Pagina 1 van 4

LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
Vereniging zonder Winstoogmerk
De Gendt Eddy
Secretaris
Opbrakelsestraat 37
9660
Brakel
Tel. 055 422222
0476 992575

Notulen Statutaire Algemene Vergadering
Schaakliga Oost- Vlaanderen V.S.F.
een oktober 2012
Locatie: Lekestraat 33, Eeklo

Aanwezig:
Hans Temmerman (voorzitter raad van bestuur Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem) met volmacht van de
voorzitter schaakclub FCH Zottegem,
Remi Limbourg (penningmeester Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.) met
volmacht van de voorzitter KSK Pion Aalst,
Eddy De Gendt ( secretaris Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F. en bestuurder
VSF), tevens verslaggever,
Peter D’Hondt (schoolschaakverantwoordelijke Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F. en jeugdleider MSV) met volmacht van de voorzitter schaakclub MSV,
Marc VanSon (toernooileider en Elo- en ledenadministratieverantwoordelijke
Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F en bestuurslid KGSRL),
Ben Van de Putte, met volmacht van de voorzitter schaakclub Karpov Deinze
Stefaan De Visser, voorzitter KGSRL
Ronny Bonne, Gino Snoeck, Landegem.
Ward Van Eetvelde, Chesspirant

1.Goedkeuring dagorde
Voorzitter Hans Temmerman opent de vergadering om 20.10 uur en heet de
aanwezigen welkom. Hij overloopt de dagorde van de vergadering en neemt akte
van de stemgerechtigde aanwezigen.
De dagorde wordt unaniem goedgekeurd.
2. Goedkeuring notulen van de Statut. Algemene vergadering van 03.10.2011

De notulen van de Statutaire Algemene ledenvergadering van drie oktober 2011
worden eenparig goedgekeurd met dien verstande dat Stefaan De Visser wordt
toegevoegd op de lijst der aanwezigen.
3. Rekeningen/balans 2012 / verslag van de rekeningtoezichter + kwijting

Penningmeester Remi Limbourg, deelt het kasverslag 2012 en de balans op 31/08/2012
uit. Het totaal der uitgaven bedroeg € 3 772,58 ; het betreft behalve administratie- en
reiskosten, voornamelijk toelagen voor de diverse organisaties van de Liga ( € 2 621).
De inkomsten bedroegen € 3 709,73, hoofdzakelijk ledenbijdragen.
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Het dienstjaar 2012 wordt afgesloten met een nadelig saldo van € 62,85 .
De balans is in evenwicht. Het document is toegevoegd als bijlage.
Ben Van De Putte (lid van SK Karpov Deinze) heeft de boekhouding 2012 nagekeken en
accuraat bevonden, hij stelt voor kwijting te verlenen aan de penningmeester.
De algemene vergadering keurt het kasverslag 2012 goed, verleent de verificateur kwijting
voor het dienstjaar 2012 en bedankt hem voor het nazicht van de boekhouding.
4. Verslag van de bestuursleden over het werkingsjaar 2012, kwijting van de
bestuurders

4.1.Voorzitter Hans Temmerman
Het Oost-Vlaams jeugdkampioenschap gaat eerstdaags door in Gent, in het Koninklijk
Atheneum, Voskenslaan 60 op 27&28 oktober.
Ward Van Eetvelde van inrichtende club Chesspirant zegt dat de folder spoedig zal volgen.
Hans laat verder nog weten dat het vorig ligakampioenschap heel wat voeten in de aarde
had ten gevolge van de betwisting in de zaak Deleyn, dit werd nu in beroep uitgesproken op
het niveau van de VSF en is dus van tafel. Er waren 55 deelnemers.
De inrichter van het huidige Ligakampioenschap is Schaakclub Pion Aalst. De Oost-Vlaamse
Interclubs bracht 19 ploegen op de been.
Zoals van ouds werd het 60+ kampioenschap met succes ingericht door SC Gentbrugge van
Paul Wagemans.
Het Colletoernooi kent moeilijke tijden, eigenlijk zijn er te weinig deelnemende ploegen van
verschillende clubs. Stefaan De Visser dringt toch aan om hiermee verder te doen, de
kalender zit natuurlijk overvol, er wordt gedacht aan minder reeksen.
Als medewerker-oprichter-ligasite werd David Roos gecontacteerd.
Er wordt onderzocht of leden die aangesloten zijn bij onze liga mogelijk kunnen genieten van
een korting op het inschrijvingsrecht bij deelname aan onze toernooien.
4.2 Eddy De Gendt:
Stuurde met positief gevolg een paar aanvragen tot promotie van onze arbiters door naar de
VSF. De zaak i.v.m. de klacht van de Heer Deleyn bracht nogal wat e-mailwisseling teweeg.
Verder vermeldt hij naast de “gewone” bezigheden (vergaderingen op zowat alle vlakken:
KBSB, VSF, Liga, Club), de erbij horende noodzakelijke correspondentie en informatie aan
onze clubs (bv. doorsturen aankondigingen toernooien van onze clubs) en de aanpassing
van enkele reglementen (Liga, Colle).
Zorgde voor de wisselwerking inrichting cursus wedstrijdleider C en opvolgingscursus met
Stefaan De Visser; 17 kandidaten zullen de cursus wedstrijdleider volgen, een tiental de
opvolgingscursus; dit alles in de lokalen van de Koninklijke Gentse.
Als bestuurder KBSB volgt hij de reglementen KBSB op, de clubs zijn nu rechtstreeks lid van
de KBSB: dit wordt hierboven besproken.
Gemeenschapsfederatie
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SITE KBSB CLUBBEHEER: er zijn verschillende keuzemogelijkheden.
Op vraag van Stefaan geeft de secretaris aan dat nadere inlichtingen zullen worden
medegedeeld met de uitnodiging van de A.V. van 24 november 2012 van de KBSB, de clubs
zijn nu immers rechtstreeks lid van de Bond.
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4.3. Marc VanSon (toernooileider en Elo- en ledenadministratieverantwoordelijke): op
zaterdag 10 november is er het Ligablitztoernooi, ingericht door S.K. Artevelde en dit naar
aanleiding van zijn 40 jarig bestaan (volgend jaar de KGSRL).
Marc bezorgde een overzicht van het ledenbestand van de liga. Een paar krachtlijnen:
de Liga telt op dag van deze zitting 818 leden. KGSRL blijft de grootste met 148 leden.
Voor de Elo-verwerking en de toekenning van de stamnummers is er niets bijzonders te
vertellen: alles verliep vlot, het clubkampioenschap van S.C. Gentbrugge werd ingediend. De
eloverwerking van de Oost-Vlaamse I.C. zal telkens na iedere ronde worden ingediend.
4.4. Peter deelt mee dat binnenkort de uitnodigingen vertrekken naar alle scholen i.v.m. de
inrichting van het schoolschaakkampioenschap op 19 januari 2013, dit zal plaats vinden te
Lochristi : Gemeentelijke basisschool Lochristi.
Contactpersoon en organisator: Joris Serlippens
Plaats dat het doorgaat: Zaal Uytyenhove, Zavel 7, 9080 Lochristi
Peter somt verder de voordelen op van zijn project “Schaakschool”, zo is het bv. beter
opvolgbaar dan de stap1-methode. Er dienen zoveel mogelijk jeugdleiders te worden
gecontacteerd, de bedoeling is privé uitleg te geven en de schakertjes te begeleiden. Het
dossier is voorgelegd aan de VSF.
4.5. Penningmeester Remi: zie budget/jaarrekening
4.6 De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan de raad van bestuur voor
het boekjaar 2012.
5. Budgetvoorstel 2012-2013/aanduiding van de rekeningtoezichter

De vergadering bespreekt het budgetvoorstel van begroting 2012/2013 (01.09.201231.08.2013) van onze penningmeester, Remi Limbourg .
De inkomsten worden begroot op 3 679 € (waarvan 3 529 € ledenbijdragen en 150€
intresten), de uitgaven zijn geraamd op 4 925 €. Het begroot overschot uitgaven bedraagt
derhalve 924 €.
De Algemene Vergadering keurt het budgetvoorstel 2012/2013 goed, deze begroting is
toegevoegd als bijlage.
De Algemene Vergadering stelt Gino Snoeck aan als financieel commissaris voor
2012/2013.
6. Vaststelling lidgelden liga 2012-2013
voorstel raad van bestuur (onveranderd):
- senioren: 5 €
- junioren: 2 €
- miniemen: 2 €
Als dusdanig eenparig door de A.V. goedgekeurd. In totaal Liga + VSF respectievelijk 24
en 13€

7. Verkiezingen van bestuurders

Notulen Statutaire Algemene Vergadering

01 oktober 2012

Pagina 4 van 4
De kandidaturen voor de functie van bestuurder: Ben Van De Putte en Eddy
De Gendt worden, na een geheime stemming, door de A.V. eenparig
gekozen/herkozen.
8. Vastleggen plaats volgende algemene vergadering
De volgende algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 01 oktober 2013 en
zal plaatsvinden in de lokalen van de KGSRL.
De voorzitter sluit de algemene vergadering omstreeks 23u.
Eddy De Gendt
Secretaris
e-mail: eddy.dg@skynet.be
Brakel, 05.11.2012
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