Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 21 mei 2003 in Zalencentrum De Donderie te Roermond.
Aanwezig:
Afgevaardigden van de verenigingen Brunssum, DJC, De Juiste Z, GESS, Heerlen, Horst,
Leudal, Stokpaardje, MSV-VSM, Schaesberg, Venlo, De Postertoren, Voerendaal, Blerick,
Schaakvelden
Verenigingsconsulent L. Muys
Het voltallige bestuur van de LiSB: J.Cuppen, M.Janssen, F.Clevers, W.Wijsen, R.Hünen,
B. van der Grinten, A. Voncken, A. Hendrickx
Afmeldingen:
De verenigingen Geleen, De Witte Dame, Eijsden, Reuver, Sjaak Mat
Bestuur KNSB
De ereleden F. Hendriks en A. van der Sande
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 20.10 en heet de aanwezigen welkom, in het
bijzonder verenigingsconsulent L. Muys.
Hij deelt mee dat het bestuur zich de afgelopen tijd aan het bezinnen is over het functioneren
van het kader. In januari is hierover een bijeenkomst geweest onder leiding van Bert Smeets.
Vervolgens is subsidie verkregen voor een “quick scan” van de LiSB die gedaan wordt door
Symbiose en Huis voor de Sport. Een en ander zal uitmonden in een beleidsplan.
Het bestuur zal hierover rapporteren in september. Bespreking is nu niet zinvol. Punt 10 zal
daarom een andere invulling krijgen. L. Muys zal dan e.e.a. vertellen over Servicepunt Zuid.

Punt 2. Mededelingen.
J. Cuppen brengt enige zaken onder de aandacht:
 De lijst van het gediplomeerde kader in het jaarboekje zal opgeschoond worden. Daartoe
moeten alle gediplomeerden vóór 1 augustus a.s. opnieuw worden aangemeld bij
W. Wijsen. R. Werts (GESS) vraagt of aanmelding niet samen kan met overige
formulieren. Dit zal worden bekeken.
 Onlangs heeft H. Grooten een cursus instructeur A verzorgd in Roermond. 14 personen
zijn hiervoor geslaagd. In september start in Roermond een cursus wedstrijdleider.
 Penningmeester M. Janssen is sinds kort lid van de Financiële Adviescommissie (FAC)
van de KNSB.
 Er zijn nog enkele jubileumboeken 75 jaar LiSB verkrijgbaar.

Punt 3. Ingekomen stukken





Secretaris B. van der Grinten meldt de berichten van verhindering (zie boven).
J. Cuppen meldt dat er een schrijven van het Huis voor de Sport is ontvangen waarin
wordt meegedeeld dat het verenigingsondersteuningsproject in Westelijke Mijnstreek
wordt beëindigd. Dit wegens de geringe betrokkenheid van de clubs. Geleen heeft zich
wegens tijdgebrek teruggetrokken. GESS en DJC hebben teleurgesteld gereageerd.
J. Cuppen heeft op 4 april een verzoek aan de KNSB gericht de toegezegde subsidie voor
verenigingsondersteuning gestand te doen.

Punt 4. Verslag van de Algemene Vergadering van 21 september 2002.
Tekstueel:
pnt.2: J. Doornenbal (SchaakVelden) merkt op dat in de mail van SchaakVelden werd gepleit
voor recreatieschaak zonder competitie-element (dus geen regio-competitie).
Naar aanleiding van:
pnt.2: J. Uiterwijk (MSV-VSM) meldt dat de fusie tussen MSV en VSM per 1 januari een feit
is.
Punt 5. Tussentijdse financiële verslaglegging
a) Exploitatie-overzicht en prognose
Penningmeester M. Janssen heeft enkele opmerkingen:
 In het exploitatie-overzicht (bijlage C) is een foutje geslopen: Bij opbrengsten
contributie/verenigingsondersteuning ontbreekt een post Reservering bijdragen
verenigingen V.O. Hierdoor vermindert de prognose van het exploitatiesaldo met € 575.
Het gecorrigeerde overzicht wordt ter vergadering uitgereikt.
 Voor het eerst sinds lange tijd wordt er quitte gespeeld. Dit komt mede door
bezuinigingen (rapid/beker-competitie, bestuur) en sponsoropbrengsten (o.a. Limburger).
 Er is een brief ontvangen van de Parkstad-verenigingen Schaesberg, Voerendaal en
Heerlen waarin enkele punten naar voren worden gebracht :
- Contributie-inkomsten blijven achter bij begroting. Volgens M. Janssen komt dit door
het dalende ledenaantal.
- Subsidie verenigingsondersteuning niet zichtbaar. M. Janssen: dit komt omdat deze voor
twee jaar wordt toegekend.
- Slotronde. Hierop wordt later teruggekomen.
b) Balans
M. Janssen merkt op dat dit een momentopname is. Voor Verenigingsondersteuning is € 2250
beschikbaar.
c) Voornemen tot contributieverhoging en andere voorstellen
M. Janssen merkt op dat de contributieverhoging van de KNSB met 3,3 % zal worden
gevolgd door de LiSB om zo het interen op ons vermogen te verminderen.
R. Werts (GESS) vraagt zich af waarom de verhoging van de KNSB steeds gevolgd moet
worden. Er zou ook een buffer aangelegd kunnen worden. M. Janssen antwoordt dat het geld
ergens vandaan moet komen om een sluitende begroting te krijgen. J. Cuppen voegt eraan toe
dat hij al eerder uiteengezet heeft dat elke Euro veelvuldig terugkomt.

(vervolg punt 5)
R. Snoeck (DJZ) suggereert op de Bondsraad tegen de begroting te stemmen. J. Cuppen merkt
n.a.v. hiervan op dat de LiSB tijdens afgelopen Bondsraad (als enige bond) tegen de
e-academy heeft gestemd. In dit project is reeds veel geld weggevloeid en dit zal nog oplopen
tot minstens € 300.000. De opbrengsten zijn onduidelijk omdat er geen deugdelijk
marktonderzoek is gedaan. Overigens ondersteunt de LiSB de opzet van het project wel. Maar
het is de financiële onderbouwing waar grote vraagtekens bij worden gezet.
Verder is er nog een groot financieel probleem: Het bondsbureau dat dringend aan
vernieuwing toe is.
R. Werts (GESS) dringt er nogmaals op aan het trendvolgen af te schaffen. M. Janssen
antwoordt dat dit geen automatisme is. J. Cuppen merkt hierbij op dat het een goede zaak is
dat M. Janssen lid is van de FAC.
W. Kloek (Schaesberg): Om discussies te vermijden zou penningmeester een visie kunnen
opstellen over streefbedragen (buffers). M. Janssen neemt deze suggestie graag over.
J. Senden (Blerick) denkt dat de steeds hogere contributie tot ledenverlies leidt. J. Cuppen
antwoordt dat het ledenaantal nu weer toeneemt terwijl er steeds minder zwarte leden zijn.
Verder wil hij in dit verband nog even de verenigingsondersteuning noemen, die onderdeel is
van het beleidsplan dat enkele jaren geleden is opgesteld. Dit is te vinden op de LiSB-website.
In de brief van de Parkstadverenigingen enkele vragen over de slotronde :
 Gaarne voortaan toelichting bij inkomsten en uitgaven.
M. Janssen zal hier voor zorgen.
 Is het financieel haalbaar ?
M. Janssen antwoordt dat dit het geval is, gezien de sluitende begroting.
 Voorstel om volgend jaar de uitgaven te verminderen, b.v. door meer sponsoring, andere
zaal, geen reiskostenvergoeding.
J. Cuppen merkt op dat de bestedingsruimte dit jaar € 3650 bedroeg.
Naar aanleiding van deze brief worden diverse opmerkingen gemaakt :
 W. Kloek (Schaesberg) vraagt zich af wat met financieel haalbaar bedoeld wordt. Zelf
vindt hij een verlies van € 1650 acceptabel. M. Janssen: Dit hangt vooral af van de
sponsoring.
 R. Werts (GESS): Heeft er dit jaar een evaluatie plaatsgevonden ? Zelf vond hij de
speelruimte donker en benauwd. J. Cuppen antwoordt dat er ditmaal geen enquête is
geweest maar binnen het bestuur is e.e.a. nabesproken.
 J. Senden (Blerick) klaagt over slechte bereikbaarbaar van speelzaal met Openbaar
Vervoer, wat extra kosten betekent.
 Ph. Werter (Leudal): Verhoog inschrijfgelden om uit kosten te komen.
 R. Snoeck (DJZ): De hele competitie zou eigenlijk quitte moeten spelen.
 B. Merx (Voerendaal): Wordt er gezocht naar andere locatie ? J. Cuppen: Op dit moment
niet gericht, maar wij staan uiteraard open voor suggesties. R. Hünen merkt hierbij op dat
de locatie in elk geval centraal gelegen moet zijn.
 P. Dreuning (GESS): Ligt de sponsorbijdrage vast voor meerdere jaren ? J. Cuppen zet
uiteen dat dit moeilijk te realiseren is omdat het om veel geld gaat, en schaken niet goed in
de markt ligt. Dit is een belangrijk aandachtspunt.
 G. Deichmann (Brunssum): Slotronde kost maar € 1,50 per lid !
 Th. van Spijk (Venlo) dringt er op aan de slotronde in huidige vorm te handhaven.

(vervolg punt 5)


F. Clevers merkt op dat de eerste vier jaar de slotronde budgettair neutraal was en nu dus
voor het eerst een verlies (van € 1650).
Na een peiling constateert voorzitter J. Cuppen vervolgens dat een ruime meerderheid accoord
is met een bestedingsruimte van € 3650,- mits er inspanningen gedaan worden de kosten te
drukken. Verder zal het totaalplaatje voortaan duidelijker weergegeven moeten worden.
W. Kloek (Schaesberg) merkt op dat zo een voorschot op de begroting wordt genomen.
Tenslotte vindt H. Kivits (Leudal) dat de bestedingsruimte € 1650 i.p.v. € 3650 bedraagt.
(Kosten minus sponsoring). Hierover blijken de meningen verdeeld.
Punt 6. LiSB-Bondscompetitie
a) Speeldata 2003-2004 en slotronde 2003-2004
Data :
 3e klasse speelt op clubavonden voorafgaande aan competitiezondag.
 Ph. Werter (Leudal): Is er geen concept-jaarkalender zoals gebruikelijk ?
 R. Coenjaerts (Schaesberg): Nog geen bevestiging van de voorgestelde data.
R. Kluten zegt toe hiervoor zorg te dragen.
Slotronde :
 F. Clevers deelt mee dat volgend jaar er weer een enquête onder deelnemers en besturen
gehouden zal worden.
 W. Kloek (Schaesberg) wil nog even opmerken dat hij niet tegen de slotronde is, maar wel
tegen de randvoorwaarden.
 R. Werts (GESS) stelt naar aanleiding van de opmerking van J. Senden voor dat
omliggende verenigingen helpen bij het vervoer. Dit idee wordt breed gesteund door de
vergadering.
b) Herziening wedstrijdreglement
 Wijziging boete niet verschijnen:
Aangenomen.
 Wijziging aanvangstijdstip:
R. Hünen merkt op dat dit voorstel wordt ingediend n.a.v. een verzoek van Venlo.
R. Werts (GESS) vraagt of dit alleen voor zondag geldt. R. Hünen antwoordt dat dit
inderdaad de bedoeling is hoewel het niet duidelijk uit de formulering blijkt.
R. Snoeck (DJZ), W. Kloek (Schaesberg) en H. Kivits (Leudal) zijn tegen het voorstel.
Door andere activiteiten is voor diverse spelers 12.00 niet haalbaar en bovendien kan door
onderling overleg een ander tijdstip vastgesteld worden.
Gezien deze bezwaren wordt het voorstel door het bestuur ingetrokken.
Th. van Spijk (Venlo) merkt op dat er afgelopen seizoen geen problemen waren met
beginnen om 12.00.
 Wijziging degradatieregeling:
J. Uiterwijk (MSV-VSM): Bij deze regeling weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Op
najaarsvergadering moet eigenlijk alles duidelijk zijn. Vooraf zou onder de verenigingen
een enquête gehouden kunnen worden.
R. Hünen is hier tegen gezien de hoeveelheid extra werk wat dit betekent. Daarom vindt
hij najaarsvergadering te vroeg voor een definitieve regeling.

(vervolg punt 6)
W. Kloek (Schaesberg) stelt voor het principebesluit te nemen de 3e klasse in te voeren
(als voorschot). H. Kivits (Leudal) voegt eraan toe dat betreffende clubs geen bezwaar
zullen hebben tegen degradatie.
Met het voorstel van W. Kloek als amendement wordt de wijziging vervolgens met grote
meerderheid goedgekeurd.
En passant deelt J. Cuppen mee dat het bestuur uitbreiding zoekt voor de wedstrijdcommissie.
Hiervoor is affiniteit met wedstrijdschaak voldoende !


Punt 7. Herziening wedstrijdreglement Rapidcompetities en KO-Competities Viertallen
A. Voncken merkt op dat deze reglementen nu gescheiden zijn. Verder worden enkele
wijzigingen aangebracht.
H. Kivits (Leudal) stelt voor de boetebedragen op € 20 te zetten.
Met deze wijzigingen worden de reglementen vervolgens vastgesteld.
Punt 8. Persoonlijke Kampioenschappen van Limburg
A. Voncken meldt dat er vanwege de teruglopende belangstelling een overlegavond met de
clubs is geweest op 31 maart in Stein. Hieruit bleek o.m. een voorkeur de data te verplaatsen.
Het komende kampioenschap zal echter nog ongewijzigd blijven. Hiervoor heeft zich nog
geen vereniging gemeld. Indien nodig zal LiSB organisatie zelf ter hand nemen.
Punt 9. KNSB-zaken






Service-punten: L. Muys zal e.e.a hierover vertellen bij punt 10.
e-academy:
Hierover is al uitvoerig gesproken. J. Cuppen wil nog even kwijt dat de opzet op zich
prachtig is. Grote vraag is echter of het allemaal lukt.
Er is hiervoor een aparte BV opgericht. Deelnemers loggen in via de website van de
KNSB.
A. Plate (Blerick): Er zijn al zoveel schaaksites. Wat is toegevoegde waarde ?
J. Uiterwijk (MSV-VSM): Is gebruik gratis voor leden ?
J. Cuppen antwoordt dat het interactieve karakter moet leiden tot veel belangstelling.
Leden hebben toegang tegen een gereduceerd tarief.
R. Hünen merkt nog op dat er wel subsidie is verleend, maar dat KNSB minstens evenveel
moet bijdragen. Er is nu reeds € 200.000 geïnvesteerd en het zal heel moeilijk worden dit
terug te verdienen omdat het geschatte deelnemersaantal veel te optimistisch is.
Conclusie: De situatie is zorgelijk.
Het Bondsburaeu moet vernieuwd worden maar hiervoor ontbreekt liquiditeit.
Indien subsidies worden teruggevorderd bestaat gevaar dat kosten worden afgewenteld op
de leden.

Punt 10. Kader ingekaderd: Kwaliteit vrijwilligersbeleid
L. Muys geeft een korte uiteenzetting van Servicepunt Zuid.
Er zijn drie functionarissen aan verbonden:
De verenigingsconsulent (L. Muys) adviseert clubs die met vragen zitten.
De trainingscoördinator (C. de Veth) organiseert de trainingen voor de talentvolle jeugd.

(vervolg punt 6)
De kadermentor (F. Steenbekkers) geeft advies aan cursisten die een opleiding voor
jeugdschaakleider of schaaktrainer A volgen en adviseert ook clubs bij jeugdtrainingen.
Het programma voor de komende tijd is als volgt :
September: Workshop P.R. en ledenwerving
September: Meisjesclinic
November: Trainingsdag
J. Cuppen zet nog even uiteen waarom dit punt niet gewijd is aan het project Kader
ingekaderd. Zoals reeds gemeld is dit project binnen het bestuur gestart en volgt
verslaglegging in het najaar.
Punt 11. Rondvraag









Ph. Werter (Leudal) vraagt nogmaals naar de kalender. R. Kluten zegt toe deze op de
LiSB-site te plaatsen.
R. Coenjaerts (Schaesberg): Voorjaarsvergadering duurt steeds langer. Wellicht kan deze
ook op een zaterdagmiddag gehouden worden. Idee vindt bijval.
J. Cuppen zegt toe dat bestuur met voorstel zal komen op najaarsvergadering.
R. Werts (GESS) stelt voor een dubbelrondige competitie te spelen.
R. Hünen: Dit zal nog worden besproken.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) wil nog even kwijt dat hij niet tegen een 3e klasse is, maar zich
niet kon vinden in de formulering van het voorstel. Verder vraagt hij waar het vermelde
ledenaantal van MSV-VSM per 1 september op is gebaseerd, toen de fusie nog geen feit
was. B. van der Grinten antwoordt dat in dit geval het ledenaantal per 1 maart is genomen.
J. Doornenbal (SchaakVelden): In Noord-Limburg is er een voorkeur de 3e klasse door de
week te spelen.
W. Wijsen deelt mee dat er nog geen kandidaat is voor de organisatie van het Persoonlijk
Jeugdkampioenschap van Limburg.

Punt 12. Sluiting
Om 23.10 sluit voorzitter J. Cuppen de vergadering onder dank aan de aanwezigen.

Notulist: B. van der Grinten

