zorgen en dat er in de
najaarsvergadering gewoonlijk een toelichting wordt gegeven. Verder merkt hij op dat de
invoering van de Euro tot prijsverhoging heeft geleid.
M. Janssen voegt hier nog aan toe dat de begroting in de najaarsvergadering wordt
besproken.
 C. Döpp (Schinnen): Door contributieverhoging raken we leden kwijt.
Reactie J. Cuppen: Dit is de bekende spiraal. Dalend ledenaantal leidt tot druk op
besteding waardoor de contributie weer verhoogd moet worden etc.
Het is daarom van groot belang dat duidelijk wordt gemaakt dat leden voor hun
lidmaatschap meer krijgen dan dat ze betalen. Het is daarom geen goede zaak dat kinderen
niet worden aangemeld als lid. Ze missen hierdoor allerlei voordelen !
 Th. van Spijk (Venlo) merkt op dat is afgesproken dat de LiSB trendvolger is van de
KNSB wat contributieverhogingen betreft, en dat dit volgens hem zo moet blijven.
Hij voegt hier aan toe dat Venlo een relatief hoge contributie heeft, maar desondanks bijna
de grootste vereniging van Limburg is.
 H. Kivits (Leudal) constateert bij zijn vereniging dat er steeds minder jeugdleden zijn die
schaken als 2e of 3e sport hebben. Dit komt volgens hem doordat deze groep gevoelig is
voor contributieverhoging. In dit verband wil hij de regeling dat de contributie de
prijsindex volgt ter discussie stellen.
J. Cuppen vindt dit een interessante gedachte en een signaal van de bonden richting KNSB
zou dan ook een goede zaak zijn. Hij merkt hierbij op dat de vorige begroting van de
KNSB (waar de LiSB tegen was) bijna werd afgewezen door de Bondsraad.

Verder zegt hij toe het gesignaleerde probleem bij Leudal in het bestuur te bespreken.
F. Clevers stelt vast dat de discussie over de contributie blijft doorgaan en dat betreurt hij.
Mensen zullen er toch iets voor over moeten hebben om bij een club te kunnen schaken.
Ph. Werter (Leudal) : De contributie blijft maar stijgen terwijl de gemeentesubsidie gelijk
blijft.

Punt 6. LiSB-Bondscompetitie
a) Speeldata 2002-2003
In brief van Th. van Spijk wordt naar voren gebracht dat de 4e ronde op 12 januari samenvalt
met de weekend-vierkampen van het Corustoernooi waaraan veel Venlose spelers deelnemen.
Volgens competitieleider R. Hünen ging het dit jaar slechts om 7 personen waardoor hij
onvoldoende aanleiding zag deze datum vrij te houden. Met vooruitspelen moet een en ander
op te lossen zijn. De reden dat deze datum is gekozen is, dat de zondag van Allerheiligen vrij
wordt gehouden omdat is gebleken dat steeds meer mensen op die dag liever niet spelen.
Vervolgens worden de speeldata goedgekeurd.
b) Gezamenlijke slotronde 2002-2003
Het bestuursvoorstel de Bondscompetitie ook in 2003 te besluiten met een gezamenlijke
slotronde (mits financieel haalbaar) wordt door de vergadering aangenomen.
c) Herzien wedstrijdreglement
 R. Hünen vat nog even de belangrijkste wijzigingen samen: De huidige 3e klasse wordt
opgenomen in de 2e klasse en het speeltempo in deze klasse wordt teruggebracht van 6 uur
naar 4 uur. Verder zullen de teams in de 2e klasse uit 6 spelers bestaan.
 Naar aanleiding van het verzoek in de brief van Th. van Spijk weer een doordeweekse
klasse in te voeren merkt R. Hünen op dat deze er in feite nog steeds is, nl. de
recrantencompetitie.
 R. Werts (Gess) oppert het idee van een dubbele competitie met 6 teams. R. Hünen vindt
het een aardige gedachte maar ziet ook bezwaren (o.a. veel reizen). Hij stelt voor dat
R. Werts eerst een en ander op papier zet.
 G. Deichmann (Brunssum) vraagt waarom de speeltijd wordt verminderd. R. Hünen
antwoordt dat hij hiervoor veel verzoeken heeft gekregen van spelers die 6 uur te lang
vinden.
 Het voorstel dat ontvangende vereniging het aanvangstijdstip op 12.00, 12.30 of 13.00
mag vaststellen (brief Th. van Spijk) zal in het bestuur besproken worden.
Vervolgens wordt het voorstel voor het herziene reglement aangenomen.

Punt 7. Persoonlijke Kampioenschappen van Limburg
a) Herzien reglement
Wordt aangenomen door de vergadering.
b) Roken bij jeugdwedstrijden
J. Cuppen zet uiteen dat aanleiding voor dit punt een schrijven van Brunssum is, waarin
melding werd gemaakt van roken van toeschouwers bij een jeugdwedstrijd, wat tot hinder
heeft geleid. Hij vindt dit eigenlijk te gek voor woorden en wil dan ook een “Gentlemen’s

Agreement” sluiten dat dit nooit meer zal gebeuren.
Th. van Spijk (Venlo) merkt hierbij op dat roken in openbare ruimten verboden is.

Punt 8. Voorstel schaakkalender 2002-2003










Th. van Spijk (Venlo) wil nog even terugkomen op het samenvallen van de 4e ronde van
de Bondscompetitie met het Corustoernooi aangezien hij hiervoor bij punt 6 geen
gelegenheid meer kreeg. Hij merkt op dat er aan Corus dit jaar ongeveer 20 spelers uit
Venlo deelnamen, en dus veel meer dan het eerder genoemde aantal.
J. Cuppen antwoordt dat de data van de Bondscompetitie bij punt 6 reeds zijn vastgesteld
en hier dus niet meer aan de orde zijn.
De najaarsvergadering is nu gepland op 28 september, maar dan is ook de 1e ronde van de
KNSB-competitie. Mogelijk kan de vergadering verplaatst worden naar 21 september.
Bestuur zal zich hierover beraden.
C. Maas (Gess) merkt op dat de data van het Persoonlijk Kampioenschap van Limburg
nog niet zijn ingevuld. Hiervoor zijn nog beschikbaar de weekends 16-17 november,
30-1 december en 7-8 december.
Ph. Werter (Leudal) : Welke data zijn definitief vastgesteld ? Wedstrijdleider A. Voncken
antwoordt dat hij van veel evenementen nog de bevestiging moet krijgen van de
betreffende verenigingen. Hij zal voortaan nog niet definitieve data cursief weergeven
(zoals eerder ook het geval). Verder merkt hij op dat de kalender eigenlijk pas in de
najaarsvergadering wordt vastgesteld.
Toegevoegd wordt H. Meddeler-toernooi op 15-2 (Brunssum).

Punt 9. KNSB-zaken
Zaterdag 1 juni is de vergadert de Bondsraad in Utrecht. J. Cuppen vat enkele punten samen
die aan de orde zullen komen :
 Financiën
 Vertrek van directeur Bondsbureau P. Blokker
 Inrichting servicepunten. Verenigingsconsulent Th. Hommeles voor regio Zuid voldeed
niet aan de verwachtingen. Er zal nu binnen servicepunt Zuid een eigen
verenigingscoördinator voor de LiSB aangesteld worden.
 Schaakmagazine
Vervolgens gaat jeugdleider H. Muhren van de KNSB in op enkele zaken :
 Teruggang Schaakmagazine
 Financiële afspraken met Bondsraad
 Automatismen
 Contributies jeugd
Punt 10. Ledenwerving en ledenbehoud: Beslisdocument
J. Cuppen zet uiteen dat van de vier gedefinieerde projecten er uiteindelijk maar één door de
Provincie gesubsidieerd zal worden, namelijk het project Ledenwerving en -behoud via
bovenlokale samenwerking. Maar hiervoor is wel € 1800 beschikbaar, waarvoor we over twee
jaar verantwoording moeten afleggen.
Vervolgens wordt het document goedgekeurd.

Na dit punt wordt de vergadering geschorst tot 21.45.
Punt 11. Huis voor de Sport: Schaken Koel of Cool ?
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag door John Wijts van het Huis voor de Sport Limburg.
Na afloop om 23.30 krijgt deze als dank voor zijn inspanningen bij deze geslaagde avond uit
handen van voorzitter J. Cuppen het jubileumboek 75 jaar schaken in Limburg uitgereikt.

Punt 12. Rondvraag






S. Senden (Blerick) vraagt of de bijdrage aan de kosten die M. van Vliembergen ontvangt
voor deelname aan jeugdactiviteiten van Steunpunt Zuid niet verhoogd kan worden.
Penningmeester M. Janssen zal dit bekijken.
P. List (Fortuna): Zoals reeds aangekondigd gaan Caïssa en Fortuna per 20 juni fuseren tot
Schaakvereniging Geleen. De nieuwe club zal ca. 60 leden tellen.
J. Cuppen wenst de beide verenigingen geluk met deze stap.
W. Meijs (Gess) beklaagt zich erover dat bij de finale van de Rapid-competitie een team
van Tegelen niet is komen opdagen. A. Voncken betreurt dit ook en deelt mee dat Tegelen
hiervoor een boete moet betalen en voor volgend jaar van deelname is uitgesloten.
J. Cuppen wil wel even opmerken dat de oorzaak voor het niet verschijnen kan liggen in
interne moeilijkheden bij de club.
In dit verband heeft R. Hünen een toename van het aantal N.O’s geconstateerd.
Dit heeft geleid tot € 100 aan boetes.

Punt 13. Sluiting
Op het late tijdstip van 23.40 sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de
aanwezigen.

Notulist: B. van der Grinten

