Verslag
van de Algemene Vergadering van de Limburgse Schaakbond,
gehouden op 8-4-2006 in de Donderie in Roermond.
Aanwezig:
Afgevaardigden van 16 verenigingen: Bergen, Brunssum, DJC, De Juiste Z, GESS, Horst, Leudal,
‘t Stokpaardje, MSV-VSM, Reuver, ‘t Pionneke, Schaesberg, Venlo, Voerendaal, Blerick,
SchaakVelden
Bondsraadslid R. Hünen
Erelid en redacteur F. Clevers
W. Terpstra
Van het bestuur van de LiSB:
J. Cuppen, B. van der Grinten, A. Hendrickx, M. Janssen, W. Stinges, W. Wijsen
Afmeldingen:
De verenigingen Arx, DWD, Eijsden, Ultimo Vero, Sjaak Mat
Bondsraadslid Th. van Spijk
Ereleden H. Borghouts, F. Hendriks, W. Jeuken, A. van der Sande
Punt 1. Opening.
Voorzitter J. Cuppen opent de vergadering om 13.15 en heet alle aanwezigen welkom en in het
bijzonder erelid F. Clevers, bondsraadslid R. Hünen en W. Terpstra die zich onlangs in Limburg heeft
gevestigd en zich gaat inzetten voor de Limburgse Schaakbond. Verder staat hij zoals gebruikelijk even
stil bij de ontwikkelingen van afgelopen tijd.
- Het ledental is gelukkig iets gestegen in de voorbije periode.
- Er zijn belangrijke initiatieven op het gebied van PKL en jeugdschaak. Hierop wordt nog uitgebreid
teruggekomen.
- Onder leiding van Roger Hünen heeft een studiedag over het nut van Internet voor de LiSB.
Tevens is op de website door Raoul Lemmen een forum opgestart.
- Omdat de uitwerking van het jeugdbeleidsplan wat langer tijd nodig heeft dan gepland zal de
kandidatuur van J. Dekens worden uitgesteld tot de najaarsvergadering. Tot die tijd zal hij
functioneren onder verantwoordelijkheid van de voorzitter.
In verband hiermee komt punt 10 van de agenda te vervallen.
R. Snoeck (DJZ) vraagt in dit verband wie jeugdbeleid nu in portefeuille heeft.
J. Cuppen antwoordt dat dit J. Dekens is. Gezien de overgangssituatie moeten we flexibel zijn.
De operationele zaken berusten bij A. Hendrickx.
Punt 2. Mededelingen
J. Cuppen merkt op dat er over de KNSB weinig nieuws is. Er zijn wel ontwikkelingen maar
mededelingen daarover ontbreken. Overigens is hij lid van de commissie organisatiestructuur, die
vandaag een workshop in Groesbeek organiseert. Bericht hierover volgt in juni.
Verder meldt hij dat de nieuwe voorzitter J. Roozeboom slagvaardig is.
R. Coenjaerts (Schaesberg) vraagt hoe de financiële positie van de KNSB is.
Penningmeester M. Janssen antwoordt dat er geen wijzigingen zijn t.o.v. oktober.
J. Cuppen merkt op dat de moeilijkheden blijven bij personeel en huisvesting. De schaakacademie mag
geen probleem meer zijn.
P. Dreuning (GESS) vraagt of er nog verdere risico’s zijn. J. Cuppen antwoordt dat dit niet het geval is.
Verder meldt hij dat schaakwinkel SBS inmiddels is losgekoppeld van de KNSB.
G. Deichmann (Brunssum) informeert of de Schaakacademie nog verder ontwikkeld wordt.
Ja, maar niet meer commercieel.

Punt 3. Ingekomen stukken
Afmeldingen zie boven.
Mailberichten van Voerendaal en DJZ betreffende data Bondscompetitie. Deze komen bij punt 6 aan de
orde.
Punt 4. Verslag van de Algemene Vergadering van 1 oktober 2005.
Tekstueel:
Goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
Punt 5. Tussentijdse financiële verslaglegging
a. Exploitatie-overzicht en prognose
Penningmeester M. Janssen licht toe dat er weinig verrassingen zijn. De contributie-inkomsten vallen
iets tegen maar de kosten voor Schakend Limburg zullen € 300 lager zijn.
Hij verwacht aan het einde van het seizoen een overschot van € 4000.
A. Siebers (Horst) merkt op dat er voor de slotronde € 500 begroot is maar in de toelichting is vermeld
dat dit kan oplopen tot € 850. Dit vindt hij erg veel.
P. Dreuning (GESS) kan zich hierbij aansluiten.
J. Lankreijer (Pionneke) antwoordt op dat de toezegging aan Pionneke is aangesproken.
J. Cuppen merkt op dat het inderdaad veel geld is, maar dat deze uitgaven in lijn zijn met de afspraken.
Het gaat om een groot evenement !
M. Janssen voegt eraan toe dat de kosten in Urmond veel hoger waren !
E. Vos (Voerendaal) constateert dat er nu € 4000 over is en vorig jaar € 3000. We zijn toch geen
spaarclub ! Feitelijk gaat het bij de begroting om € 9000. Hij vindt dat de slotronde het waard is om het
geld aan uit te geven want dit evenement heeft uitstraling.
M. Janssen wil hierover drie opmerkingen maken :
1. Naast contributie zijn er nog € 2500 aan andere inkomsten.
2. Afgesproken is dat tot een buffer van 150 % de contributie niet verlaagd wordt. De kosten stijgen
echter wel.
3. Er zijn meer kosten b.v. bij het PKL.
J. Cuppen voegt eraan toe dat er door een strak beleidsplan meer uitgaven gedaan kunnen worden.
(allocatie volgt). Verder kan de KNSB-contributie stijgen.
J. Uiterwijk (MSV-VSM) vindt dat je met de 150 % buffer een fundamentele keuze moet maken:
Contributie terug of extra activiteiten. De begroting moet hieraan aangepast worden.
J. Cuppen antwoordt dat in het beleidsplan een aantal doelen genoemd zijn (o.a. jeugd en
kadervorming). Verder merkt hij op dat door de bezuinigingen op S.L. een solide situatie is bereikt
waardoor KNSB-problemen kunnen worden opgevangen.
P. Thijssen (Venlo) vraagt of de contributie verlaagd wordt als de KNSB-kosten tegen verwachting in
niet stijgen. J. Cuppen merkt op dat KNSB-voorzitter J. Roozeboom vindt dat het schaken totaal moet
veranderen. Daarom zijn ontwikkelingen moeilijk te voorspellen.
b. Balans
M. Janssen merkt op dat we per 1 maart ca. € 11.000 aan spaargeld bezitten. Verder een
VO-voorziening van ca. € 2000 en enkele andere voorzieningen. Voorgesteld wordt de contributie
ongewijzigd te laten. Op najaarsvergadering wordt hierover gestemd.
E. Vos (Voerendaal) waarschuwt dat risico kan ontstaan als in najaarsvergadering geld aan activiteiten
wordt toegewezen.
J. Cuppen antwoordt dat het beleidsplan wordt gevolgd waardoor dit gevaar wordt ondervangen.

Punt 6. LiSB-Bondscompetitie
Speeldata2006-2007
Diverse afgevaardigden hebben moeite met de lange periode van 12 weken tussen 2e en 3e ronde. Ook is
de laatste ronde op 20 mei te laat. Dit wordt ook naar voren gebracht in de mailberichten van
Voerendaal, DJC en DJZ die worden voorgelezen.
R. Hünen dringt er op aan het KNSB-schema te volgen om competitievervalsing te voorkomen.
Verder wordt weer het idee naar voren gebracht de speeldag van zondag naar zaterdag te veranderen
(o.m. vanwege Duitse en Belgische competitie).
Na enige discussie wordt met overgrote meerderheid het voorstel aangenomen de ronde van 20 mei te
verplaatsen naar 17 december. Het invitatietoernooi van Tegelen moet hierdoor verplaatst worden.
R. Hünen zal dit met Tegelen bespreken.
Verder heeft de vergadering de wens dat er structureel wordt gekeken naar de bondscompetitie.
Op voorstel van J. Uiterwijk (MSV-VSM) zal dit agendapunt op najaarsvergadering worden.
J. Cuppen merkt op dat dan een adviesgroep gevormd kan worden.
R. Coenjaerts (Schaesberg) stelt voor tijdens slotronde hierover enquête te houden.
Slotronde
P. Simonis (Stokpaardje) vraagt wat financieel haalbaar is. J. Cuppen antwoordt dat een bovengrens van
€ 850 afgesproken is. J. Lankreijer (Pionneke) merkt op dat dit niet voldoende zal zijn nu de slotronde
naar april verplaatst wordt. Pionneke is overigens bereid de organisatie in 2007 weer op zich te nemen.
Er onstaat vervolgens een dsicussie over de maximale bijdrage van de LiSB.
Na een ingelaste pauze stelt het bestuur voor de bovengrens vast te stellen op € 1300.
Vergadering gaat hiermee unaniem accoord.
Voorstel herziening wedstrijdreglement KO-competitie en Rapidcompetitie
Unaniem aangenomen.
Punt 7. Persoonlijke kampioenschappen van Limburg
Namens de commissie PKL maakt A. Voncken (DJC) enkele opmerkingen over de nieuwe opzet:
- Positieve reacties op concept-voorstel op website
- Vast comité en vaste locatie
- Open toernooi
- Prijzengeld : 1e € 500
2e € 250
- Data: b.v. paasweekend
Na de vergadering van 24 april zal een presentatie plaatsvinden.
R. Hünen vindt Pinksteren beter dan Pasen. Verder moet de toewijzing voor het NK geregeld worden.
Tenslotte vraagt hij of het kampioenschap nieuwe al volgend seizoen plaatsvindt. Geeft de commissie
hierover advies ?
R. Coenjaerts (Schaesberg) : Locatie moet goed bereikbaar zijn en er moet gelegenheid voor
overnachting zijn.
P. Simonis (Stokpaardje): Pinksteren is te laat.
P. Dreuning (GESS) : Hemelvaart is alternatief.
E. Vos (Voerendaal) denkt dat het media-effect gering zal zijn. Wellicht kan het samen met het
jeugdkampioenschap georganiseerd worden.
Tot slot dankt J. Cuppen de commissie voor haar inspanningen.
Punt 8. Jeugdzaken
J. Dekens geeft een diavoorstelling over het concept-beleidsplan dat hij samen met J. Hermans en
W. Terpstra heeft opgesteld. Hierin worden een aantal succesfactoren genoemd:
- Enthousiaste en deskundige bondsbestuurders
- Gediplomeerd, enthousiast en actief kader
- Naast denkers veel doeners
- Organisatie van een aantal NK ‘s

- Coördineren van vrijwilligers door bondsbestuurders
- Organisatie verenigingen/jeugdcommissie
- Nevenactiviteiten, b.v. extra trainingen en schaakkampen
- Rechstreekse coomunicatie naar ouders
Verder brengt hij nog diverse zaken onder de aandacht:
- De kwaliteit van het topschaak in Limburg blijft ver achter bij andere bonden.
- Goede organisatie dient vooraf te gaan aan ledenwerving
- Elke week zijn 100 senioren bezig met jeugdschaak. Van gebrek aan kader is dus geen sprake !
Wel is gediplomeerd kader nodig voor meer efficiëntie
- Er zijn 25 schaaktrainers A in Limburg
- Minstens 15 personen zijn bereid iets te doen voor de bond.
R. Hünen vindt de opzet fantastisch ! Wel vraagt hij zich af welke rol de KNSB hierin speelt.
Verder moet de V.O. hierbij betrokken worden.
Punt 9. Voortgang LiSB-beleidsplan
J. Cuppen meldt dat het bestuur een activiteitenlijst zal opstellen die voortvloeit uit het beleidsplan.
R. Hünen merkt op dat het beleidsplan permanent op de website dient te staan.
Punt 10. Bestuursverkiezing
Vervallen.
Punt 11. Rondvraag
R. Coenjaerts (Schaesberg): Gebruik forum bevorderen. Hierover artikel in S.L. plaatsen.
P. Dreuning (GESS): Compliment voor inzet bij PKL, jeugd en Slotronde !
J. Uiterwijk (MSV-VSM) : ingekomen stukken op site plaatsen. Verder organiseert MSV-VSM een
schaaknacht op 23 juni.
A. Hendrickx: Er is nog geen kandidaat voor de organisatie voor het jeugdkampioenschap.
Punt 12. Sluiting
Om 16.00 sluit voorzitter J. Cuppen de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun waardevolle
inbreng.
Notulist: B. van der Grinten

