
JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2020 - JULI 2021 

 

1. Ledenbestand / personalia 

Op 2 juli overleed op 83-jarige leeftijd ons erelid Hub van Spijk. Hij werd reeds lid in septem-

ber 1953 en was dus bijna 68 jaar verbonden aan onze club. Al die tijd is hij nauw betrokken 

geweest bij de vereniging. In 2003 ontving hij vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap de erespeld 

van de KNSB en werd hij benoemd tot erelid van de VSV. 

 

Verder waren er nog enkele afmeldingen, helaas (mede vanwege de Corona) geen nieuwe le-

den. 

 

Overzicht : 

 Juli 2021 Juli 2020 Juli 2019 Juli 2018 Juli 2017 

Totaal 62 67 69 65 61 

Senioren 56 60 65 61 58 

Jeugd 6 7 4 4 3 

 

 

2. Coronacrisis 

Nadat de crisis in het begin van de zomer in 

2020 leek te zijn bezworen begonnen de 

besmettingen in augustus weer onrustba-

rend toe te nemen. Toch konden wij nog 

beginnen met de interne competitie op 3 

september in LimianZ. Helaas bleek de 

vreugde van korte duur. Eerst werd begin 

oktober een sluitingstijd van 22.00 uur be-

paald (waardoor nog slechts één rapidpartij 

mogelijk was) en enkele weken daarna 

moest de horeca volledig gesloten worden. 

Dit bleek meer dan 7 maanden te gaan du-

ren ! 

Uiteraard kwamen hierdoor ook de externe 

competities van LiSB en KNSB geheel te 

vervallen. 

Gelukkig werd er in deze periode wel flink 

digitaal geschaakt op Lichess. 

Pas vanaf 27 mei konden we weer fysiek 

schaken in De Glazenap (LimianZ was in-

middels gesloten, zie elders). 

Dankzij de vaccinaties lijkt het er nu op dat 

komend seizoen weer min of meer normaal 

kan verlopen. 

 

3. Clublokaal 

Begin oktober werden we overvallen door 

het bericht dat ons speellokaal LimianZ per 

direct werd gesloten. De accommodatie 

werd verkocht aan voetbalvereniging VVV. 

Hiermee kwam een einde aan een periode 

van liefst 40 jaar waarin onze vereniging te 

gast was bij de familie Stohr. Eerst (vanaf 

1980) in café ’t Anker aan de Straelseweg 

en sinds 1999 in Feestzaal De Koel (later 

LimianZ) naast het VVV-stadion. 

De club is de familie Stohr veel dank ver-

schuldigd ! 

 

De vereniging moest dus op zoek naar een 

ander clublokaal. Gelukkig was hier de tijd 

voor aangezien door Corona toch geen 

clubschaak mogelijk was. 

Na enig zoeken kwamen we in contact met 

de Venlonazaal aan de Hogeweg. 

Het bestuur voerde enkele constructieve 

gesprekken met de uitbater en dat heeft er 

toe geleid dat acht clubavonden (vanaf de 

start van het Zomersnelschaaktoernooi op 8 

juli tot en met de jaarvergadering op 26 

augustus) hier plaats zullen vinden. 

Zo kan goed beoordeeld worden of dit een 

geschikte locatie is. 

 

Omdat eind mei de Venlozaal wegens de 

Corona-regels nog niet beschikbaar was 

hebben we het Venlo Gesloten (27 mei t/m 

1 juli) gespeeld in De Glazenap in Tegelen. 

Langs deze weg nogmaals dank dat we hier 

terecht konden ! 

 



4. Vergaderingen / Bestuur 

Bij de algemene vergadering op 27 augus-

tus 2020 in LimianZ waren 21 leden aan-

wezig. Uiteraard werd gesproken over de 

gevolgen van Corona. De verwachting was 

toen nog dat interne en externe competitie 

in aangepaste vorm zouden kunnen door-

gaan. Verder werden alle bestuursleden 

herkozen. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen ongewijzigd: 

Voorzitter:  

Gerard in ‘t Veld 

Secretaris: 

Bas van der Grinten 

Penningmeester: 

Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider:  

Geert Hovens  

Jeugdleider: 

Geert Hovens 

 

Wegens Corona heeft het bestuur tussen 

oktober en mei niet vergaderd. 

 

5. Max Warmerdam grootmeester ! 

Max speelde rond de jaarwisseling twee 

toernooien in het Italiaanse Bassano del 

Grapo (Vergani Cup). In beide toernooien 

haalde hij een grootmeesternorm (met resp. 

6,5 en 7 uit 9). 

Aangezien hij al eerder een norm had ge-

scoord behaalde hij daarmee de grootmees-

tertitel ! 

We zijn natuurlijk heel trots op hem en ho-

pen dat dit de opmaat zal zijn voor nog veel 

meer successen. 

 

6. Interne competitie 

Zoals reeds vermeld is deze grotendeels 

komen te vevallen. 

Voor wat nog doorgang kon vinden zie het 

afzonderlijke verslag van onze wedstrijd-

leider Geert Hovens. 

 

 

 

 

7. Jeugdzaken 

Dit lag helaas ook vrijwel stil. 

Gelukkig konden Geert Hovens en Gerard 

in ’t Veld eind mei weer starten met in-

structie op donderdagavond in Gemeen-

schapshuis De Maagdenberg. 

 

8. Clubblad VSV-Vizier / website 

Wegens Corona werden afgelopen seizoen 

slechts twee nummers van het clubblad uit-

gebracht. 

De redacteuren Ad Burgmans en Peter 

Smith hebben aangegeven dat zij na dit sei-

zoen hun functie neerleggen.  

Vanaf deze plaats hulde voor al hun in-

spanningen gedurende een groot aantal ja-

ren ! 

 

Door Corona waren er uiteraard wat minder 

berichten dan gebruikelijk op de website, 

maar de inhoud bleef actueel, vooral dank-

zij Geert Hovens Peter Smith. 

Zie www.venlose-sv.nl. 

 

 

Tenslotte dank aan iedereen die zich  in dit 

opnieuw bijzondere seizoen weer heeft in-

gespannen voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

23 juli 2021 

http://www.venlose-sv.nl/

