Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 25-9-2004 in het Socio-centrum te Stein.
Aanwezig:
Afgevaardigden van 19 verenigingen: Arx, Brunssum, Geleen, DJC, De Juiste Z, EWS, GESS, Heerlen,
Horst, HSDV, Leudal, Stokpaardje, Eijsden, Reuver, Schaesberg, Venlose SV, Sjaak Mat,
De Raadsheer, Blerickse SV
Namens de KNSB: E.M. Enschedé
Verenigingsconsulent L. Muys
Van het bestuur van de LiSB:
J.Cuppen, B. van der Grinten, A. Hendrickx, R. Hünen
Afmeldingen:
De verenigingen DWD, Schinnen, MSV-VSM, ’t Pionneke, Voerendaal, SchaakVelden
De bestuursleden F. Clevers, M. Janssen, W. Wijsen
Erelid H. Borghouts
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 13.06 en heet alle aanwezigen welkom en in het
bijzonder voorzitter E.M. Enschedé van de KNSB.
Hij merkt op dat hij in Schakend Limburg heeft geschreven dat de LiSB in zwaar weer verkeert
vanwege de financiën van de KNSB die hebben geleid tot contributieverhoging.
Hierdoor zijn de gepresenteerde toekomstplannen wat beleidsarm. Wel is er de beleidsnotitie met
Symbiose waarop in de voorjaarsvergadering terug zal worden gekomen.
Het PKL zal in elk geval structureel anders worden.
Punt 2 en 3. Mededelingen en ingekomen stukken







Afmeldingen zie boven
Jeugdleider A. Hendrickx meldt dat van de deelnemers aan de Talentendag vorige week ongeveer
75 % is geselecteerd.
J. Cuppen merkt op dat het zeer veel moeite heeft gekost een limburgse delegatie samen te stellen
voor het Maas-Ruhr-toernooi op 26 september in Belgisch Limburg. Het is nodig hierbij te kunnen
bouwen op verenigingen en dat is hier niet gelukt.
L. Cornet heeft de LiSB verzocht volgend jaar de organisatie op zich te nemen. Dan is
medewerking van clubs uiteraard onontbeerlijk. Er zal ongeveer € 450 voor begroot worden.
J. Cuppen meldt verder dat GESS en DJC kandidaat waren voor de organisatie van het PKL maar
hier toch van hebben afgezien. ’t Pionneke zal nu de organisatie overnemen.
Tot slot deelt J. Cuppen mee dat J. Janssen van ’t Pionneke is benoemd tot Lid van Verdienste en
dat hij hiervoor vandaag wordt gehuldigd door F. Clevers.

Punt 4. Verslag van de Algemene Vergadering van 19 juni 2004.
Tekstueel:
Pnt.6c: Bij opmerking R. Werts moet laatste “LiSB” worden veranderd in “KNSB”.
Pnt.9: Bij opmerking H. Kivits tweede bolletje moet staan: Leudal krijgt waarschijnlijk 2 of 3 teams in
de 3e klasse …
Naar aanleiding van:
Pnt.1 vierde bolltetje: J. Cuppen stelt voor bij agendapunt 5 van deze vergadering toe te voegen :
Punt f. beleid.

Punt 5. Financiën
a. Jaarverslag penningmeester
H. Kivits (Leudal) merkt op dat de communicatiekosten zijn gestegen maar dat de begrote kosten op het
oude niveau zijn.
Namens de afwezige penningmeester antwoordt R. Hünen dat de kostenstijging 3 oorzaken heeft:
Druk- en verzendkosten, insteekkosten en een declaratie van B. van Steenbergen voor opmaak.
Voor komend seizoen is het voornemen zodanig te besparen op de verzendkosten dat de totale kosten
niet groter zijn dan in vorige begroting.
W. Oosthuizen (HSDV) vraagt wat het doelvermogen (buffer) is.
R. Hünen antwoordt dat dit ongeveer € 5000 bedraagt tegen jaarlijkse kosten van € 12000
(zie begroting).
b. Verslag kascommissie
P. Simonis (Stokpaardje) deelt mee dat deze commissie (bestaande uit de verenigingen GESS en
Stokpaardje) de boeken van de penningmeester eind augustus heeft gecontroleerd en in orde bevonden.
De vergadering verleent vervolgens décharge aan de penningmeester.
c. Verkiezing nieuwe kascommissie
De nieuwe commissie zal bestaan uit de verenigingen ’t Stokpaardje en Brunssum.
Reservelid wordt Venlo.
d. Begroting 2004-2005
J. Cuppen merkt op dat de LiSB klem zit tussen deur en deurpost.
Op voorstel van Leudal is gezocht naar besparingen op de kosten van Schakend Limburg.
Met de drukker is een concept voor een andere wijze van verspreiding besproken.
Dit is echter nog niet concreet en daarom niet opgenomen in de begroting.
P. Thijssen (Venlo) vraagt hoe de verzending wordt betaald. J. Cuppen antwoordt dat hiervoor een
bepaalde verdeling is tussen LiSB en KNSB.
H. Kivits (Leudal) is teleurgesteld in de begroting. Hij zag graag meer bijzonderheden over de
besparingen, b.v. het verlagen van de frequentie. J. Cuppen antwoordt dat dit een mogelijkeid is, in
samenhang met de website. De vraag is of iedereen Schakend Limburg wil.
Het streven is de oplage te verlagen tot die van het jaarboekje. Op verzoek kan een vereniging meer
exemplaren ontvangen.
R. Coenjaerts (Schaesberg) vraagt zich af of produktie nog wel zinvol is als zo weinig mensen interesse
hebben. J. Cuppen merkt op dat het blad belangrijk blijft als informatiebron.
Hij vat nog even samen dat bij Schakend Limburg 3 parameters aangepast kunnen worden :
1. frequentie
2. oplage
3. distributie
H. Kivits (Leudal) merkt op dat communicatiekosten de helft van de totale kosten bedragen. Dit is
buitensporig veel. J. Cuppen antwoordt dat het bestuur op de voorjaarsvergadering wel een
inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting is aangegaan.
P. Simonis (Stokpaardje) merkt op dat drukkosten vermeden kunnen worden door verspreiding via
internet. Volgens A. Montforts (GESS) is dit in België al het geval. Een keer per jaar wordt alles ook
per CD-ROM verspreid.
W. Stinges (Reuver) stelt voor een enquête onder de clubs te houden.
W. Oosthuizen (HSDV) vraagt of de KNSB-contributie van bovenaf wordt bepaald.
J. Cuppen antwoordt dat dit door de Bondsraad wordt vastgesteld, die ook het bestuur benoemt.
Het beleid wordt door het bestuur bepaald. Hij voegt eraan toe dat de berichtgeving over de
bondsraadsvergaderingen positiever is dan de werkelijkheid. Dit in verband met financiën en
schaakacademie. Overigens volgt de LiSB nu nog geen harde lijn richting KNSB.
De begroting (en daarmee ook de contributieverhoging) wordt vervolgens met overgote meerderheid
aangenomen. Alleen Leudal stemt tegen.

R. Coenjaerts (Schaesberg) vraagt zich af of punt e. niet kan vevallen. Dit zal in overweging worden
genomen.
f. Beleid
J. Cuppen zet uiteen dat het bij het beleidsplan van Symbiose vooral gaat om twee zaken:
Ledental en kader. Het beleid moet echter door de leden ondersteund worden.
Mogelijk kan een electronisch platform hiertoe bijdragen.
W. Oosthuizen (HSDV) stelt voor dat het bestuur opties voorlegt.
L. Muys oppert dat het bestuur de regio’s afgaat om de meningen te peilen.
J. Cuppen ondersteunt dit idee. Het plan van Symbiose kan aldus worden besproken en vervolgens
worden vastgesteld door de jaarvergadering.
Punt 6. Bondscompetitie, schaakkalender en jaarboekje
R. Hünen deelt mee dat aan de Bondscompetitie liefst 70 teams deelnemen, 10 meer dan vorig jaar.
Dit komt vooral door de herinvoering van de 3 klasse. Jammer dat HME haar 2e team heeft
teruggetrokken. Het percentage aan deelnemers bedroeg 42 van het totale ledenbestand.
De jaarboekjes zijn gisteren afgeleverd bij R. Hünen.
J. Daems (Sjaakmat) stelt voor op drukkosten te besparen door de reglementen weg te laten.
R. Hünen acht dit niet wenselijk. R. Coenjaerts (Schaesberg) vindt de reglementen juist het belangrijkst.
P. Dreuning (GESS) merkt op dat de reglementen via internet beschikbaar gesteld kunnen worden.
J. Cuppen vindt het hiervoor nog te vroeg.
R. Hünen meldt verder dat het snelschaakkampioenschap voor teams niet meer door Geleen
georganiseerd wordt.
A. Siebers (Horst) merkt op dat het Snelschaakkampioenschap van Noord-Limburg niet op de kalender
heeft gestaan. R. Hünen antwoordt dat dit kwam door problemen met de coördinatie.
R. Knelissen (Arx) heeft moeite met tactische opstellingen van diverse teams.
R. Hünen erkent dat dit een moeilijk geval is. Zijn opvolger zal zich hierover moeten buigen.
J. Daems (Sjaakmat) merkt op dat der opstelling door de rating bepaald kan worden.
Tenslotte wil J. Cuppen opmerken verheugd te zijn dat R. Hünen de kalendercoördinatie en het
opnemen van uitslagen blijft doen komend seizoen.
Punt 7. Jeugdzaken
A. Hendrickx deelt mee dat het G.P.-toernooi van GESS plaatsvindt op 23 oktober en dat het
jeugdtoernooi van Schaesberg komt te vervallen. Verder merkt hij op dat er zich nog geen vereniging
heeft gemeld voor het jeugd PKL. Mogelijk dat De Raadsheer en GESS dit samen kunnen doen.
A. Hendrickx zal met deze clubs overleggen.
R. Chappin (Raadsheer) vraagt om een lijst met jeugdleden i.v.m. het Jan Marechaltoernooi.
Om 14.40 wordt de vergadering geschorst tot 14.55.
Punt 8. KNSB-zaken
J. Cuppen geeft een kort verslag van de Bondsraad van 11 september j.l:
De voorzitter deed een oproep aan iedereen zich in te zetten voor de Schaakacademie.
De prognose is dat het verlies in 2005 hoogstens € 200.000 bedraagt.
Het aantal betalende leden is nu enkele honderden. Raad van Toezicht is benoemd.
De lancering is dinsdag 28 september in Rotterdam.
Verder waren er workshops over de Schaakacademie, media en financiën.
Vervolgens krijgt voorzitter E. Enschedé van de KNSB het woord.
Hij merkt eerst op dat volgens Hans Ree ziek zijn onsportief is. Daarom is hij vandaag aanwezig.
Hij zal op drie onderwerpen ingaan:

1. Financiën
In de Bondsraad van november 2003 zijn de onderhandelingen niet op een mooie manier gevoerd.
Het resultaat was een contributieverhoging van € 5 per lid die technisch pas geldt vanaf juli 2004.
Er is dus geen verdere verhoging. Dit betekent wel dat er bespaard zal moeten worden.
Tijdens de workshops konden keuzes worden aangegeven, b.v. het afschaffen van Nederlands
kampioenschap, steunpunten, schaakacademie of Schaakmagazine.
Dit leidde tot een vruchtbare discussie.
2. Schaakacademie
Het KNSB-bestuur is feitelijk huisbankier van de schaakacademie en heeft een harde kredietlimiet van
€ 210.000 gesteld. Dit betreft eigen vermogen (spaargeld) van de KNSB.
Bij de huidige stand van zaken zijn er nog weinig deelnemers maar de lancering vindt a.s. dinsdag
plaats in de Raadszaal van Rotterdam m.m.v. KPN en Hans Böhm.
Er wordt gehoopt op 3000 deelnemers aan het eind van dit jaar.
De Raad van Toezicht (bestaande uit voorzitter KNSB, 2 bondsraadsleden en 2 externe leden) geeft
maandelijks een beoordeling.
Het project kan alleen slagen als iedereen meehelpt ! Het past in het beleid om voor de jeugd te gaan.
Stap 2 is gereed en Stap 3 zal klaar zijn tijdens komende Bondsraad.
3. Diana Dalemans
Zij werd kampioen maar er kwam protest van een concurrent omdat zij niet tijdig aangemeld zou zijn.
Er dreigde een proces maar dit kon door inbreng van de KNSB-voorzitter worden voorkomen.
Vervolgens komen diverse reacties uit de vergadering:
P. Dreuning (GESS): Is 3000 leden een reële verwachting ? E. Enschedé beaamt dit.
R. Chappin (Raadsheer): Wat is het verschil met een CD-ROM ?
R. Hünen merkt op dat de Schaakacademie meer uitleg verschaft.
W. Oosthuizen (HSDV) vraagt waarom de verhoging nodig was. E. Enschedé antwoordt dat dit door het
wegvallen van de subsidies komt. In de begroting staan geen posten van de Schaakacademie, behalve
een reserve van € 23.000. Het eigen vermogen van de KNSB bedraagt nu € 123.000.
Hierin zit enig vet.
R. Werts (GESS) vraagt of KNSB niet failliet kan gaan.
P. Simonis (Stokpaardje): Is de doelgroep meer dan jeugd ?
E. Enschedé: Ja en nee. De marketingstrategie is focus op één doel (jeugd) en geen versnippering.
Anderszijds is Schaakacademie natuurlijk ook interessant voor senioren.
J. van Schevikhoven (Sjaakmat): Gaat de financiering via een bank ?
E. Enschedé: KNSB fungeert als huisbank.
Th. van Spijk (Venlo) hoopt dat de hoge verwachtingen bewaarheid worden.
A. Siebers (Horst) vraagt of er een collectieve verzekering is. E. Enschedé kan hierop geen antwoord
geven. R. Húnen stelt voor de vraag aan het bondsbureau voor te leggen.
P. Dreuning (GESS) vraagt hoe het er nu voor staat. E. Enschedé: de limiet van € 210.000 is nog niet
overschreden. Zodra dit gebeurt wordt de schaakacademie gestopt.
H. Kivits (Leudal) merkt op dat de KNSB inzet op handhaven van deze contributie terwijl de
LiSB-begroting is gebaseerd op verhoging.
J. Cuppen antwoordt dat het financiële beleid van de KNSB een spel van onzekerheden is:
Groot vermogensverlies door schaakacademie, personeelsbeleid, huisvesting. Daarom heeft de LiSB
een conservatieve begroting opgesteld.
E. Enschedé wil niet spreken van een spel van onzekerheden: wij zitten ermee, door de bezuinigingen.
We moeten ons niet door sentimenten laten leiden. De contributie moet zo blijven.
J. Daems (Sjaakmat) merkt op dat er materiaal geofferd is. Hopelijk is er compensatie voor.
G. Deichmann (Brunssum) vraagt wat er op de rekening courant staat.
E. Enschedé: € 165.000.

J. van Schevikhoven (Sjaakmat) vraagt zich af of leden van de schaakacademie wel lid worden van een
club.
H. Kivits (Leudal) vraagt wat clubs kunnen doen voor de schaakacademie.
E. Enschedé: nog niet zoveel, maar wel b.v. de site bekendmaken.
J. Cuppen zal zorgen dat de presentatie op de LiSB-site komt te staan.
Vervolgens geeft L. Muys een korte uiteenzetting van Steunpunt Zuid.
De medewerkers hebben de volgende taken :
C. de Veth zorgt voor de talentendagen
F. Steenbekkers is de trainer voor de trainers.
Consulent L. Muys helpt clubs bij ledenwerving.
Verder krijgen de verenigingen een gratis abonnement bij de schaakacademie. De roadshow van
R. Verwey komt binnenkort in Sittard.
Tenslotte is er op 2 oktober een meisjesclinic.
Punt 9. Bekendmaking Club-van-het-Jaar en aanmoedigingsprijs
J. Cuppen deelt eerst mee dat de aanmoedigingsprijs dit jaar niet wordt toegekend.
Als Club-van-het-Jaar over het seizoen 03-04 is gekozen: Voerendaal.
Helaas is deze vandaag verhinderd.
De uitvoerige huldiging zal later plaatsvinden.
H. Kivits (Leudal) heeft al eerder opgemerkt het jammer te vinden dat de betreffende club niet van
tevoren wordt ingelicht.
Punt 10. Verkiezingen
a. Bestuursverkiezing
Eerst worden de herkiesbare bestuursleden J. Cuppen en B. van der Grinten en de nieuwe kandidaat
W. Stinges bij acclamatie gekozen.
Vervolgens wil J. Cuppen even stilstaan bij de scheidende bestuursleden.
Roger Hünen had een zeer zware taak, met name door het wegavllen van enkele medewerkers.
Gelukkig blijft hij werkzaam voor de LiSB, onder meer als bondsraadslid.
Frank Clevers wilde in stilte vertrekken en heeft enorme verdiensten voor de LiSB.
Ook hij blijft behouden voor de LiSB: website, Schakend Limburg en P.R.
R. Hünen spreekt zijn dank uit aan de clubs voor de positieve sfeer. Hij wil nu tijd vrijmaken voor
andere zaken en heet zijn opvolger welkom in het bestuur.
Tenslotte merkt J. Cuppen op dat er een vacature is die samenhangt met de transformatiefase van het
PKL. Hij vraagt toestemming dat het bestuur hiervoor iemand met terugwerkende kracht benoemt.
De vergadering gaat hiermee accoord.
b. Bondsraadsleden
Het herkiesbare lid W. Wijsen wordt bij acclamatie herkozen.
Punt 11. Rondvraag
R. Hünen vraagt wie de jaarboekjes voor de afwezige verenigingen kan meenemen.
Th. Van Spijk (Venlo) meldt dat 4 spelers uit Venlo meedoen aan het Maas-Ruhr-toernooi.
Eerdere werving in Noord-Limburg was echter wenselijk geweest.
R. Coenjaerts (Schaesberg) vraagt wat er gedaan wordt met de uitkomsten van het PKL-overleg vorig
jaar in Stein. J. Cuppen antwoordt dat er een structuur zal komen waarbij deze uitkomsten een rol
kunnen spelen.
Verder vindt R. Coenjaerts het een slechte zaak dat diverse bestuursleden afwezig zijn. Om dit te
voorkomen moet worden voorgesteld de vergadering te verplaatsen.
R. Werts (GESS) merkt op dat het bestuur vragen uit de vergadering moet beantwoorden en dat
individuele aanwezigheid een zaak van het bestuur is.

P. Dreuning (GESS) voegt eraan toe dat ook diverse clubs wegblijven.
Punt 12. Sluiting
Om 16.48 sluit voorzitter J. Cuppen de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun waardevolle
inbreng.
Notulist: B. van der Grinten

