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Uitnodiging 

 
Aan de Leden, 
 

Hiermede nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de ALGEMENE 
JAARVERGADERING, welke gehouden zal worden op maandag 31 augustus 2009  
in ons clublokaal MFC Kerkeböske  Aan de Koeberg 3, te Helden, aanvang 20.00 
uur 
 

A G E N D A 
1.  Opening  
2. Huldiging van de geleverde prestaties 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d.  25 augustus 2008 (zie bijlage)                    
4. Jaarverslag 2008 – 2009 (zie bijlage) 
5.  a.  Financieel verslag 2008– 2009 + begroting 2009 – 2010(zie bijlage) 
      b.  Verslag van de kascontrolecommissie 
           c. Contributievoorstel. (zie bijlage) 
6. Bestuursverkiezing  aftredend:  Eddy Thewis en Nico Grubben 
     Beiden zijn herkiesbaar. 
   Kandidaten voor verkiezing in het bestuur kunnen 
     zich tot aanvang van de vergadering bij het bestuur opgeven. 
 7. Benoeming Kascontrolecommissie 
8. Programma 2009 – 2010  
 (zie bijgaand competitievoorstel) 
9. Ons nieuwe clublokaal 
10.  Mededelingen 
11 Rondvraag 
12.  Sluiting 
 
Bij verhindering zagen wij gaarne even een berichtje bij een van de bestuursleden. 
 
Voorlopig PROGRAMMA 2009-2010 
SCHAKEN en DAMMEN 
Ma 31 augustus 2009: Jaarvergadering 
Ma 7 september 2009: Simultaan door clubkampioenen 
Ma 14 september 2009 1

e
. ronde Interne kompetitie    

 
SCHAKEN 
Voor de bondskompetitie zal een zestal worden opgegeven voor de 2

e
. klasse  

De bondswedstrijden voor onze schaakteams zijn op ZONDAG 
18-10-2009  1

e
. ronde 22-11-2009   2

e
. ronde 13-12-2009  3

e
. ronde 

10-01-2010  4
e
. ronde 07-02-2010 5

e
. ronde 07-03-2010  6

e
. ronde 
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28-03-2010  7
e
.ronde 

  
De laatste ronde is een gezamenlijke slotronde en wordt gespeeld in Roermond. 
Wij verzoeken jullie om met deze data rekening te houden, zodat wij niet met te weinig spelers op 
deze bondswedstrijden zullen verschijnen. 
De ratingslijst is: (per 1 juni 2009) 
Eddy Thewis   1751  Jan Verbruggen  1516   
Urbain Diarra  1671  Johan Zonneveld  1430  
Wiel Versteegen  1662  Gerard Eggebeen  1424 
Pascal Schuman  1637              Nico Grubben  1278 
Piet Pouwels   1623  Luc. Janssen   1224 
Hans Leenders  1569  Hans Pirée   0000 
Marcel Schuman  1554  Lei Janssen   0000 
DAMMEN 
Voor de dammers zijn verder de volgende data bekend: 
4 september 2009: Sneldamkampioenschap van de Peel te Asten 
5 september 2009 : Bevrijdingsdamtoernooi Eindhoven, PSV-Dammen 
Degene, die hieraan deel willen nemen graag even een berichtje 

 
Voor de bondskompetitie is opgegeven: 
een viertal en een viertal voor de Brabant-Cup 
Het programma is nog niet bekend 
De ratingslijst voor onze vereniging is: (per 1-7-2009) 
Jo Peeters  994 
Nico Grubben 960 
Ton Noyens  943 
Lei Janssen  876 
Albert Janssen 731 
Theo Coopmans 540 
Gerrit Kessels ???? 
Indien Iemand al weet, dat hij een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn, dan dit zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan de wedstrijdleiders 

 
JAARVERSLAG OVER HET VERENIGINGSJAAR 2008-2009  
Veel van de gegevens over onze vereniging staan op het Internet,  
Deze Homepage is:  www.hsdv.nl 
 
LEDENINFORMATIE 
Het ledenaantal :  per 1-7-2008   per 1-7-2009 
actieve schaakleden 12 +1    12 + 1 
actieve damleden  9    8 
passieve leden  4    4 
jeugdleden   3    5 
Dankzij de sponsorbijdragen was in het seizoen 2008-2009 nog geen  contributieverhoging nodig (zie 
ook bijgaand financieel overzicht ) 
Het contributiebedrag voor een seniorlid bedroeg nu € 60,--   
De sponsoren hebben een eigen pagina op onze homepage. 
 
Vanaf het seizoen 2008-2009 zijn wij gehuisvest in de nieuwbouw van MFC Kerkeböske. Aan de 
Koeberg 3 te Helden 
 
Onze vereniging kent twee stromingen t.w. schaken en dammen. 

  
SCHAKEN SENIOREN 
Onze schaakafdeling kwam ook dit jaar uit in de 2

e
. klasse van de LiSB. met een zestal .Het eerste 

http://www.hsdv.nl/


team wist tot hun eigen verbazing het kampioenschap voor zich op te eisen in de 2
e
. klasse en zou 

mogen promoveren. 
Omdat het aantal actieve leden, welke graag meedoen met deze bondswedstrijden gering is hebben 
wij besloten om van promotie af te zien. 
Bij deze afdeling waren ongeveer 12 leden in de interne competitie 
Clubkampioen werd dit jaar Urbain Diarra 
Verder werden er interne wedstrijden gehouden met de gong, om het snelschaakkampioenschap en 
een eindspelwedstrijd. 
De deelname van onze leden aan deze wedstrijden was dit jaar vrij goed. 
De interne kompetitie was dit jaar  vrij goed verlopen  
Het experiment met het Keizer-systeem heeft naar verwachting gewerkt. 

  
DAMMEN SENIOREN 
Bij onze damafdeling was het bondskompetitieteam ingedeeld in de hoofdklasse van de P.N.D.B.  Hier 
werd met zestallen gespeeld  
Ook werd door twee leden deelgenomen aan het Prov. Kampioenschap van de P.N.D.B., met 
wisselende resultaten  In het lopende jaar is alleen Lei Janssen hierbij als deelnemer 
vertegenwoordigd. 
In de Interne Kompetitie speelden wij met 8 leden. Kampioen werd Nico Grubben 
Ook bij de damafdeling waren er de wedstrijden met de gong, het sneldammen en de 
eindspelwedstrijd. 
Verder is er nog een gezamenlijke wedstrijd: het gecombineerde schaken – dammen. Dit jaar 2 
winnaars namelijk  Urbain Diarra en Eddy Thewis. 

 
DAMMEN EN SCHAKEN JEUGD 
Ook dit jaar werd er voor de clubavond van de senioren op een speelse wijze getracht om enkele 
jeugdige belangstellenden iets te leren over het schaken. 
Jan Verbruggen heeft dit jaar deze taak op zich genomen en heeft hierbij ook een lesje op deze 
avonden ingevoerd, zodat er mogelijk meer externe activiteiten kunnen plaats vinden voor deze 
jeugdigen 
 
BESTUURZAKEN 
De samenstelling van het bestuur was dit jaar: 
Voorzitter Eddy Thewis,   
secretaris  en wedstrijdleider: Lei Janssen 
Penningmeester Nico Grubben. 
Bestuurslid Wiel Versteegen, PR-zaken 
Bestuurslid en wedstrijdleider externe kompetitie schaken: Marcel Schuman 
(Jeugdleider : Jan Verbruggen) 
Het bestuur kwam in dit verenigingsjaar 3 maal in vergadering bijeen en meerdere keren voor het 
begin van de clubavond.  
Delegaties van het bestuur bezochten de vergaderingen van de Provinciale Bonden. 
 
INTERN COMPETITIESYSTEEM 
Een belangrijk punt van aandacht is en blijft toch wel het interne competitiesysteem, waarbij moet 
worden getracht om zoveel mogelijk wedstrijden op de clubavonden te laten spelen. Als iedereen 
zoveel mogelijk aanwezig is, dan kunnen ook wedstrijden worden gepland, die niet persé voor deze 
avond zijn vastgesteld. 
Afmelden bij de wedstrijdleider is van groot belang voor iedere clubavond, dat men niet aanwezig kan 
zijn. 
 
Nieuwe competitieopzet miv  seizoen 2008  
Met ingang van het afgelopen seizoen hebben wij een proef gedaan met het Keizersysteem. 
Hierbij kon toch iedereen meedoen, ook als men een keer niet kan komen. 
Men heeft dan geen achterstand en er behoeven geen inhaalwedstrijden meer te worden gespeeld. 
Deze proef hielden wij in het najaar, waarbij in het voorjaar weer een gewone competitie plaatsvindt. 
Dot komende seizoen zullen wij wederom iets soortgelijk organiseren, mits de vergadering hiermee 



akkoord gaat. 
 
Afsluiting 
In het kort heb ik hiermee een overzicht willen geven van de gebeurtenissen van het afgelopen 
seizoen. 
Ik wil een dank uitspreken voor al diegene, welke zich hebben ingezet om dit seizoen tot een goed 
seizoen te maken. 
Zonder de inzet van deze mensen kunnen wij als vereniging niet bestaan. 
 
KOMPETITIEVOORSTEL SEIZOEN 2009-2010 
 

Voor het seizoen 2009 - 2010 zijn er voor de Interne kompetitie meerdere mogelijkheden om dit goed 
te laten verlopen. 
Hiervoor willen wij de vergadering vragen om een voorkeur uit te spreken: 

 
SCHAAKAFDELING 
Voorstel A: 
Wij spelen hetzelfde systeem als afgelopen seizoen. 
t.w. wij beginnen met een aantal rondes volgens het Keizer-systeem 
Daarna spellen wij vanaf half januari 2010 de Kampioenschapskompetitie 
Voorstel B: 
Wij spelen twee kompetities Kampioenschapskompetitie, waarbij aan het einde van het seizoen de 
beide winnaars spelen voor het Klubkampioenschap 
Voorstel C: 
Wij spelen een dubbele kompetitie voor het Kampioenschap. waarbij dus maar een eindstand 
ontstaat. De winnaar is Klubkampioen. 
Voorstel D: 
Wij beginnen met enkele rondes Keizer-systeem 
In november beginnen wij met de Klubkampioenschapskompetitie 
Na afloop hiervan gaan wij verder met rondes volgens het Keizer-systeem. 
Voorstel E: 
Enig ander voorstel van de vergadering 

 
DAMAFDELING 
Voorstel A: 
Wij volgen hetzelfde systeem als afgelopen seizoen 
Dus per maand ongeveer een of twee keer een Kampioenschapsronde 
De overige clubavonden volgens het Keizer-systeem.of bondswedstrijden 
Voorstel B: 
Enig ander voorstel van de vergadering 

 

 
ALGEMEEN 
Afmelden blijft noodzakelijk 
Schaakleden kunnen, indien er geen wedstrijd voor hen is bij het schaken, ook deelnemen bij het 
dammen (of andersom) 

 
wedstrijdleider  Lei Janssen 

 

 

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.nl 
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HOOFDSPONSOR HSDV 
AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: (077) 320 30 

90 
Website: www.autoarena.nl 
E-mail: venlo@autoarena.nl  

 

 
AutoArena Venray, 

Leunseweg 47a, 5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 00 - Fax: (0478) 58 56 96 

E-mail: venray@autoarena.nl  

 
AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 66 
- Fax: (077) 307 75 

70 
E-mail: 

helden@autoarena.nl 
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