Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 1-10-2005 in de Toneelacademie van Hogeschool Zuyd in Maastricht.
Aanwezig:
Afgevaardigden van 11 verenigingen: Brunssum, De Juiste Z, EWS, Horst, Leudal, MSV-VSM,
Schaesberg, Ultimo Vero, Venlo, Sjaak Mat, Voerendaal
Verenigingsconsulent L. Muys
Redacteur F. Clevers
Bondsraadslid R. Hünen
Van het bestuur van de LiSB:
J. Cuppen, B. van der Grinten, A. Hendrickx, M. Janssen, W. Stinges, W. Wijsen
Afmeldingen:
De verenigingen Bergen, Geleen, DWD, Heerlen, Stokpaardje, Reuver, ’t Pionneke ,
Blerick, SchaakVelden.
Bondsraadslid Th. van Spijk
Ereleden H. Borghouts, W. Jeuken
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 13.20 en heet alle aanwezigen welkom in deze
bijzondere omgeving. De reden hiervoor zal later duidelijk worden.
Zoals gewoonlijk wil hij even terugblikken op de afgelopen periode.
Er is door het bestuur hard gewerkt aan allerlei zaken, zoals in het jaarverslag te lezen.
Een punt van zorg is de wedstrijdcommissie waar de coördinatie nog ontbreekt. Maar daar staat
tegenover dat de bondscompetitie (voor het eerst onder leiding van Wim Stinges) soepel is verlopen.
Ook is het Maas-Rur-festival in Heerlen o.l.v. Paul Hinssen uitstekend verlopen.
Over de commissie revitalisering is overleg geweest met René Snoeck.
Helaas is het ledental verder teruggelopen tot 1022 per 1 september 2005. We moeten er naar streven dit
niet onder de 1000 te laten komen. Dit zal echter in de eerste plaats door de clubs moeten gebeuren,
waarbij de LiSB uiteraard hulp wil bieden. Een groot probleem is hierbij de leeftijdscategorie van 14 tot
40 die steeds minder goed vertegenwoordigd is. Een oplossing kan zijn om ons naast de jeugd ook op de
ouders te richten.
Verder mogen we natuurlijk zeer blij zijn met de activiteiten van Frank Clevers, maar dat neemt niet
weg dat er nog steeds geen goed P.R.-beleid is.
Tot slot wil hij nog even twee verheugende resultaten noemen: het grootmeesterresultaat van Oscar
Lemmers en de (aanstaande) benoeming van Martijn Dambacher tot Internationaal Meester.

Punt 2. Mededelingen en ingekomen stukken






Afmeldingen zie boven
Mail van S. Senden (Blerick) met de vraag of de trend van dalende bestuurskosten doorgezet kan
worden. Penningmeester M. Janssen merkt op dat de rek er bijna uit is.
Mail van H.Kivits (Leudal) waarin hij aangeeft zeer tevreden te zijn met de doorgevoerde
bezuinigingen met o.a. Schakend Limburg.
Jeugdleider W. Wijsen deelt mee dat er in regio Zuid belangstelling is voor jeugdtraining.
Bericht van P. Simonis (Stokpaardje) namens kascommissie met verklaring dat de boekhouding van
de penningmeester op 24 augustus j.l. is gecontroleerd en in orde bevonden.

Punt 3. Verslag van de Algemene Vergadering van 4 juni 2005.
Tekstueel:
Goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Pnt. 4: E. Vos (Voerendaal) vindt het onjuist dat de verdeelsleutel voor Schakend Limburg hetzelfde is
als die van het jaarboekje. J. Cuppen antwoordt dat dit alleen een beginsituatie was met een
verminderde oplage van 550. Verenigingen kunnen op verzoek extra exemplaren krijgen.
Pnt. 6: E. Vos vraagt of bij de exit-strategie van de Schaakacademie er gevaar bestaat dat de subsidie
van WVC terugbetaald moet worden. J. Cuppen acht deze kans klein.
Pnt. 9: F. Schotanus (Brunssum) vraagt hoe het zit met het verbod op de mobiele telefoon.
Wedstrijdleider W. Stinges antwoordt dat de KNSB op voorhand collectief dispensatie heeft verleend.
E. Vos informeert of het verschuiven van de bondscompetitie naar zaterdag nog bekeken is.
J. Cuppen antwoordt dat dit niet het geval is, maar merkt op dat een en ander onderzocht kan worden in
de commissie revitalisering. In dit verband merkt F. Schotanus op dat de jeugd op zondag niet kan
spelen wegens de training van Steunpunt Zuid.
Pnt. 10: F. Schotanus vraagt hoe het zit met de commissie PKL. J. Cuppen antwoordt dat deze aan het
werk is en dat volgens planning in 2006 het eerste kampioenschap nieuwe stijl zal plaatsvinden.
Punt 4. Jaarverslag van de secretaris
Secretaris B. van der Grinten merkt op dat het overzicht van de stappenexamans en diploma’s (punt 7)
ontbreekt. Dit wordt alsnog op de LiSB-site vermeld.
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.
Punt 5. KNSB-zaken
J. Cuppen geeft eerst een overzicht van de financiële problemen :
1. Huisvesting Bondsbureau. Noodzakelijke renovatie kost € 170.000. Volgens LiSB is verkoop de
beste optie.
2. Personeelsbezetting van het Bondsbureau (10 fte en dure directeur) is veel te zwaar.
Er zal op jaarbasis € 200.000 bezuinigd moeten worden.
3. De Schaakacademie heeft inmiddels een verlies van € 212.000. Er wordt gewerkt aan een exitstrategie. Probleem hierbij is o.a. dat als er geen BV meer is, bij een faillissement sprake kan zijn
van hoofdelijke aansprakelijkheid. De subsidie van WVC moet nog definitief toegekend worden,
daarom mag er niet te vroeg gestopt worden.
Er is een initiatief van de westelijke bonden om de Schaakacademie in eigen beheer verder te
ontwikkelen en gatis te maken voor leden. De LiSB staat hier achter.
4. De SBS (schaakwinkel van de KNSB) heeft een tekort van € 25.000.
Alles bij elkaar zal er bij het slechtste scenario een verlies zijn van € 600.000. Zelfs in dat geval hoeft
dankzij de doorgevoerde bezuinigingen de LiSB-contributie niet verhoogd te worden.
J. Cuppen wil in dit verband dank zeggen aan Frank Clevers en Roger Hünen voor hun inspanningen.
Wat beleid betreft ligt er een strategisch marketingplan dat komende periode uitgewerkt zal worden.
Verder is er het initiatief Moderne Schaakbond van Albert Vasse c.s. (SBO) dat voor veel onrust heeft
gezorgd. Het standpunt van de LiSB is er eerst een goed plan moet zijn alvorens ingrijpende
veranderingen plaats kunnen vinden. De laatste Bondsraad kon zich hierin geheel vinden.
Het ledenverlies binnen de KNSB is zorgelijk. In verband hiermee is op voorstel van de NHSB besloten
dat ouders gratis KNSB-lid kunnen worden.
Bestuur: J. Roozeboom is gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij heeft veel elan. S. Faber blijft vicevoorzitter maar jeugdleider H. Mühren treedt af tijdens komende bondsraad.
J. Cuppen heeft geen zorgen meer over de onbestuurbaarheid.
Servicepunt Zuid: Het bestuur is vam plan de bezetting terug te brengen tot 1 persoon, waardoor de
functie van Leon Muys waarschijnlijk komt te vervallen. Hierdoor wordt een oude claim van € 6000

van de LiSB i.v.m. Verenigingsondersteuning weer actueel. De LiSB wil daarom een toezegging dat er
minstens 2 personen overblijven. Besluit in bondsraad van november.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) heeft naar aanleiding hiervan enkele vragen :
1. Als er geen renovatie komt, wel inkrimping personeel en geen kosten Schaakacademie, is het saldo
dan neutraal ? J. Cuppen antwoordt dit bevestigend. L. Muys merkt hierbij op dat het bondsbureau
niet meer aan de Arbo-regels voldoet.
2. Wat is het tijdspad van de exit-strategie van de Schaakacademie. R. Hünen antwoordt dat dit niet
geheel duidelijk is waarbij opmerkt dat het initiatief van de westelijke bonden een risico inhoudt.
3. Hoe verloopt het ledenaantal vam de KNSB ? J. Cuppen antwoordt dat er afgelopen tijd een daling
van 2000 is geweest waardoor het aantal nu nog ca. 22.000 bedraagt.
Een toegezegd onderzoek naar de sterke terugval is nog steeds niet gedaan.
L. Muys merkt op dat de LiSB de enige bond is met een reservering voor Verenigingsondersteuning.
J. Cuppen voegt hier aan toe dat dit komt door een prima subsidiebeleid !
F. Schotanus (Brunssum) vraagt of het verlies bij de Schaakacademie €450.000 zal bedragen als de
subsidie niet wordt toegekend. R. Hünen legt uit dat de totale investeringen €450.000 bedragen waarvan
€ 200.000 subsidie (voorschotten) en € 250.000 eigen middelen. Over de subsidie moet op 31-12-2006
verantwoording worden afgelegd. De directeur van het bondsbureau (S. Gribling) is hierover
optimistisch, gezien de gunstige tussenrapportage.
F. Schotanus merkt hierbij op dat de samenwerking met de gemeenten niet is gelukt. Hij vraagt zich af
of de leden worden meegesleept in de malaise. J. Cuppen merkt op dat in dat geval de KNSBcontributie verhoogd zal worden.
J. Bottema (Schaesberg) vraagt zich af of er geen reservepotje moet komen omdat de lasten per lid
steeds groter worden bij steeds minder leden. M. Janssen merkt op dat zo’n reserve reeds bestaat (een
buffer gelijk aan een kwartaalcontributie). Verder vraagt hij of er gezien de problemen initiatieven zijn
genomen samen met andere bonden. J. Cuppen antwoordt dat dit anderhalf jaar geleden reeds gebeurd
is.
R. Hünen wil nog opmerken dat de Haagse Schaakbond heeft geëist dat de personeelsbezetting van het
bondsbureau wordt teruggebracht van 10 naar 6 fte. J. Cuppen tekent hierbij aan dat er nog geen sociaal
plan voorhanden is.
Tot slot merkt J. Cuppen op dat KNSB-zaken te veel tijd in beslag nemen. A. Siebers (Horst) vindt dat
er teveel gepraat wordt. J. Bottema (Schaesberg) stelt voor datbij de stukken een schriftelijke bijdrage
over de KNSB-zaken te voegen. Volgens J. Cuppen is dit een goed idee.
Punt 6. Financiën
Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
Penningmeester M. Janssen merkt op dat er een positief resultaat is van € 3000.
Dit komt vooral door de kostenbesparing bij Schakend Limburg, website en slotronde (geen
reiskostenvergoeding meer). P. Thijssen (Venlo) vraagt of de sponsoring voor de slotronde is
weggevallen. M. Janssen beaamt dit en voegt eraan toe dat ’t Pionneke nu via de
Verenigingsondersteuning een bijdrage ontvangt.
Na nog een vraag van F. Schotanus (Brunssum) over balans en eigen vermogen wordt de
penningmeester bij acclamatie décharge verleend. (Het verslag van de kascommissie is reeds bij de
ingekomen stukken behandeld).
Verkiezing nieuwe kascommissie
Deze zal bestaan uit de verenigingen Brunssum (oud) en Venlo (nieuw). Reservelid wordt Schaesberg.
Begroting 2005-2006 (met voorstel inzake contributie)
Na enkele opmerkingen van M. Janssen wordt deze bij acclamatie goedgekeurd.

Punt 7. Bondscompetitie, schaakkalender en jaarboekje
Vooraf merkt J. Cuppen op dat er nog niets te melden is over de commissie revitalisering van het
schaken.
Competitieleider W. Stinges merkt op dat de indeling van de competitie erg moeilijk is geweest.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) vraagt of een team van MSV-VSM teruggeplaatst kan worden van de 1e naar
de 2e klasse. W. Stinges antwoordt dat dit niet mogelijk is.
Vervolgens leest B. van der Grinten een schrijven van T. Voncken (DJC) voor waarin wordt opgemerkt
dat er in het competitieprogramma enkele grote gaten zitten en het verzoek wordt gedaan voortaan de
LiSB-competitie te laten samenlopen met de KNSB-competitie.
Naar aanleiding hiervan zet M. Janssen uiteen dat de verplaatsing van de slotronde € 400 besparing
oplevert en merkt W. Stinges op dat de KNSB-competitie 9 ronden telt en die van de LiSB slechts 7.
A. Hendrickx meldt dat het voor de puntentelling van de G.P.-senioren gewenst is dat bij de toernooien
wordt ingedeeld op rating.
De vergadering wordt dan geschorst tot 16.00. Bij hervatting is Burgemeester Leers inmiddels
gearriveerd en heeft de vergadering gezelschap gekregen van een grote groep familie en kennissen van
Willy Wijsen. J. Cuppen heropent de vergadering en deelt mee dat een bijzonder agendapunt wordt
ingelast.
Vervolgens geeft hij het woord aan Burgemeester Leers en verlaten alle bestuursleden behalve Willy
Wijsen de bestuurstafel.
De burgemeester deelt verheugd mee dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd de heer Willy
Wijsen wegens zijn vele verdiensten te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, en speldt hem
de bijbehorende onderscheiding op. Vervolgens worden Willy en zijn echtenote Wita door alle
aanwezigen gelukgewenst.
Daarna neemt J. Cuppen weer het woord en stelt voor Willy Wijsen bij acclamatie te benoemen tot
erelid van de Limburgse Schaakbond. Met applaus stemt de vergadering hiermee in. Aansluitend
worden hem door J. Cuppen de bijbehorende speld en oorkonde uitgereikt.
Dan deelt J. Cuppen mee dat nog iemand deze speld moet ontvangen en wel Frank Clevers, die op de
voorjaarsvergadering is benoemd tot erelid. Deze ontvangt vervolgens de speld van het nieuwe erelid
en vice-voorzitter Willy Wijsen.
Aansluitend wordt de reguliere agenda verder afgewerkt.
Punt 8. Jeugdzaken: Mededelingen
J. Cuppen kan verheugd meedelen dat Joop Dekens en Jo Hermans van MSV-VSM bereid zijn
gevonden hun schouders te zetten onder het jeugdbeleid van de LiSB.
Verder meldt A. Hendrickx dat door een reglementswijziging meisjes nu ook algemeen kampioen
kunnen worden.
Punt 9. Bekendmaking Club-van-het-jaar en aanmoedigingsprijs
J. Cuppen deelt mee dat het bestuur de aanbevelingen van de commissie , bestaande uit F. Clevers en
E. Vos, heeft overgenomen. Dit houdt in dat over afgelopen seizoen geen Club-van-het-jaar is benoemd
omdat er volgens de commissie geen vereniging was die aan alle criteria voldeed. Wel mag ’t Pionneke
speciaal vermeld worden.
De aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan de verenigingen GESS en DJC voor hun goede
samenwerking (o.m. het Open Snelschaakkampioenschap) en afzonderlijk functioneren.
Verder meldt J. Cuppen dat dit de laatste keer was dat F. Clevers deel uitmaakte van de commissie.
Hij wil hem hartelijk danken voor al zijn inzet gedurende vele jaren.

Punt 10. Verkiezingen
Voorzitter J. Cuppen en de bestuursleden M. Janssen, W. Wijsen en A. Hendrickx worden herkozen.
Verder wordt R. Hünen herkozen als bondsraadslid.
Punt 11. Rondvraag



T. Heijltjes (Schaesberg) deelt mee dat Schaesberg op 24 oktober een veteranentoernooi
organiseert.
B. van der Grinten wil R. Hünen danken voor zijn hulp bij het jaarboekje.

Punt 12. Sluiting
Om 16.45 sluit voorzitter J. Cuppen deze bijzondere vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun
waardevolle inbreng.
Notulist: B. van der Grinten

