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Openingswoord  

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 91-jarige Venlose Schaakvereniging. In het bijzonder 

heet ik welkom onze ereleden, Hub van Spijk, Bas van der Grinten, Piet Thijssen en Jan op de Laak. 

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

 

De agenda van deze jaarvergadering bevat de gebruikelijke punten die ieder jaar terugkeren: de 

jaarverslagen van de secretaris, de wedstrijdleider en de penningmeester; de begroting voor het 

komende seizoen, de prijsuitreiking van de interne competitie, de indeling van de interne en externe 

competitie van het nieuwe seizoen en de verkiezing van het bestuur. Een extra agendapunt is de 

sponsoring van het eerste team, onder punt 11. Daar hebben wij als bestuur wat uit te leggen en daar 

moeten we in alle openheid met elkaar over praten. De verkiezing van het bestuur is regulier: enkele 

bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. Ook de voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Voor mij is 

het de laatste keer dat ik me verkiesbaar stel. Ik ben in 2005 in het bestuur gekomen en ben vanaf 

2006 voorzitter. Tijd voor verandering, lijkt mij.  

 

Wij hebben weer een schaakjaar afgesloten. We kijken terug op een jaar met mooie toernooien: het 

LimianZ Rapid Open in maart, het RABO Open Kampioenschap Venlo in mei-juni en het 

Zomersnelschaaktoernooi in juli-augustus. Ons eerste team werd kampioen in de 2e klasse D van de 

KNSB en promoveert naar de 1e klasse. Daarentegen degradeerde ons derde team uit de 1e klasse 

van de LiSB. Ons tweede en vierde team handhaafden zich in de promotieklasse en de 3e klasse van 

de LiSB. De ambitie van het eerste team is handhaving in de 1e klasse, maar alle andere teams willen 

niets liever dan promoveren. Dat is de doelstelling voor het nieuwe seizoen.  

Maarten Strijbos is voor de 13e achtereenvolgende keer clubkampioen geworden. Hij heeft dit jaar een 

beslissingswedstrijd nodig gehad tegen Max Warmerdam. Een knappe prestatie. Qua rating is Max 

immers Maarten gepasseerd. De laatste KNSB-rating van Max is 2406 en van Maarten 2315. Ook bij 

de tijgers, de olifanten en de buffels is volop strijd geleverd. Opmerkelijk is verder dat Peter 

Timmermans een verrassende winnaar is van de laddercompetitie en dat Maria Rahawadan als 

grootste stijger de ratingprijs heeft gewonnen.  

 

Momenteel spelen Max Warmerdam en Siem van Dael op het Europese Jeugdkampioenschap in 

Praag. Zij doen het daar goed en natuurlijk zijn we heel trots op deze talenten. Zij komen uit het nest 

van de Tegelse Schaakvereniging en hebben hun vervolgstap gemaakt in de Venlose 
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Schaakvereniging, maar dit zijn jongens die de ambitie en het talent hebben om nationaal en 

internationaal verder te groeien. Onlangs heeft de Gemeente Venlo aan beiden een Topsport subsidie 

van € 1000,- toegekend. Deze subsidie is aangevraagd door de Tegelse en de Venlose 

Schaakvereniging samen. Zoals jullie weten hebben beide schaakverenigingen een deal met elkaar 

om samen te werken op het gebied van jeugdopleiding. We hopen dat meer talentvolle jeugdspelers 

in het belang van hun ontwikkeling gaan deelnemen aan de Venlose competitie.  

 

Voordat we met de vergadering verder gaan wil ik nog enkele mensen in het bijzonder bedanken. 

Rudi van Gool voor de training aan het derde team. Henk van Gool voor de training op de 

donderdagavond voorafgaand aan de clubavond. Verder heeft Henk een groot aandeel in het 

bibliotheekschaak op de dinsdag in de Venlose bibliotheek. En op woensdag lezen we met grote 

belangstelling zijn column in de Limburger. Ger van Leipsig wil ik bedanken voor het bijhouden van de 

Elorating. Hij heeft dat vele jaren gedaan. Dit wordt vanaf heden overgenomen door Robert Meilink. 

Ger was ook onze verbinding met Xerox voor het drukken van het clubblad. Maar Ger werkt sinds kort 

niet meer bij Xerox en het is onzeker, mede door de reorganisatie bij Xerox, of wij met ons drukwerk 

daar in de nabije toekomst nog terecht kunnen. Het bestuur gaat alternatieve mogelijkheden 

onderzoeken. Een van de alternatieven is om het clubblad alleen nog digitaal te verspreiden. Maar 

zover is het nog niet. Peter Timmermans wil ik bedanken voor de verspreiding van het clubblad. Peter 

Smith voor de redactie van het clubblad. Ook dank ik mijn medebestuursleden voor hun inzet voor de 

vereniging.  

 

 

Na deze inleiding open ik de vergadering. 

 

25 augustus 2016 

Ad Burgmans, voorzitter 

 


