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Openingswoord  

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 88 jarige Koninklijk Erkende Venlose 

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

Bas van der Grinten en Jan op de Laak. Huub Borghouts is ook lid van verdienste. Ook een bijzonder 

welkom aan Nico van der Hoogt en Henk van Gool, beiden lid van verdienste.  

 

Het vorig jaar ben ik mijn praatje begonnen met het beschrijven van de goede sfeer in onze 

vereniging, de grote saamhorigheid die onze vereniging kenmerkt en de gezelligheid op onze 

clubavonden. Dat zou ik dit jaar weer kunnen herhalen, omdat het nog steeds zo is. Maar ik wil dit jaar 

de nadruk vestigen op onze schaakprestaties en onze ambities. Ons eerste, tweede en derde team 

zijn vorig seizoen gepromoveerd en gaan dit jaar een klasse hoger spelen. Hieruit blijkt dat we sportief 

gezien een goed jaar achter de rug hebben. We hebben de ambitie om te laten zien dat we deze 

promotie waard zijn en we willen onszelf nog verbeteren. Dat lukt alleen als we er met zijn allen achter 

staan, het schaakspel professioneel benaderen en ons goed voorbereiden op de komende 

wedstrijden. Het vereist van ieder van ons een attitude die niet vrijblijvend is: een goede opkomst, een 

goede voorbereiding, een goede coaching, een goede speelzaal en goed materiaal. De vereniging 

moet daar de voorwaarden voor scheppen. Het bestuur neemt daarbij het voortouw, maar wij zijn 

samen de vereniging. Daarom is deze jaarvergadering zo belangrijk. We moeten na afloop van deze 

vergadering het gevoel hebben dat we weer een jaar vooruit kunnen en dat de besluiten die we 

nemen daar garant voor staan. 

 

Op de agenda staan enkele punten die ik nu alvast kort wil benoemen.  

 

In de begroting is voorzien in een contributieverhoging vanaf januari 2014. De laatste 

contributieverhoging was in 2005. We hebben nu al een aantal jaren een negatief saldo. Dit jaar 

sluiten we af met een tekort van € 927,-. 

Een contributieverhoging is een keuze. Je kijkt altijd eerst naar mogelijkheden van bezuiniging. Dat 

moet ook. Maar tegelijkertijd willen we de goede dingen van de vereniging overeind houden. Dan 

moet je dingen tegen elkaar afwegen. Bijvoorbeeld door het clubblad af te schaffen, zouden we          

€ 750,- besparen. Maar we hebben een fantastisch clubblad en het clubblad is heel belangrijk voor de 

communicatie. Wat te doen met het prijzengeld, met de reiskosten voor externe wedstrijden, met de 

zaalhuur van externe wedstrijden, om maar een paar voorbeelden te noemen. We komen er straks op 

terug. 

 

Een ander punt. Wij stellen voor om Gerard in ’t Veld als bestuurslid te benoemen. Het bestuur is heel 

blij dat Gerard heeft ingestemd met het verzoek dat wij hem gedaan hebben. De reden tot deze 
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bestuursuitbreiding is de leeftijd van enkele bestuursleden. Piet wordt volgend jaar 70 en heeft 

aangekondigd dat het dan tijd wordt om als bestuurslid op te stappen. Gelukkig is Piet nog heel vitaal. 

Maar het is wel reëel om een leeftijdsgrens te stellen. Gerard zal te zijner tijd het penningmeester-

schap op zich nemen. 

 

De Venlose schaakvereniging telde in juli 77 leden, één minder dan vorig jaar. We tellen 13 

jeugdleden en 64 senioren. In 2009 hadden we 23 jeugdleden. We doen verwoede pogingen om het 

aantal jeugdleden te vergroten. Van belang is daarbij het contact met de scholen. We hebben 

enthousiaste jeugdtrainers in het Ald Weishoes. Albert Houwen is bezig een schaaktraining in het Ven 

op te zetten in samenwerking met de basisschool. We komen hier straks nog even op terug. 

 

Maarten Strijbos is voor de 10e achtereenvolgende keer clubkampioen geworden. Henk van Gool 

werd wederom tweede. Ook voor de 10e keer? Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Onze hoop 

is gevestigd op Max Warmerdam, die als een speer omhoog schiet. Zijn eerste plaats op het Open 

Nederlands Jeugdkampioenschap is veelbelovend. Of is eerst Thijmen aan de beurt? Of toch Henk? 

In het verslag van de wedstrijdleider staan de standen van de interne competitie. In het verslag van de 

secretaris staat een mooi overzicht van de prestaties van leden die meegedaan hebben aan externe 

toernooien in binnen- en buitenland. Wij zijn er trots op. 

 

Tot slot wil in vanaf deze plaats even stil staan bij enkele leden die ernstig ziek zijn: Piet Boonen en 

Willy Schmitz. Zij zullen het zeker op prijs stellen als zij weten dat we aan hen denken en hen het 

beste toewensen. Ik vraag jullie je naam te zetten op de kaart die zo dadelijk rondgaat.  

 

Tot zover mijn inleidende woorden. Ik hoop op een vlotte jaarvergadering en dat we nog wat tijd 

overhouden om te schaken. Ik open de vergadering en geef het woord aan Bas voor de mededelingen 

en ingekomen stukken 

 

22 augustus 2013 

Ad Burgmans, voorzitter 

 


