Verslag algemene ledenvergadering Limburgse Schaakbond
Zaterdag 21 september 2019, Merode te Stein, 10.30 uur – 12.15 uur
Op zaterdag 21 september 2019 vond de najaarsvergadering van de LiSB plaats.
Met 26 personen was de opkomst exact gelijk aan de voorjaarsvergadering
2019, maar het aantal vertegenwoordigde verenigingen/organisaties lag met
20 een stuk hoger (was 15).
Vertegenwoordigd waren: LiSB, Hoensbroek ME, SV Schaesberg, Heerlen, SV
Leudal, SV Voerendaal, Venlo, Tegelen, GESS, De Juiste-Z, BSV Blerick, HSDV,
Stokpaardje, DJC Stein, Maastricht, ZwartWit Maastricht, Postertoren,
Pionneke, Jeugdschaak Limburg en Zuid Limburg.
Afmeldingen waren er van SV Horst, Sjaakmat, EWS, Schaakvelden, Eijsden,
KNSB en Bert Gerards.
Actielijst april 2019
De meeste acties zijn correct opgepakt. Punt 7 (indelingssystematiek) is
vervallen. Wat betreft punt 10 (hosting LiSB site) geeft het bestuur aan dat zij
tevreden zijn met de huidige situatie. Natuurlijk is een uiteindelijk besluit aan
de leden. Als het goedkoper kan en de leden zijn daar in meerderheid voor, zal
het bestuur dat ten uitvoer brengen. Het onderzoek naar lagere kosten loopt
nog en komt aan bod bij de volgende vergadering.
Punt 11 komt in een stroomversnelling met het samenwerkingsverband
jeugdleiders en het aanstellen van een LiSB jeugdleider.
Punt 12 is een agendapunt.
Punt 13 vervalt, alles gaat nu via de nieuwe jeugdleider.
Punt 14 is opgepakt door Geert Hovens. De krant is voor en door jeugd, het
eerste exemplaar is klaar en dat smaakt zeker naar meer. Het project wordt
voortgezet, hulp van schakend Limburg is daarbij welkom.
Punt 17: Mariëlle Meijs geeft (per mail) aan dat zij geen echte alternatieven ziet
(tenzij we al in het begin van het seizoen starten en met onregelmatige
tussenpozen verder gaan. En dat vindt het bestuur geen goede optie).
Punt 21 is een agendapunt, hierover is afgesproken dat voorstellen z.s.m. naar
de secretaris gemaild worden.
Verkiezingen
Bestuursverkiezing
Alle ver-/herkiesbare bestuursleden worden ge-/herkozen.
Daarmee wordt de samenstelling van het bestuur als volgt:

Water Kunstek
Jean van Kan
Arthur Hendrickx
Ynze Mengerink
Jos Dumont

voorzitter
secretaris
penningmeester
competitieleider
jeugdleider

september 2020
september 2020
september 2021
september 2020
september 2021

Commissie van beroep
Maarten Jan Oosterman wordt herkozen. Daarmee wordt de samenstelling van
de commissie van beroep als volgt:
Mariëlle Meijs
lid De Juiste -Z- september 2021
Jack van den Akker
lid DJC
september 2021
Paul Peters
lid SV Bergen
september 2020
Kwee Tjioe Liong
lid ZwartWit
september 2020
Maarten Jan Oosterman
lid ZwartWit
september 2023
Jeugdzaken
We hebben eindelijk een jeugdleider: Jos Dumont. De verbinding tussen Jos en
het schaken ligt vooral in zijn zoon Ties, een aanstormend talent van
Voerendaal en Zuid Limburg. Jos is ambitieus, en ziet zijn taak vooral in het
aanbrengen van structuur en het gedoseerd aanpakken van de problematiek.
Op korte termijn zal de jeugd grand prix onder de loep genomen worden.
Daarbij wordt ook gekeken naar de verbinding tussen Noord en Zuid Limburg.
De organisatie van het LK jeugd (zo is na de vergadering gebleken) krijgt
toestemming om een open vorm te hanteren. De organisatie (Blerick, Venlo en
Tegelen) gaat ermee aan de slag.
De pupillendag 2020 wordt georganiseerd door Maastricht. Hierbij is ook
ruimte voor nevenactiviteiten, zoals een kaderopleiding voor schoolschaak
trainers.
Een financiële bijdrage van de LiSB aan beide organisaties (LK en Pupillendag)
wordt goedgekeurd.
Financiën
De afspraken en instemmingen vanuit de voorjaarsvergadering worden
bekrachtigd. Het budget voor het 100-jarig bestaan wordt eveneens
goedgekeurd.
Vanuit de vorige begroting resteert een overschot van 800 euro. Dit geld kan,
indien nodig en zinvol, in het nieuwe seizoen (extra) ingezet worden voor
allerlei initiatieven die leiden tot ontwikkeling en groei van de schaaksport in

Limburg. Er zijn volop goede ideeën om de sport van onderop weer op te
bouwen, maar het blijft zoeken naar mensen die het uitvoeren. Financieel zijn
er in elk geval wel degelijk opties vanuit de verenigingsondersteuning en het
overschot van afgelopen boekjaar.
Paul Thissen wordt gekozen voor de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie geeft aan dat de penningmeester, Arthur Hendrickx,
alles prima op orde had. Deze wordt dan ook onder applaus gedechargeerd.
De begroting voor het seizoen 2019-2020 wordt, met inbegrip van de sinds de
voorjaarsvergadering aangebrachte wijzigingen, goedgekeurd.
Competitiezaken
De voorstellen van de competitieleider, Ynze Mengerink, omtrent vervangen
van spelers, ratinggrens en aanmelden worden aangenomen. Voor details
verwijs ik graag naar het (aangepaste) competitiereglement.
Er ontstaat nogal wat discussie over de impact van het scheiden tussen KNSB
en regionale bonden. Het gevoel heerst dat dit tot uitholling van de LiSB
competitie leidt. De cijfers laten een daling zien in het aantal borden in de
Limburgse competitie, maar een stijging in het overall aantal borden dat bezet
wordt door Limburgse schakers.
Rob Haarsma dient een motie in om de scheiding terug te draaien. Het bestuur
geeft aan dat deze motie niet in behandeling genomen kan worden, omdat er
dan geen tijd is voor achterbanraadpleging door de verenigingen.
De KNSB zal in december tijdens de bondsraad een keuze maken over al dan
niet voortzetten van de situatie. Om het LiSB standpunt te bepalen wordt aan
de verenigingen gevraagd om hun keuze voor 1 november 2019 aan de
secretaris (Jean van Kan) kenbaar te maken. Aan de hand van de stemmen en
de stemlijst zal de secretaris het LiSB standpunt bepalen.
Alle prijzen van de LiSB competitie 2018/2019 worden, onder applaus,
uitgereikt. Voor details verwijs ik graag naar het uitstekend jaarverslag,
geschreven door Frank Clevers.
PR zaken
De secretaris wijst nogmaals op het belang van de verenigingsondersteuning en
de ruimte hiervoor in het budget. De bal ligt nu echt bij de verenigingen.

Het vrijwilligerstreffen wordt georganiseerd op zaterdag 25 april 2020. Locatie
wordt wederom het clublokaal (Aldenghoor) van Leudal.
Wie een leuk idee heeft, graag mailen naar jean2vankan@gmail.com
Club van het jaar
Club van het jaar 2019 is geworden…SV Tegelen!
Tegelen is genomineerd door de vorige winnaar, Blerick. Deze overdracht
wordt unaniem gesteund door het LiSB bestuur.
De voornaamste motivering voor deze benoeming ligt op het gebied van
jeugdschaak. Niet alleen omdat Tegelen anno 2019 hard aan de weg timmert
op jeugdbeleid en expertise deelt met schaakverenigingen uit de omgeving.
Ook omdat Tegelen momenteel samenwerkt met andere Limburgse
verenigingen op het gebied van Grand Prix en LK jeugd. En, de reden die
misschien wel de doorslag geeft, Tegelen is nooit gestopt met het stimuleren
van de jeugd en promotie van het schaken. Ook toen het slecht ging met
(jeugd) leden aantallen is de inzet van Tegelen op dat gebied altijd de volle 100
procent geweest.
De benoeming wordt onder luid applaus ontvangen en gesteund.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens een clubavond van Tegelen. Het LiSB
bestuur wacht op de uitnodiging.
Piet Hoeben (aanwezig namens Tegelen) vertelt dat het veel werk is, maar dat
hij en zijn clubgenoten het graag doen. Ook wijst hij op het belang van een
goede jeugdafdeling en het belang van samenwerking.
De aanmoedigingsprijs
And the winner is……Cindy Harder!
Deze prijs zat er al lang aan te komen en behoeft nauwelijks nog toelichting. Op
het gebied van lesgeven en schoolschaak zijn de inspanningen van Cindy,
zonder te overdrijven, gigantisch.
De prijs (een cadeaubon en fraaie oorkonde) wordt, onder luid applaus van de
vergadering, uitgereikt.
Ook Cindy roept op tot samenwerking en biedt daarbij haar jarenlange ervaring
aan.
Namens het bestuur wil ik er graag aan toevoegen dat het een genot is om
deze prijzen te mogen uitreiken. Er zijn echt veel goede initiatieven en veel
goede mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het schaken. Al deze
vrijwilligers zullen bij de vrijwilligersdag in het zonnetje gezet worden.
Jean van Kan, secretaris LiSB

Actie- en besluitenlijst ALV LiSB september 2019
1. Aanvragen voor verenigingsondersteuning, voorzien van motivering,
kunnen ingediend worden bij de secretaris, per mail aan
jean2vankan@gmail.com. De activiteiten dienen een ledenwervend
karakter te hebben en de webmaster (Frank Clevers) dient, z.s.m. na het
evenement, een verslag ter publicatie te ontvangen.
2. De secretaris zal, in oktober 2019, een enquête uitzetten omtrent het
standpunt van alle verenigingen t.a.v. de scheiding LiSB/KNSB.
3. De verenigingen dienen voor 1 november op deze enquête te reageren.
Inzendingen na 31 oktober 2019 worden niet in het LiSB standpunt
meegenomen.
4. De secretaris zal op 1 november het standpunt vaststellen a.d.h.v. de
ingeleverde enquêtes.
5. De secretaris zal de noodzaak van een open LK jeugd met de KNSB
overleggen en voor 20 oktober de organisatie van het jeugd LK op de
hoogte brengen.
6. Het overschot van 800 euro over het afgelopen boekjaar kan (indien
nodig, mogelijk en goed gemotiveerd) voor (extra)
verenigingsondersteuning gebruikt worden.
7. Aan de verenigingen wordt gevraagd om, voor 01-01-2020, ideeën voor
het vrijwilligerstreffen aan te leveren.
8. Tegelen zal het LiSB bestuur uitnodigen voor het uitreiken van de prijs
die bij de titel “club van het jaar” behoort.
Jean van Kan
Secretaris LiSB

