Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 4-6-2005 in De Donderie in Roermond.
Aanwezig:
Afgevaardigden van 9 verenigingen: De Juiste Z, Horst, Kerkrade, Leudal, MSV-VSM,
’t Pionneke, Schaesberg, Venlose SV, SV Voerendaal
Verenigingsconsulent L. Muys
Redacteur F. Clevers
Van het bestuur van de LiSB:
J. Cuppen, B. van der Grinten, M. Janssen, W. Stinges, W. Wijsen
Afmeldingen:
De verenigingen Bergen, Brunssum , DJC, EWS, GESS, DWD, Heerlen, Stokpaardje, Schinnen,
Eijsden, Tegelse SV, Sjaak Mat, Blericke SV, SchaakVelden
Bestuurslid A. Hendrickx (wegens Bondsraad)
Ereleden H. Borghouts, F. Hendriks, W. Jeuken, F. Rijvers
Bestuur KNSB (wegens Bondsraad)
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 13.10 en heet alle aanwezigen welkom.
Hij merkt op dat dit een zeer belangrijke vergadering is die hij dan ook met enige spanning tegemoet
heeft gezien. Helaas is de opkomst teleurstellend.
Vandaag is ook de bondsraad van de KNSB waarbij de LiSB wordt vertegenwoordigd door
A. Hendrickcx en R. Hünen. Een belangrijkpunt zal zeker de Schaakacademie zijn waarvan het verlies
nu zeker de afgesproken limiet van € 210.000 zal bereiken. J. Cuppen zet nog eens uiteen dat het
financiële standpunt van de LiSB altijd helder is geweest.
De twee voornaamste doelen van deze vergadering kunnen als volgt worden geformuleerd :
1. Gezond financieel fundament voor de LiSB. Dit zal worden gerealiseerd door een kostenbesparing
van € 4500.
2. Het meerjarenbeleidsplan dat bij punt 8 aan de orde zal komen.
Gezien deze zeer belangrijke zaken achtte het bestuur het onverantwoord om te gaan schuiven met de
datum van deze vergadering.
Tenslotte wil J. Cuppen naar analogie van een uitspraak van J.F. Kenndy opmerken dat leden zich niet
moeten afvragen: wat kan de bond voor mij betekenen, maar wat kan ik voor bond betekenen ?
Punt 2 en 3. Mededelingen en ingekomen stukken





Afmeldingen zie boven
J. Cuppen merkt op dat in Schakend Limburg een oproep stond voor een nieuwe penningmeester.
Verheugd kan hij melden dat deze is gevonden in de persoon van Maurice Janssen !
Hij is erg dankbaar dat deze bereid is aan te blijven.
Verder meldt hij dat Heerlen het komende Maas-Ruhr-toernooi organiseert. Uitstekend !

Punt 4. Voorstel nieuwe opzet Schakend Limburg
J. Cuppen zet eerst uiteen wat de veranderingen zijn bij de nieuwe formule van S.L:
 Frequentie gaat van 6 naar 7 per jaar
 Drukken in eigen beheer
 Verspreiding: niet meer met Schaakmagazine maar per pakket naar centraal punt per vereniging
(b.v secretaris).
 Voor aantal per club zal zelfde verdeelsleutel worden gebruikt als bij jaarboekje.
Oplage zal hierdoor ongeveer 550 bedragen. Op aanvraag kunnen extra exemplaren verkregen
worden.

Hierdoor wordt een besparing bereikt van ca. € 2750. De kosten zullen nu ongeveer € 2000 bedragen:
Drukwerk € 1100 en verspreiding € 900.
Door een nieuwe provider wordt op de LiSB-website ook nog eens € 450 bezuinigd.
F. Clevers licht toe dat het blad gedrukt gaat worden door een stichting zonder winstoogmerk waardoor
de luxe minder zal zijn (o.a. geen kleur).
D. Klokgieters (Pionneke) vraagt wat er gebeurt als alle leden het blad willen.
J. Cuppen antwoordt dat de besparing dan toch nog € 1000 is.
Vervolgens wordt het voorstel aangenomen.
Als punt van orde deelt J. Cuppen dan mee dat de agenda wordt onderbroken voor een bijzondere
gelegenheid. Eerst heet hij de familie Clevers van harte welkom. Vervolgens wijst hij op het artikel in
het jaarboekje dat handelt over het erelimaatschap. Dan geeft hij een kort overzicht van de voornaamste
verdiensten van F. Clevers: 15 jaar bestuurslid van de LiSB waarvan 5 jaar voorzitter, oprichter van
meerdere clubs, al vele jaren redacteur van Schakend Limburg en de LiSB-website, medewerker
Schaakmagazine, jarenlang samensteller van het jaarboekje, sponsorwerving (o.a. Duwell), organisatie
Slotronde, Club van het Jaar, uitgave van enkele fraaie boeken (75 jaar Schaken in Limburg, Allemaal
Schaken) etc.
Aansluitend stelt hij de vergadering voor F. Clevers bij acclamatie te benoemen tot erelid van de LiSB.
Onder luid applaus gaat de vergadering hiermee accoord. Het nieuwe erelid ontvangt dan van de
voorzitter de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. Deze merkt op dat hij bij een volgende
gelegenheid ook nog een erespeld uitgereikt krijgt.
Namens het KNSB-bestuur biedt L. Muys F. Clevers een geschenk aan.
F. Clevers dankt de vergadering en hoopt dat hij nog lang zijn huidige werkzaamheden bij de LiSB kan
blijven verrichten. Vervolgens worden F. Clevers, zijn echtgenote en zoons door de aanwezigen
gelukgewenst.
Punt 5. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 september 2004.
Tekstueel:
Goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Pnt.5: A. Siebers (Horst) vraagt naar de collectieve materiaalverzekering via de KNSB.
L. Muys antwoordt dat deze inderdaad bestaat. De premie voor de eerste € 450 wordt door de KNSB
betaald. Hij zal hierover een artikel plaatsen in Schakend Limburg.
Punt 6. KNSB-zaken
J. Cuppen legt eerst uit waarom hij zijn aanwezigheid bij de bondsraad van vandaag niet noodzakelijk
vindt: de LiSB is goed vertegenwoordigd en bovendien zijn de standpunten van de LiSB reeds bij
vorige vergaderingen ingebracht. De belangrijkste komen hierop neer :
 De personele bezetting van het bondsbureau is te groot in vergelijking met de activiteiten.
 De huisvestingslasten van het bondsbureau moeten verminderd worden. Dit is wellicht mogelijk
door een samenwerking met andere sportbonden.
 De Schaakacademie (SAC) moet gestopt worden omdat de limiet wordt overschreden. Hierbij zal
een goede exit-strategie nodig zijn.
De financiële situatie van de KNSB is zeer zorgelijk door het wegvallen van subsidies, de lasten van het
bondsbureau en de schaakacademie. De LiSB anticipeert hierop door de bezuinigingen op o.a. Schakend
Limburg en website waardoor het reservefonds gevuld wordt.
Voor de toekomst stelt KNSB voor de contributie te indexeren. De LiSB vindt dat hierbij een plan van
aanpak vereist is. Dit zal in de bondsraad van september ingebracht worden.
R. Snoeck (DJZ) vraagt of met de Fide een overeenkomst kan worden gesloten over de SAC.
M. Janssen merkt op dat de SAC een B.V. is waardoor de aansprakelijkheid moeilijk te beperken is.
J. Cuppen meldt dat de overheidssubsidie voor de SAC waarschijnlijk niet terugbetaald hoeft te worden.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) vraagt of er ook gunstige berichten over de SAC zijn.
J. Cuppen antwoordt dat het KNSB-bestuur wil stoppen (wat mogelijk is door het besluit van de
bondsraad) maar dat de Raad van Toezicht nog mogelijkheden ziet.

D. Klokgieters (Pionneke) vraagt of de LiSB zelf een exit-strategie heeft. J. Cuppen antwoordt dat
tijdens de extra bijeenkomst in februari van vorig jaar is besproken dat eerst alles geprobeerd wordt er
samen met de KNSB uit te komen.
M. Janssen merkt nog op dat het verlies van € 20.000 van de SBS (winkel van de KNSB) een extra
probleem vormt.
Punt 7. Tussentijdse financiële verslaglegging
a) Exploitatie-overzicht en prognose
M. Janssen deelt mee dat er een zeer gunstige prognose is van € 2726,11 positief !
Hiervoor zijn drie redenen aan te geven :
1. De LiSB heeft de contributie verhoogd anticiperend op de verhoging van de KNSB.
2. De sponsoring voor de website van € 250 zou aanvankelijk vervallen maar is toch ontvangen.
Bij de nieuwe provider (PCextreme) zijn de kosten slechts € 13 per jaar.
3. Afschaffing reiskostenvergoeding slotronde
A. Siebers (Horst) vindt het vreemd dat deze afschaffing dit jaar al ingaat.
J. Cuppen antwoordt dat dit de mening van de meeste clubs is.
D. Klokgieters (Pionneke) vraagt hoeveel leden niet bij de bond zijn opgegeven. Sommige clubs geven
alleen hun teamspelers op. J. Cuppen antwoordt dat dit moeilijk te achterhalen is.
J. Lankreijer (Pionneke) merkt op dat via de websites van de clubs veel te achterhalen is.
M. Janssen is van plan een artikel van het H.R. te gaan toepassen waarbij afgemelde leden die binnen 6
maanden weer worden aangemeld een naheffing moeten betalen.
D. Klokgieters (Pionneke) stelt voor dat clubs ervoor moeten tekenen geen zwarte leden aan te nemen.
H. Kivits (Leudal) voorziet hierbij problemen omdat fraude moeilijk is vast te stellen.
J. Cuppen merkt op dat volgens de Statuten clubs al hun leden moeten aanmelden.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) vindt dat clubs aangesproken moeten worden. F. Clevers voegt eraan toe dat
clubs overtuigd moeten worden al hun leden aan te melden. M. Janssen merkt op dat hierbij ook op
loyaliteit gewezen kan worden. J. Schreinemachers (Pionneke) denkt dat praten niet zal helpen.
A. Siebers (Horst) merkt op dat voor jeugdleden subsidie verkregen kan worden en dus is aanmelden
gunstig.
J. Cuppen meldt tot slot dat deze kwestie ook in het beleidsplan aan de orde komt.
b) Balans.
Geen opmerkingen.
c) Contributievoorstel
Het voorstel om de contributie niet te verhogen wordt voorlopig aangenomen. Het definitieve besluit
wordt in de najaarsvergadering genomen als onderdeel van de begroting.
L. Muys merkt op dat van de € 43 die een club jaarlijks per seniorlid betaalt er € 33 naar de KNSB gaat
(dus voor LiSB blijft € 10 over).
Punt 8. Meerjarenbeleidsplan
J. Cuppen licht toe dat in het plan geen expliciete keuze wordt gemaakt tussen profijtbeginsel en
solidariteit. De algemene vergadering zal hierover indien wenselijk moeten beslissen.
In verband met het speerpunt PKL merkt R. Snoeck (DJZ) op dat er meer toernooien zijn waarbij de
animo steeds minder wordt. Bovendien zal er door vergrijzing meer ledenverlies zijn.
Hij stelt voor een revitaliseringscommissie voor het schaken in Limburg in te stellen.
Dit wordt bij acclamatie aangenomen. Een en ander sluit aan bij Hoofdstuk 4 van het beleidsplan.
Afgesproken wordt dat R. Snoeck (DJZ) en D. Klokgieters (Pionneke) wat ideeën op papier zullen
zetten.
J. Schreinemachers (Pionneke) is van mening dat grote clubs voldoende vrijwilligers hebben en dat
extra beleid hiervoor daarom niet nodig is. De meerderheid is het hiermee eens en daarom wordt op
voorstel van het bestuur besloten Hoofdstuk 5 (vrijwilligersbeleid) uit het beleidsplan te laten vervallen.
Met deze wijziging wordt het beleidsplan vervolgens aangenomen.

Na een korte schorsing heeft verenigingsconsulent L. Muys nog wat mededelingen :
 Zondag 2 oktober is er weer een meisjesclinic.
 Binnen servicepunt Zuid worden 5 cursussen voor volwassenen verzorgd.
 Het Witte Vlekkenplan in Noord-Brabant heeft een nieuwe vereniging in Son en Breugel
opgeleverd.
Punt 9. LiSB-bondscompetitie
a) Speeldata
Competitieleider W. Stinges merkt op dat de speeldata van klasse 3D (doordeweek) niet in de stukken
vermeld staan, maar deze zijn wel bekend (zie kalender op website).
Afgaande op de data merkt R. Coenjaerts (Schaesberg) op dat er sprake is van een “winterstop”.
R. Snoeck (DJZ) vraagt of er geen rekening gehouden kan worden met andere competities in de
Euregio. Kan de competitie niet naar zaterdag verplaatst worden ?
J. Schreinemachers (Pionneke) voegt hieraan toe dat de LiSB de enige bond is waar op zondag wordt
gespeeld. Na nog enige discussie zegt J. Cuppen toe dat dit in het bestuur wordt besproken.
Vervolgens worden de data goedgekeurd.
b) Gezamenlijke slotronde 2005-2006 en afschaffen reiskostenvergoeding
Er wordt achtereenvolgens gestemd over drie voorstellen :
 In 2006 weer een gezamenlijke slotronde
 Reiskostenvergoeding hierbij wordt voortaan afgeschaft
 Ook voor afgelopen slotronde wordt geen reiskostenvergoeding verleend
Al deze voorstellen worden met overgrote meerderheid aangenomen.
R. Coenjaerts (Schaesberg) vraagt of er nog aandacht wordt geschonken aan de nieuwe Fide-regels
(o.a. het verbod op mobiele telefoons). De bondsraad neemt hierover vandaag een besluit.
W. Stinges deelt mee dat deze niet voor de LiSB niet van toepassing zijn.
In Schakend Limburg zal hierover een artikel verschijnen.
Punt 10. Persoonlijke kampioenschappen van Limburg
Het PKL wordt in 2005 wederom door Pionneke georganiseerd.
De commissie PKL gaat zich buigen over een nieuwe opzet vanaf 2006.
Punt 11. Rondvraag
R. Coenjaerts (Schaesberg) vraagt of de Statuten en Huishoudelijk Reglement beschikbaar zijn.
Deze zijn op de LiSB-website te vinden.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) deelt mee dat op 24 juni de schaaknacht van Maastricht plaatsvindt.
J. Schreinemachers (Pionneke) vraagt of de resultaten van de LiSB-competitie meetellen voor de rating.
W. Stinges antwoordt dat deze eenmaal per jaar worden doorgegeven en worden verwerkt in de
ratinglijst van september.
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

