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Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 86-jarige Koninklijk Erkende Venlose 

Schaakvereniging. In het bijzonder heet ik welkom onze ereleden, Huub Borghouts, Hub 

van Spijk en Bas van der Grinten. Huub Borghouts is ook lid van verdienste. Ook een 

bijzonder welkom aan Toos Kuypers, Nico van der Hoogt en Henk van Gool, allen lid 

van verdienste. Paul van der Sterren, erelid, en Frans Mertens, lid van verdienste, zijn 

vanavond niet aanwezig. 

Het is traditie dat de voorzitter aan het begin van de jaarvergadering in zijn toespraakje 

stil staat bij het reilen en zeilen van de vereniging.  

De Venlose schaakvereniging telt momenteel 80 leden, drie meer dan vorig jaar. Het 

aantal jeugdleden is helaas verder teruggelopen. Daar gaan we dit jaar wat aan doen. Het 

aantal senioren is toegenomen. We tellen 14 jeugdleden en 77 senioren.  

De Venlose Schaakvereniging is het afgelopen jaar de titel “Limburgse schaakclub van 

het jaar” meer dan waard geweest. Ons tweede team is kampioen geworden in de 

promotieklasse van de LiSB. Zij gaan nu samen met ons eerste team deelnemen aan de 

landelijke competitie van de KNSB. Hoewel het eerste team zich niet in de eerste klasse 

heeft kunnen handhaven, is het toch voor het eerst dat Venlo met twee teams in de 

KNSB-competitie zit.  

We hebben prachtige toernooien gehad: het LimianZ rapid toernooi met 41 deelnemers, 

het RABO Open met 50 deelnemers en het Zomer snelschaaktoernooi met 53 

deelnemers. Verheugend was dat ook van buiten de vereniging veel belangstelling was 

voor deze toernooien. In dit rijtje hoort natuurlijk ook het Theo van Spijktoernooi thuis. 

In april namen daar 52 kinderen aan deel. Mensen van buiten de vereniging komen graag 

naar Venlo, omdat de toernooien goed georganiseerd zijn en omdat het een gezellige 

club is. Ik heb dat de laatste tijd vaak gehoord en daar mogen we trots op zijn. We 

hebben blijkbaar een goede uitstraling. Dat is goed voor de club en goed voor het 

schaken.  

Over uitstraling gesproken. Wie vorige week zondag het Zomerparkfeest heeft bezocht, 

heeft kunnen zien hoe inspirerend het schaakspel kan zijn. Mart en Joep hebben daar in 

een levend schaakspel gespeeld onder de titel Dress to Play Chess. Ik heb nog nooit zo’n 

mooi schaakspel gezien. Ik vind dat wij hier in de kast mooie schaakstukken hebben, 

maar die van het park waren schaakverblindend. 

 

In het laatste clubblad zijn de jaarverslagen opgenomen van de secretaris, de 

wedstrijdleider, de penningmeester en de jeugdleider. Die verslagen komen zo dadelijk 

nog afzonderlijk aan de orde.  

 

Ik wil nog op een paar punten ingaan.  

 

Zoals ik al zei, hebben we te weinig jeugdleden. Het aantal is de laatste jaren gestaag 

teruggelopen. We gaan dit jaar in samenwerking met het Sportbedrijf van de Gemeente 

Venlo als sportvereniging deelnemen aan de naschoolse opvang. Wij gaan in dat kader 

dit najaar een schaakblok verzorgen voor kinderen van de basisschool. Henk Suurhof 

zal samen met Jan Doornenbal uit Velden de instructie verzorgen. Wij verwachten dat 

hierdoor meer instroom zal komen in onze eigen jeugdafdeling.  



Wij gaan de schaakinstructie aan de jeugd samen met Tegelen, Blerick, Velden en 

Leudal na stap 3 bundelen. Joep Nabuurs, Daan Holtackers en Raoul Lemmen gaan 

onder supervisie van Hans Cuppen een jeugdtraining verzorgen van 8 lessen op de 

zaterdagmorgen in de Egelantier in Blerick. Op deze wijze willen we de training van de 

oudere jeugd op een hoger plan brengen.  

Beide initiatieven zijn een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de regionale 

schaakverenigingen. 

 

Een ander punt is dat wij vorig jaar € 500,- op de begroting hebben gezet voor het eerste 

team. We wilden daarmee enigszins tegemoetkomen aan extra kosten die deze spelers 

maken. In de jaarvergadering is toen gepleit voor de besteding van dat geld aan extra 

trainingsfaciliteiten. Dat laatste is niet gelukt. Alle spelers hebben naar rato van het 

aantal keren dat ze gespeeld hebben een bedrag gekregen. Dit jaar hebben we twee teams 

in de KNSB. Wij stellen als bestuur weer een bedrag beschikbaar. Dit bedrag is een 

bijdrage in de kosten van deelname aan topschaakbevorderende activiteiten. Wij denken 

dan aan deelname aan één of meer sterk bezette toernooien. Het bedrag dekt 

waarschijnlijk de vergoeding van de reiskosten. 

 

Een punt van orde en discipline. Wij maken vanavond de afspraak dat na beëindiging 

van de partij de witspeler de schaakstukken, bord en klok opruimt en deze achterin de 

zaal op een tafel zet. Iedere week opnieuw is de speelzaal laat op de avond een puinzooi, 

omdat overal nog borden en stukken staan of liggen. Dat willen we anders. 

 

We leven in een tijd van snelle communicatie. We kunnen niet zonder onze telefoon en 

onze e-mail. We hebben een website en we krijgen 6 à 7 keer per jaar een Nieuwsbrief. 

Maar daarnaast zijn er de sociale media: linkedin, hyves, facebook en twitter. Wat 

moeten we ermee? We zien om ons heen dat steeds meer mensen gebruik maken van 

deze sociale media. In de samenleving beginnen ze een vertrouwde plek te krijgen. Ook 

in het schaakleven zijn de sociale media in opmars. Ik heb van een lid het verzoek 

gekregen om de Venlose Schaakvereniging op Facebook te zetten of een ander social 

medium. Misschien wil iemand van jullie die verstand heeft van de techniek, uitzoeken 

wat het beste is en het bestuur hierin adviseren. Hier moeten we, niet per sé nu, maar 

wel op termijn, iets mee. 

 

De Venlose Schaakvereniging is een vitale vereniging. Veel activiteit, maar ook een 

grote saamhorigheid. Het is niet alleen maar een gezellige vereniging, maar ook een 

vereniging met ambitie. Dit alles danken we aan de inzet van velen.  

Dank aan de redactie van het clubblad, Peter, Ron en Zef. De nieuwe redactie bestaat 

uit Peter Smith, Albert Houwen en Ad Burgmans. Dank aan Huub voor de verspreiding 

van de clubbladen. Dank aan Ger voor het bijhouden van de Elo-rating, en dat via hem 

het clubblad bij Xerox voordelig gedrukt kan worden. Dank aan Stephan en Rudi voor 

de schaakinstructie, alweer het vijfde seizoen. Dank aan Henk voor de opvang en 

introductie van nieuwe leden. Dank aan de jeugdcommissie Florens, Kim, Sjors, Axel, 

Henk, Jacques en Bas. Dank aan het bestuur Bas, Piet, Geert en mijzelf. Zonder de inzet 

van velen zou de Venlose Schaakvereniging nooit zo goed kunnen draaien. Ik hoop van 



harte dat dit zo blijft en dat iedereen bereid is op zijn tijd zich voor de vereniging in te 

zetten als dat gevraagd wordt. 

 

Ik wens jullie een goede jaarvergadering toe en ga over tot het volgende punt op de 

agenda. 

 

25 augustus 2011 

Ad Burgmans, voorzitter 
 


