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Verslag Algemene Vergadering 04-04-2009
Verslag Algemene Leden Vergadering van de Limburgse Schaakbond, zaterdag 04 april 2009 te
Sittard
Aanwezig:
Van het bestuur: Frank Clevers (voorzitter), Paul Dreuning (secretaris), Paul Peters en Dick Klokgieters
Afwezig:
Van het bestuur: Eduard Evers, Jo Hermans
Aanwezig namens de KNSB: Franck Steenbekkers en Jan Stomphorst
Overige aanwezigen:
SV Bergen
SV Horst
HSDV
Schaakvelden
Tegelse SV
Venlose SV
SV Leudal
RSC ’t Pionneke
De Postertoren
SV. ’t Stokpaardje
SV Brunssum
DJC Stein
SV Geleen
GESS
Heerlense SV
SV Schaesberg
SV Sjaak Mat
SV Voerendaal

P. Peters
A.Siebers
M.Schuman
J.Doornenbal
P. Hoeben
A. Burgmans
H.Kivits
H.v.d.Bersselaar
P.Beckers
P.Simonis
G. Deichmann
Y.Mengerink / M. Graff
F. Hanssen
W.Terpstra / A. van Os
J.Schoffelen / P. Hinssen
R.Coenjaerts / T. Heijltjes
A.Huveneers
E.J. Morren

Afwezig met kennisgeving:
De Juiste Zet, SV Eijsden, Ultimo Vero
Eduard Evers, Jo Hermans (persoonlijke afmelding) en Fred Schotanus (komt later)
Afwezig zonder kennisgeving:
SV. Arx, Blerickse SV. SV. Brunssum, EWS, SV. Hoensbroek/ME, SV. Kerkrade, MSV-VSM, SV. Reuver,
Koninklijk Erkende Venrayse Schaakvereniging
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AGENDA
Betekenis letters achter de nummers:
B = besluitvorming
M = mededeling
IO = opinievorming / informatief
1.
2.

3.
4.
5.
6.

IO

M
B
B
B

7.

B

8.
9.

IO
IO

10.

B

11.

IO

12.
13.

Opening
Ingekomen stukken
Brief van dhr. Kwee Tjoe Liong, lid MSV-VSM, m.b.t. een art. in
het competitiereglement en reactie bestuur
Brief van de vereniging GESS m.b.t. schaakmaterialen en
reactie bestuur
Mededelingen
Verslag ALV 20-09-2008
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Verkiezingen
a.) Bestuur: voorstel om Jo Hermans te benoemen tot
bestuurslid
b.) Commissie van Beroep: voorstel om Dré Huveneers te
benoemen tot lid van de Commissie van Beroep
c.) Bondsraad: voorstel om Dré Huveneers te benoemen tot
reservebondsraadslid
Voorstel afschaffen voorronden Persoonlijk Jeugd
Kampioenschap Limburg
Jaarplan verenigingsconsulent
Toelichting financiën (mondeling)
Voorstel mogelijkheden van declareren
Reglementswijzigingen
a.) Bondscompetitie
b.) Avondcompetitie
c.) Rapidcompetitie
Verslag commissie die de deelname aan de eendaagse
toernooien voor volwassenen in Limburg heeft onderzocht
Rondvraag
Sluiting

(zie bijlage 1)
(zie bijlage 2)
(zie bijlage 3)
(zie bijlage 4)
(zie bijlage 5)
(zie bijlage 6)
(zie bijlage 7)
(zie bijlage 8)

(zie bijlage 9)
(zie bijlage 10)
(zie bijlage 11)
(zie bijlage 12)

1. Opening
Om 11.00 uur opent voorzitter Frank Clevers de vergadering. Hij heet de heer Jan Stomphorst, die als
KNSB bestuurslid helemaal uit Hoevelaken naar Sittard is gekomen, speciaal welkom.
Daarnaast gaat er een woord van dank uit naar de heren Jos Dols, Maurice Goldstein, Robert de Vries,
Bart Koelman en Paul Dreuning (allen Gess) voor de goede ontvangst in het clublokaal van Gess.
De LiSB heeft te maken met een drukke tijd. De slotronde (19-04-2009) in Roermond en de Nederlandse
Kampioenschappen voor de jeugd (24-04-2009 t/m 02-05-2009) komen er weer aan. De voorzitter dankt
alle betrokkenen voor hun inzet bij deze evenementen.
Van 16 tot en met 23 mei 2009 vindt ook weer het Eurochess voor valide en mindervalide schakers in het
Franciscusoord in Valkenburg plaats.
De Rapidfinale zal dit jaar op 20 mei 2009 in Voerendaal worden gehouden.
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Tijdens het 3e ENCI Limburg Open in Maastricht zal van 29 mei tot en met 01 juni 2009 worden gestreden
om een prijzenpot van 10000 Euro. De uiteindelijke winnaar zal 2500 Euro ontvangen. Een compliment
voor de organisatoren is hier wel op zijn plaats.
De vergadering wenst het 1e team van Voerendaal alle succes bij haar pogingen om zich in de KNSB
competitie in de Meesterklasse te handhaven.
Bij agendapunt 8 wordt het onderdeel KNSB Zaken als agendapunt 8 B toegevoegd.
2. Ingekomen stukken
A) Brief van dhr. Kwee Tjoe Liong, lid MSV-VSM, m.b.t. een art. in het competitiereglement en
reactie bestuur
De heer Dré Huveneers (SV. Sjaakmat) vraagt of het normaal is dat een brief van een individueel clublid
wordt behandeld bij een vergadering van verenigingen.
Frank Clevers geeft aan dat het geen probleem is. Het betreft hier immers een lid van de bond. De club,
waar deze persoon lid van is (MSV-VSM), heeft geen afstand van de brief genomen en de heer Kwee
Tjoe Liong stelt de behandeling op prijs.
Wiep Terpstra (Gess) vindt dat er gecontroleerd moet worden of er ergens sprake is van ongelijkheid of
ongerechtigheid.
Paul Peters geeft, namens het bestuur aan dat dit niet te controleren valt. Vervolgens wordt de brief en de
reactie van het bestuur daarop voor kennisgeving aangenomen.
B) Brief van de vereniging GESS m.b.t. schaakmaterialen en reactie bestuur
Als reactie op de brief van Gess geeft Frank Clevers aan dat het niet echt nodig is om extra klokken voor
het aangegeven doel aan te schaffen. Er zijn voldoende klokken voorhanden die tegen een redelijke prijs
kunnen worden geleend. Ook stukken en borden zijn aanwezig.
Wiep Terpstra (Gess) reageert door te zeggen dat je niks kunt lenen als niet bekend is dat het materiaal
voorhanden is.
Frank Clevers vraagt zich af waar het geld vandaan moet komen voor iets wat weinig gebruikt zal worden.
De heer Schuman (HSDV) zegt dat je beter materiaal kunt lenen bij een bevriende vereniging als je de
spullen toch maar 2 of 3 keer gebruikt.
Het materiaal dat de verenigingen bij de LiSB kunnen lenen is op dit moment voor een deel uitgeleend
aan scholen in Maastricht.
Er zal een bericht over de klokken, met een oproep aan de verenigingen op de website worden gezet.
Ook deze brief en de reactie van het bestuur daarop wordt voor kennisgeving aangenomen.
3. Mededelingen
Eric Barentsen is teruggetreden als bestuurslid. Om in deze ontstane vacature te voorzien is Paul Thissen
(SV. Schaesberg) bereid gevonden om de uitvoering van de KO Beker en de Rapidcompetitie in goede
banen te leiden. Jeu Wijnands (TSV) heeft ditzelfde voor de Senioren Grand Prix gedaan. Hiervoor dankt
het bestuur beide heren (die geen deel van het bestuur uitmaken) van ganser harte. Er zal nog op
gepaste wijze afscheid van Eric Barentsen worden genomen.
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De wijzigingen van het FIDE reglement, die op 01 juli 2009 van kracht worden, zullen door de competitieleider worden verwerkt. Voorstellen voor (wijzigingen/aanpassingen in) de reglementen van komend
seizoen komen aan de orde op de ALV die gepland staat op 12 september 2009. De leden zullen hierbij
worden betrokken. De nog te vormen reglementenklankbordgroep zal de reglementswijzigingen voor
senioren voorgelegd krijgen. Daarnaast zal de jeugdleidersvergadering de wijzigingen voor de jeugd gaan
behandelen.
Er zal een oproep op de site komen voor kandidaten voor de klankbordgroep. Hans Kivits (SV Leudal)
geeft alvast aan dat Arthur Hendrickx hiervoor beschikbaar is.
4. Verslag ALV 20-09-2008
Pagina 3 onder het midden: “H. Kivits (SV. Leudal) benadrukt dat dit feit niet de reden is waarom de heer
Hendrickx vandaag niet aanwezig is. Hij heeft helaas verplichtingen elders.” Het ging hier om het NK voor
de jeugd in Amersfoort.
Pagina 7 punt 8c: “Na een inhoudelijke discussie besluit de vergadering dat het PJKL op proef in een
andere speelperiode georganiseerd zal gaan worden.
Op 12 juni moet een geïnteresseerde organisator bekend zijn. Komt er niemand, dan wordt de organisatie
een bestuurskwestie. Voor 2009 is echter Venlo kandidaat en Blerick heeft interesse om de editie van
2010 te organiseren.”
Omdat het PJKL voorstel met 60 stemmen tegen en 39 stemmen voor is verworpen dient de hele bovenstaande passage uit het verslag te worden geschrapt.
Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de samensteller, zonder verdere (inhoudelijke dan wel
tekstuele) opmerkingen vastgesteld.
5. Wijziging huishoudelijk reglement
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging
6. Verkiezingen
A) Jo Hermans wordt met algemene stemmen door de vergadering tot bestuurslid benoemd.
B) Dré Huveneers wordt met algemene stemmen door de vergadering tot lid van de Commissie van
Beroep benoemd
C) Dré Huveneers wordt met algemene stemmen door de vergadering tot reservebondsraadslid benoemd
7. Voorstel afschaffen voorronden Persoonlijk Jeugdkampioenschap Limburg
Frank Clevers geeft aan dat het bestuur zich bewust is van het feit dat er gebroken gaat worden met een
lange traditie. Het kan, door de geringe deelname aan de voorrondes echter niet anders.
Hans Kivits (SV. Leudal) vindt het jammer dat het zo moet gaan. Dit omdat de voorronde in midden
Limburg wel nog goed draait. Hij ziet echter in dat dit in het noorden en het zuiden van onze provincie niet
het geval is. Hij wil het midden Limburgse toernooi een ander invulling gaan geven en vraagt hiervoor de
organisatorische steun van het bestuur. Frank Clevers zegt deze steun toe.
Henri van de Bersselaar (RSC ’t Pionneke) stelt voor om het toernooi optioneel te maken. Hiervoor kun je
het systeem laten bestaan. Als je voldoende deelnemers hebt, laat je het doorgaan. Je kunt het minimale
aantal deelnemers door de organisatoren of de LiSB laten vaststellen. Wiep Terpstra (Gess) wil dit de
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jeugdleiders laten doen. Omdat iedereen voor het idee van Henri van de Bersselaar (RSC ’t Pionneke) is
en het een kans wil geven, verschuift het bestuursvoorstel naar de najaarsvergadering.
8A. Jaarplan verenigingsconsulent
Franck Steenbekkers geeft een toelichting op zijn jaarplan.
- De servicepunten worden betaald uit de subsidies.
- De verenigingsconsulent zal de verenigingen alleen nog op verzoek van de verenigingen bezoeken.
- Er zijn veel trainers (namen kunnen op de site worden geplaatst) beschikbaar die ingezet kunnen
worden voor het schoolschaakplan.
- Er wordt een stichting opgericht die alles met betrekking tot het schoolschaakplan gaat regelen.
8B. KNSB Zaken
KNSB bestuurslid Jan Stomphorst spreekt zijn dank uit voor de uitnodiging. Hij is met plezier naar Sittard
gekomen. Hij hoort hier goede en bruikbare ideeën.
Het bestuur van de KNSB is gewijzigd. Er zitten nu goede mensen in die bereid zijn om veel te doen.
Vervolgens houdt de heer Stomphorst een prima PDF presentatie die de titel: “Schaken een meesterlijke
sport” draagt. Hierin zet hij uitgebreid de plannen en ambities voor de schaaksport in Nederland uiteen.
LiSB secretaris Paul Dreuning neemt na afloop de gedrukte sheets van deze presentatie in ontvangst en
zal zorgen dat ze als bijlage bij het verslag worden gevoegd.
9A. Toelichting financiën (mondeling)
De penningmeester heeft geen tussentijds verslag gemaakt. Veel zaken kunnen pas aan het einde van
het seizoen duidelijk worden aangegeven.
Ondanks het dalende aantal leden blijven we binnen de begroting. Er komt minder contributie binnen en
er wordt minder aan de KNSB afgedragen.
De penningmeester doet wederom een oproep voor een nieuwe penningmeester of administrateur.
Eventuele kandidaten kunnen aan de voorzitter worden doorgegeven.
De contributie zal, conform het KNSB voorstel, met 2% worden verhoogd. De LiSB zal geen eigen
verhogingen doorvoeren.
9B. Voorstel mogelijkheden van declareren
Het declareren van soep wordt op verzoek van de vergadering geschrapt.
Het ingediende voorstel is de algemene lijn. Van belang is hierbij de laatste alinea.
De regel: “Een vast bedrag van € 4,00 per maand.” moet worden: “Een maximaal bedrag van € 4,00 per
maand.”
Van belang bij dit voorstel is de laatste alinea: “In geen enkel geval worden vergoedingen voor verricht
werk gegeven aan personen die in een bepaalde (bestuurs-)functie binnen de LiSB zijn benoemd. Wie in
zo’n functie is benoemd, kiest ervoor om voor de LiSB vrijwilligerswerk te doen en dat houdt te allen tijde
in dat dit vrijwilligerswerk pro Deo wordt gedaan. Er worden alleen gemaakte onkosten vergoed.”
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
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10. Reglementswijzigingen
A) Bondscompetitie
Wijziging 1 wordt door de vergadering akkoord bevonden. Alleen Horst en Venlo zijn tegen.
Wijziging 2 wordt door de vergadering verworpen. Men kan alleen akkoord gaan als de voorwaardelijke
boete wordt geschrapt.
Wijziging 3 wordt door de vergadering akkoord bevonden.
B) Avondcompetitie
Dit voorstel wordt door de vergadering, zonder op- of aanmerkingen akkoord bevonden.
C) Rapidcompetitie
Dit voorstel wordt door het bestuur teruggetrokken en ter bespreking voorgelegd aan de klankbordgroep.
11. Verslag commissie die de deelname aan de eendaagse toernooien voor volwassenen in
Limburg heeft onderzocht.
De vergadering bedankt de commissie voor haar uitvoerige onderzoek.
De commissie pleit voor handhaven van de Senioren Grand Prix. De commissie heeft van individuele
benadering van spelers afgezien omdat dit een hele organisatie en ook meer tijd vergt. Daarnaast lag er
een afspraak om tijdens deze ALV de conclusies te presenteren. Om toch duidelijk te krijgen hoe
individuele spelers over de Grand Prix denken, verzoekt de vergadering de commissie om dit alsnog
nader te onderzoeken. De leden van de commissie verklaren zich hiertoe bereid. Zij streven ernaar om bij
de volgende ALV hierover nader te rapporteren.
12. Rondvraag
Ad Siebers (SV. Horst) geeft aan dat het niet bekend is dat de regiovergaderingen officieel zouden zijn
afgeschaft.
Frank Clevers zegt dat van jaar tot jaar zal worden bekeken hoe hiermee wordt omgegaan. Het hangt van
de hoeveelheid agendapunten af of je één of meerdere statutaire vergaderingen per jaar houdt.
Paul Dreuning merkt op dat verenigingen natuurlijk ook zelf om een regiovergadering kunnen vragen.
Hans Kivits (SV Leudal) meldt dat zijn vereniging de ‘Club van het jaar titel’ een hele dag zal vieren. Hij
nodigt de LiSB uit om tijdens deze dag (24 mei 2009) de onderscheiding uit te reiken.
Eric Jan Morren (SV Voerendaal) nodigt iedereen uit om op 17 april 2009 deel te nemen aan de
grootmeestersessie in Voerendaal.
13. Sluiting
Hierna dankt Frank Clevers alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit vervolgens deze
vergadering.

