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Openingswoord  
 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de 93-jarige Venlose Schaakvereniging. In het 

bijzonder heet ik welkom onze ereleden, Hub van Spijk, Huub Borghouts, Bas van der 

Grinten en Jan op de Laak. Ook een bijzonder welkom aan Nico van der Hoogt en Henk van 

Gool, beiden lid van verdienste.  

 

Ik begin vandaag met een korte beschouwing over onze schaakvereniging. We hebben op dit 

moment 68 leden. 3 Vrouwen en 65 mannen. 54 van Nederlandse nationaliteit en 14 van 

Duitse nationaliteit. 3 Jeugdleden en 65 senioren. De gemiddelde leeftijd is 56 jaar. 48% Van 

onze leden is 60 jaar of ouder. We hebben 8 leden die ouder zijn dan 80. Ons jongste lid is 14, 

ons oudste lid is 84. Ondanks dat we gemiddeld een ‘oude vereniging’ zijn, zijn we toch een 

vitale vereniging. Er wordt enthousiast geschaakt en met hulp van onze Duitse vrienden 

schaken we op hoog niveau in de landelijke competitie. Toch moeten we oppassen. We 

worden elk jaar ouder en de aanwas van jonge leden is er niet of nauwelijks. We zijn wel via 

het contact met scholen het schaken aan het promoten, maar het is nog maar afwachten of 

daar ook nieuwe leden uit voortkomen. Omdat we een hoog aantal bejaarde leden hebben, 

worden we ook vaker geconfronteerd met ziekte en gebreken. Het is zaak dat we goed op 

elkaar letten en dat we proberen iedereen binnenboord te houden. Schaken is een sport die 

je tot op hoge leeftijd kunt blijven beoefenen. En schaken helpt je om geestelijk fit te blijven. 

Maar in een vereniging is het ook belangrijk dat je je prettig kunt voelen en dat er een sfeer 

van vriendschap is onder elkaar. De Venlose Schaakvereniging, iedereen, moet daar alert op 

zijn.  

 

Voor mij is dit de laatste vergadering als voorzitter. In augustus 2006 ben ik voorzitter 

geworden. Mijn bewind heeft 12 jaar geduurd en ik kan me goed voorstellen dat jullie snakken 

naar iemand anders. Toch moet ik jullie teleurstellen. Ik ga weg, maar er komt voorlopig 

niemand anders voor in de plaats. De realiteit is dat niemand binnen de vereniging bereid is 

gevonden om voorzitter te worden of, wat ook had gekund, bestuurslid, zodat er binnen het 

bestuur geschoven had kunnen worden. We hebben daar op de voorjaarsvergadering al over 

gesproken. Helaas….maar het is niet anders.  

Ik heb daar geen goed gevoel over. Een vereniging moet in staat zijn zichzelf van een 

bestuurlijk kader te voorzien. Als je gevraagd wordt voor een bestuurlijke functie voor een 

periode, zou het antwoord in principe ja moeten zijn. Natuurlijk kom je hier op de eerste plaats 
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om te schaken. Voor de ontspanning. Maar om dat mogelijk te maken moeten er altijd enkele 

mensen zijn die het een en ander regelen en de voorwaarden scheppen om het clubschaken 

mogelijk te maken. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van iedereen. Eigenlijk zou iedereen 

een tijdje in het bestuur moeten zitten. Het is niet zo’n grote belasting als je misschien geneigd 

bent te denken. Je krijgt er veel voor terug. Het is toch fijn als je iets voor een ander kunt 

doen? Niet dan? Dat heb ik tenminste zo ervaren. 

 

Binnen het bestuur ontstaat straks een vacature van voorzitter. De functie van voorzitter zal 

wisselend vervuld worden door Bas van der Grinten en Gerard in ’t Veld. Zij blijven gewoon in 

functie als secretaris en penningmeester, maar zullen waar nodig de voorzitter waarnemen. 

Dat is een noodverband. Ik vind dat zo snel mogelijk het bestuur uitgebreid moet worden 

zodat de vereniging weer een voorzitter krijgt.  

 

Na deze klagende woorden wil ik de loftrompet steken. We hebben enkele ambitieuze jonge 

schakers in ons midden. Max Warmerdam mag zich sinds kort Internationaal Meester noemen 

en Siem van Daal Fide Meester. Daar zijn we als vereniging trots op en wij volgen hun 

prestaties in nationale en internationale toernooien op de voet. En we hebben ook nog Miki 

Nieczyporowski en Laurens Ekker als veelbelovende talenten. We moeten zuinig zijn op hen 

en hen alle mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen. Bovendien wordt het hoog 

tijd dat Maarten Strijbos onttroond wordt. Deze kanjer werd dit jaar voor de 15e keer 

clubkampioen. 

In het jaarverslag van de secretaris staat een uitgebreid overzicht van de deelname van onze 

leden aan allerlei toernooien in binnen- en buitenland. Ik verwijs graag naar dit jaarverslag en 

naar agendapunt 5. 

In het jaarverslag van de wedstrijdleider wordt verslag gedaan van de interne en externe 

competitie en van enkele eigen toernooien. Ik verwijs naar dit jaarverslag, agendapunt 6. Ik 

wil hier wel al even memoreren dat Venlo 3 kampioen is geworden van klasse 2B van de LiSB 

en dat Venlo 1 zich gehandhaafd heeft in de eerste klasse van de KNSB. 

Onze penningmeester heeft een financieel jaarverslag gemaakt, agendapunt 8. Hij zal ook een 

toelichting geven op de begroting, agendapunt 10. 

 

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

bedanken. Henk van Gool voor de training op de donderdagavond voorafgaand aan de 

clubavond. Robert Meilink wil ik bedanken voor het bijhouden van de Elorating. Peter Smith 

voor het redactiewerk van ons clubblad en Peter Timmermans voor de verspreiding daarvan.  

 

Na deze inleiding open ik de vergadering en gaan we verder met de agenda. 

 

30 augustus 2018 

Ad Burgmans, voorzitter 

 


