Verslag algemene ledenvergadering Limburgse Schaakbond
Zaterdag 1 september 2018, Merodestraat 31 te Stein, 10.30 – 12.15 uur.
Woord vooraf: in plaats van de gebruikelijk notulen-opzet heb ik gekozen voor
een verslag in combinatie met een actie- en besluitenlijst. Naar mijn mening is
het grote voordeel van een verslag de geboden ruimte voor een sfeerimpressie.
Daarnaast geeft het een beeld van waar we nu staan en waar we heen willen.
Notulen zijn in mijn ogen een zakelijke opsomming van wat er besproken is.
Op zaterdag 1 september 2018 vond de najaarsvergadering van de LiSB plaats.
Ik krijg regelmatig de vraag, waarom wij 2 maal per jaar een algemene
ledenvergadering hebben. Eenmaal per jaar is immers gebruikelijk. Ook mij is
niet helemaal duidelijk geworden waarom dit ooit ontstaan is. Wel ben ik van
mening dat het een goede zaak is om tweemaal per jaar te kunnen overleggen
en brainstormen. Het huidig bestuur heeft besloten, dat de
voorjaarsvergadering dient als informatief en voorbereidend. De
najaarsvergadering staat vervolgens in het teken van besluitvorming. Discussies
zijn dan al gevoerd en voorstellen zijn aangepast.
De opkomst viel tegen. Er waren vertegenwoordigers van elf verenigingen en
van de KNSB. Persoonlijk vind ik dit wederom een gemiste kans: samen weten
we immers zoveel meer. Net als andere beroemdheden voor mij heb ook ik een
droom: een ledenvergadering waarbij ( vertegenwoordigers van) alle
verenigingen aanwezig zijn.
Aanwezig waren SV Heerlen, BSV Blerick, HSDV Helden, SV Voerendaal, SVS
Schaesberg, ’t Stokpaardje Maasbracht, SV Leudal, DJZ Noorbeek, Maastricht,
KSV Venlo en DJC Stein. En Marleen van Amerongen namens de KNSB.
Afmeldingen waren er van Postertoren, Schaakvelden, Tegelen, EWS, Horst,
Sjaakmat, Eijsden, Pionneke en Kerkrade.
De website is sterk verbeterd. Dankzij de inspanningen van Frank Clevers is de
site actueel en altijd kort op de bal. Er is bekeken of de kosten omlaag kunnen,
maar dat heeft niets opgeleverd. Financieel gezien kan het iets opleveren,
wanneer we meer gebruik maken van de sponsor kliks.
Financieel gezien was 2017-2018 een prima seizoen. Ondanks dat er budgetten
gebruikt zijn voor verenigingsondersteuning en vrijwilligerstreffen kon onze
penningmeester voor het eerst sinds jaren weer met een zwarte pen schrijven.

De rode pen kon in de la blijven liggen (en zal daar de komende jaren ook
blijven als het aan het bestuur ligt).
Er was nog enige discussie over de benodigde reserve, maar deze bleek
uiteindelijk zeker niet te hoog.
Het huidige bestuur is intact gebleven en kent momenteel de volgende
personen:
•
•
•
•

Walter Kunstek
Jean van Kan
Arthur Hendrickx
Ynze Mengerink

voorzitter
secretaris en PR-functionaris
penningmeester en coördinator jeugdzaken
competitieleider

De posities van jeugdleider en PR-functionaris zijn nog steeds vacant.
Dit bestuur is nu een aantal jaren bij elkaar en draait inmiddels goed.
Als ik kijk naar het budget verenigingsondersteuning, naar de nieuwe
competitieopzet, naar de samenwerking met de achterban, naar de website,
naar het vrijwilligerstreffen, dan hebben we veel bereikt en structuur
aangebracht.
Wat betreft de jeugdzaken: daar zoeken we echt nog een ervaren persoon die
onze jeugdcommissie kan aansturen en het jeugdbeleid op de kaart kan zetten.
Zonder jeugd is er simpelweg geen toekomst!
Ik hoop nog steeds, dat een van de grotere verenigingen uit Noord-Limburg
iemand voor deze taak naar voren zal schuiven.
De LiSB competitie en de KNSB competitie zijn losgekoppeld. Dat geeft meer
ruimte voor inschrijving in de KNSB competitie.
Ook hier is samenwerking het sleutelwoord! Daar waren de aanwezigen het
zonder meer over eens. DJC en Voerendaal zijn een samenwerking gestart
onder de naam Zuid Limburg . Inmiddels hebben ook andere verenigingen zich
al hierbij aangesloten.
De LiSB competitie moest door de loskoppeling aangepast worden, en dat is
gelukt, met dank aan Ynze Mengerink. De vergadering keurde alle wijzigingen
goed.
De verenigingsondersteuning geeft verenigingen de mogelijkheid om een
bijdrage te vragen voor initiatieven die onze sport promoten en een
ledenwervend karakter hebben. Extra voorwaarde die de vergadering
afgesproken heeft: een verslag op de site.

In het seizoen 2017-2018 is er een aantal maal gebruik van gemaakt. Verder is
er een bedrag gebruikt voor extra ondersteuning van de organisatie van
Limburg Open.
Limburg Open is een prima initiatief, dat de steun heeft van vrijwel de gehele
vergadering. Het bestuur is van mening, dat een bijdrage met name dient voor
het Limburgs kampioenschap dat in Limburg Open verweven is. Daarbij dient
het LK meer aandacht te krijgen.
TIP!
Maak gebruik van de verenigingsondersteuning! Het kan net genoeg zijn om
een initiatief toch te laten doorgaan! Laten we dit budget goed gebruiken!!
Door de vergadering werden er plannen geopperd om een initiatief met
meerdere verenigingen te plannen. Dat klinkt natuurlijk heel goed!
Het vrijwilligerstreffen was een groot succes en is terecht terug op de
jaarkalender. Bij de afgelopen editie waren er 25 vrijwilligers aanwezig,
hopelijk worden er dat meer.
Noteer hem alvast!
Zaterdag 9 maart, aanvang 13.45 uur. Locatie en activiteiten worden nog
bekend gemaakt. Breng jullie vrijwilligers op de hoogte. Deze dag is voor hen
en deze dag hebben ze dik en dik verdiend!
Marleen van Amerongen was aanwezig namens de KNSB.
Zij maakte onze bond een groot compliment. Wat haar betreft, is er structuur
en samenwerking en daar leek eerder geen sprake van te zijn.
Dat compliment accepteerde de vergadering met plezier, maar werd ook gelijk
teruggekaatst. Immers, ook de KNSB heeft veranderingen aangebracht en
verzet momenteel uitstekend werk ter bevordering en promotie van de
schaaksport.
Marleen haakte in op de verenigingsondersteuning. Ze vindt het een prachtig
initiatief, maar herkent de problemen: verenigingen en vrijwilligers zijn
onvoldoende bekend met de mogelijkheden. Ideeën liggen er zeker wel.
Initiatieven als onze verenigingsondersteuning maken meer mogelijk.
Ook het vrijwilligerstreffen werd door haar benoemd. Zij opperde de suggestie
om dit te koppelen aan een toernooi. Deze tip wordt onderzocht.
Schaken naar buiten brengen. Daar is de KNSB volop mee bezig. Er liggen
zoveel PR kansen, je moet ze wel benutten. Voorbeelden: nationale
sportweek, AH actie, Wereldschaakdag, WK match, schaken op scholen.

Uiteraard speelt het jeugdbeleid ook een belangrijke rol. Niels van der Mark is
hiermee bezig. Er komen extra mogelijkheden, zoals de cursus schaaktrainer.
En natuurlijk de uitrol van de online schaakclub voor de jeugd. Chess connects
us.
Het netto effect van de loskoppeling KNSB lijkt positief: meer aanmeldingen en
meer ruimte voor jeugdspelers.
Op 8 december is er de kaderdag. Alle info is online te vinden.
Marleen roept op tot samenwerking tussen verenigingen en tussen bonden.
Evenals het LiSB bestuur ziet ook het KNSB bestuur samenwerking als sleutel
tot succes. Supervisie bij het bestuur en uitvoer middels projectgroepen, dat is
waar de bond naar streeft.
En wat verenigingen betreft, kan de samenwerking ook in combinatie met
KNSB deelname. Combinatieteams en het delen van kosten (zoals zaalhuur)
zijn goede voorbeelden hiervan.
Het was een geslaagde vergadering, die aantoont dat we samen echt veel
kunnen bereiken. Samenwerking loont!
Jean van Kan
Secretaris LiSB

Actie- en besluitenlijst ALV LiSB september 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Er is geen club van het jaar benoemd over het seizoen 2017-2018.
De aanmoedigingsprijs is niet vergeven over het seizoen 2017-2018
Financiële stukken over seizoen 2017-2018 zijn goedgekeurd.
De begroting voor seizoen 2018-2019 is goedgekeurd.
De contributieverhoging voor seizoen 2018-2019 is goedgekeurd.
Wil Lindelauf is gekozen als nieuw lid van de kascontrole-commissie.
Het LiSB bestuur is ongewijzigd, Ynze Mengerink en Jean van Kan zijn
herkozen en Walter Kunstek is wederom voor een jaar benoemd als
voorzitter.
8. De functies van PR-functionaris en jeugdleider zijn nog niet ingevuld.
9. De nieuwe competitieopzet van de LiSB is goedgekeurd.
10.Het nieuw competitiereglement van de LiSB is goedgekeurd.
11.De jeugd grand prix cyclus blijft ongewijzigd.
12.De LiSB zal het Huttontoernooi 2026 organiseren. Jaarlijks zal er een
bedrag worden gereserveerd in verband met de kosten van dit toernooi.
13.De opzet voor verenigingsondersteuning blijft ongewijzigd.
14.Het vrijwilligerstreffen is definitief terug op de kalender en staat gepland
op zaterdag 9 maart 2019.
15.De scheiding tussen KNSB en LiSB competitie is gerealiseerd.
Voor alle stukken die in bovenstaande lijst vermeld staan verwijs ik naar de
documenten die elke vereniging heeft ontvangen voor de algemene
ledenvergadering van 1 september 2018.
Jean van Kan
Secretaris LiSB

