Notulen Statutaire Algemene Vergadering
LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
Vereniging zonder Winstoogmerk
Liga Oost- Vlaanderen V.S.F.
De Gendt Eddy
04 december 2017
Secretaris
Opbrakelsestraat 37
Locatie: Schaakclub Caballos, Zottegem
9660
Brakel
Tel. 055 422222
0476 992575
Twee bijlagen (Stat.+H.R.)
Aanwezig (en stemmenaantal):
Hans Temmerman (voorzitter Schaakliga Oost-Vlaanderen en voorzitter Caballos
Zottegem), met volmacht Schaakclub Van Pion tot Dame Geraardsbergen (11), Eddy De
Gendt (secretaris Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F. en secretaris KBSB, tevens
verslaggever, met volmacht van MSV (10), Luc Oosterlinck (verantwoordelijke
schoolschaak Schaakliga Oost-Vlaanderen en secretaris De Drie Torens) (1), Annelies
Cuvelier (Jeugd verantwoordelijke LSV-Chesspirant), met volmacht van Schaakclub
Hanske De Schaker Oudenaarde (3), Ward Van Eetvelde (penningmeester Schaakliga
Oost-Vlaanderen V.S.F. en ondervoorzitter LSV-Chesspirant), Jean-Pierre Haverbeke
Karpov Deinze, ondervoorzitter Liga OVL (3), Ben Van de Putte
(Jeugdschaakverantwoordelijke Schaakliga Oost-Vlaanderen) met volmacht van de
Mercatel (3), Martin Deschepper (jeugdleider Aalter) (4), Ronny Bonne Schaakclub De
Vrijschaker Landegem (5), Gino Snoeck Schaakclub De Vrijschaker Landegem, Timothy
De Rycke (voorzitter L.S.V.-Chesspirant, financieel commissaris afgelopen boekjaar)
(13), Stefaan De Visser (voorzitter KGSRL) (22) met volmacht De Pluspion Wachtebeke
Verontschuldigd:
Marc VanSon (toernooileider en Elo- en ledenadministratieverantwoordelijke Schaakliga
Oost-Vlaanderen V.S.F en bestuurslid KGSRL), David Roos (medewerker Liga Schaakliga
Oost-Vlaanderen V.S.F)
1.Goedkeuring dagorde en algemeen
Hans opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. Hij zal de
vergadering stevig in handen houden én de statuten toepassen.
De aanwezigheidslijst en de lijst van de gemandateerden worden opgesteld. De
gemandateerden (aanwezig of met volmacht) van de clubs hebben recht op 1
stem per 10 sportbeoefenaars of gedeelte ervan.
De vergadering is rechtsgeldig (er zijn 75 van de 101 stemmen “aanwezig of
vertegenwoordigd” (zie hierboven).
Annelies en Martin zijn de stemopnemers, samen met de secretaris.

2. Goedkeuring van de statuten
De statuten worden na een kort debat goedgekeurd, er waren een paar kleine
wijzigingen (72 voor, 3 onthoudingen). Zie bijlage.
3. Goedkeuring van het H.R.
Het huishoudelijk reglement wordt na debat, inzonderheid over de nieuwe Commissies,
goedgekeurd, ook hier worden er op vraag van de A.V. wijzigingen aangebracht (72 voor,
3 onthoudingen). Zie bijlage.
4. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van 26.09.2017
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd mits aanpassingen volgens
de wensen van de A.V.:
-over het reglement ligajeugdkampioenschap;
-over de elektronische borden;
-en onder de opschortende voorwaarde dat een inventaris van het materiaal wordt
opgesteld uiterlijk 01.01.2018.
Al deze punten werden aangepast in het verslag van de A.V. van 26.09.2017,
dat wordt goedgekeurd met 61 stemmen voor, bij 14 onthoudingen.
Men zie verder dit aangepaste verslag dat snel aan onze leden wordt bezorgd.
5.Aanstellen van een rekeningtoezichter
Martin Deschepper wordt aangesteld als rekeningtoezichter voor het boekjaar 20172018.
6.Varia
We stellen vast dat zowel de VSF als de KBSB hun A.V. 2018 beleggen op 20 oktober
2018.
7.Volgende vergadering
De volgende A.V. zal doorgaan in Landegem, de vooropgestelde datum is 24 september,
2018, de locatie is nog te bepalen door Ronny.
De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen voor hun toch wel
positieve ingesteldheid.

Namens de Liga Oost-Vlaanderen, vzw
De secretaris
Eddy De Gendt
Brakel, 11.12.2017.
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