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Openingswoord Jaarvergadering           Ad Burgmans, voorzitter 
 
Hartelijk welkom op deze jaarvergadering van de Koninklijk Erkende Venlose 
Schaakvereniging. 
In het bijzonder heet ik welkom onze ereleden, tevens lid van verdienste, Huub Borghouts 
en Theo van Spijk en ons erelid Hub van Spijk. Ook een bijzonder welkom aan Toos 
Kuijpers, 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. 
 
De Venlose Schaakvereniging viert op 1 september zijn 82e verjaardag. Ter gelegenheid 
hiervan bied ik namens het bestuur iedereen een consumptie aan. Ondanks de hoge 
leeftijd gaat het goed met de vereniging. Iedereen die de laatste maanden mee heeft 
gedaan aan het ABN Amro toernooi, het Open Venlose, of aan het Peters Interieur 
Zomertoernooi snelschaken, heeft kunnen vaststellen dat het schaakplezier weer helemaal 
terug is. Er wordt strijd geleverd en dat gaat soms samen met veel emotie. Ook de 
prestaties van onze teams in de KNSB en de Lisb competitie zijn goed. Het eerste team is 
vorig jaar gepromoveerd naar de tweede klasse KNSB en is dit jaar als tweede geëindigd. 
Het tweede team werd tweede in de promotieklasse van de Lisb. Het derde team, de 
combinatie met de Blerickse Schaakvereniging, legde in de tweede klasse beslag op de 
vierde plaats na lange tijd op kop te hebben gelegen. In de slotrondes is het team helaas 
teruggezakt. Het vierde team is overtuigend kampioen geworden in de derde klasse Lisb 
met het vijfde team op de tweede plaats. Ook de prestaties van onze jeugdleden zijn 
indrukwekkend. Ereplaatsen werden behaald door Sjoeke en Wilem Suilen, Wai Keung Liu, 
Victor Peeters, Sjors Clabbers, Florens Cals, Thijmen Smith, Guido Faassen, Mart en Joep 
Nabuurs, en Egbert Clevers. Het staat allemaal vermeld in het jaarverslag van de 
wedstrijdleider en van de jeugdleider. 
 
De Venlose Schaakvereniging is een sportvereniging, en bij sport horen strijd, competitie 
en resultaten. Maar de schaakvereniging is ook een recreatieve vereniging waar het 
aankomt op schaakplezier, gezelligheid en vriendschap. Het gaat om de schaaksport, maar 
ook om het schaakspel. Beide elementen zijn in de Venlose Schaakvereniging aanwezig en 
dat geeft vertrouwen voor de toekomst. We moeten zorgen dat dat zo bljjft. 
 
Een jaarvergadering is statutair voorgeschreven. Het bestuur legt verantwoording af over 
het gevoerde beleid en maakt de plannen bekend voor het komende jaar. Het gaat 
natuurlijk niet alleen over de activiteiten van het bestuur. Want gelukkig zijn veel leden 
betrokken bij allerlei activiteiten van de vereniging. Denk aan het jeugdschaak, het 
stadhuisschaak, de toernooien, het clubblad, het bijhouden van de elorating, de 
schaakinstructie, de opvang van nieuwe leden. Tijdens de voorjaarsvergadering van mei 
heb ik mijn waardering al uitgesproken voor de leden die zoveel hebben bijgedragen aan 
het welslagen van het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaak. Dat zal ook het komende 
jaar weer in Venlo plaatsvinden. Veel van de genoemde punten komen terug op de agenda.  
 

Ik wil tot slot nog iets zeggen over het contact dat wij op bestuurlijk niveau hebben met 
onze zusterverenigingen uit Blerick, Tegelen en Velden. Wij hebben vanuit de Venlose 
Schaakvereniging het initiatief genomen om regelmatig overleg te hebben. Het is goed dat 
wij zaken op elkaar afstemmen en waar mogelijk gezamenlijk de schaaksport promoten. 
Daarnaast heeft elke vereniging haar eigen belangen. Dat betekent dat we ook voorzichtig 
moeten zijn. Er is bij Blerick, Tegelen of Velden geen enkele behoefte om te fuseren met de 
grote zus uit Venlo. Daar zijn we niet op uit. Wij willen wel zoeken naar win win situaties. Ik 
sluit niet uit dat we op den duur ook in de structuur nauwere banden met elkaar aangaan. 
 

Ik hoop dat ik erin slaag de vergadering op tijd af te sluiten, zodat we nog tijd over hebben 
om te schaken. 


