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Notulen Vergadering Raad van Bestuur
19 augustus 2013
Lokaal Caballos Zottegem
Aanwezig:
Hans Temmerman (voorzitter raad van bestuur Schaakliga OostVlaanderen V.S.F. en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem), Remi
Limbourg (penningmeester Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.), Peter
D’Hondt (Schoolschaakverantwoordelijke Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F en jeugdleider MSV), Ben Van De Putte ( jeugdleider Schaakliga
Oost-Vlaanderen V.S.F.), Eddy De Gendt (secretaris Schaakliga OostVlaanderen V.S.F., secretaris V.S.F., bestuurder KBSB, verslaggever)
1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van
bestuur van 27 mei 2013
Dit verslag wordt goedgekeurd.
2. Kasverslag
De penningmeester deelt de recente toestand op mee:
Er staat 518.08€ op de zichtrekening en 18 807.38€ op de spaarrekening.
Remi stelt voor om een aantal “subsidies” aan onze clubs –organisators
toernooien in samenwerking met de Liga- op te trekken.
De voorstellen zullen voorliggen op de A.V. van één oktober a.s. in de
KGSRL.
Aan MSV – “De Ketellappers” werden drie flessen champagne geschonken
ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan. Bart De Vogelaere zal ze in de
eindprijzen steken. De secretaris ging ter plaatse om de vereniging te
feliciteren.
3. Data Ligakampioenschappen, Oost-Vlaamse IC, 60+//NIC
meer

en

Hierna, nog eens ter herinnering, de datums Liga en Oost-Vl IC én
60+:

Liga : (KGSRL)
R1 18/10/2013 R2 22/11/2013 R3 20/12/2013 R4 17/01/2014
R5 14/02/2014 R6 14/03/2014 R7 04/04/2014
OVL INT :
R1 04/10/2013 R2 25/10/2013 R3 08/11/2013 R4 06/12/2013
R5 10/01/2014 R6 31/01/2014 R7 28/02/2014 R8 2 1/03/2014
R9 25/04/2014
60+ TOERNOOI: (SC Gentbrugge)
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de zaal zijn dit de data voor het
21e 60+tornooi 2014: vrijdag 25, zondag 27 en maandag 28 april,
vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 mei.
“De dit jaar ingevoerde mogelijkheid om één maal een bye voor een half
punt te verkrijgen blijft behouden.
Organisator S.C. Gentbrugge, Paul Wagemans.”
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Interclubs voor seizoen 2013-2014 :
2013-2014
zo. 22/09/2013
zo. 29/09/2013
zo. 13/10/2013
zo. 17/11/2013
zo. 01/12/2013
zo. 08/12/2013
zo. 15/12/2013
zo. 12/01/2014
zo. 19/01/2014
zo. 26/01/2014
zo. 09/02/2014
zo. 16/02/2014
zo. 23/02/2014
zo. 16/03/2014
zo. 23/03/2014
zo. 23/03/2014

En ziehier die van het BK 2014:
van za. 05/07/2014 tot en met zo. 13/07/2014

Het Colletoernooi wordt georganiseerd door S.C. Wachtebeke, datum:
zondag 1 september, de secretaris stuurt nog eens een “herinnering” aan
onze clubs.
Liga jeugdkampioenschap , 26 en 27 oktober 2013, toegekend aan
LSV-Chesspirant

Het bestuur bespreekt de organisatiemogelijkheden, Ben zal het
wedstrijdreglement bespreken met de inrichter, idem voor de
prijsverdeling.
Dit alles
(reglement + folder) zal tijdig worden meegedeeld aan onze clubs.
Jeugd…Oost-Vlaamse IC:
Dennis Van Vliet, voorzitter S.C. Wachtebeke, stelde voor om benevens de
(volwassen) OOST-VL IC ook een jeugdinterclub te organiseren.
Onder het motto ‘laat uw jeugd schaken” kan het bestuur van de liga zich
hier achter scharen.
Er werd dan ook gepolst naar de voorstellen, suggesties van al onze Oostvlaamse clubs … en hun deelname. Blijkt evenwel dat niet iedereen over
hetzelfde enthousiasme beschikt – ook al door een overvolle kalender.
Weinig animo dus.
Debutantentoernooi: jeugdleider Ben Van de Putte zet het nog op poten
te stellen debutantencriterium in de verf. Een aantal clubs blijken
geïnteresseerd (de Mercatel, MSV Eeklo, Evergem en andere, verder te
bespreken/uit te werken).
VLAAMS Schoolschaakkampioenschap LO 2014-2015-2016 + MO
2014
De datum waarop volgend jaar Liga Oost-Vlaanderen het Vlaams
Kampioenschap LO + MO zal inrichten is zaterdag 29 maart 2014 . Het
schoolschaakkampioenschap zal doorgaan in Don Bosco Zwijnaarde en de
voorbereidingen zijn gestart.
Nog eens herhalen: we gaan veel helpende handen nodig hebben en
iedereen die vrij is en zin heeft om aan dit spectaculair event mee
te werken mag zijn naam doorgeven aan de
schoolschaakverantwoordelijke Peter D'hondt of
jeugdverantwoordelijke Ben Van de Putte.
We verwachten in totaal een 600 à 750 deelnemers dus iedereen die zijn
steentje wil bijdragen om de jeugdwerking in Oost-Vlaanderen een niveau
hoger te tillen is van harte welkom die dag!
Peter richt zich naar het draaiboek van Tania Folie, hij bestudeert het
sponsordossier, de provincie en de stad zullen worden aangeschreven. Er
zal worden gefilmd (een test zal overigens plaats vinden op 3 november
ter gelegenheid van het toernooi 3 Torens). Er wordt gezorgd voor
randanimatie in samenwerking met “Speelpleinwerking” van de stad Gent.
Het dossier werd dus opgesteld en zal zo snel mogelijk worden bezorgd
aan de bedrijven (mogelijke sponsoring). Er zal ruime ruchtbaarheid
worden gegeven aan de scholen, uiteraard vooral in Oost-Vlaanderen. De

locatie is zeer goed, eind september plant Peter een vergadering met de
inrichtende school.
Zoals hierboven al gesteld rekenen we op een 100-tal vrijwilligers, onze
clubs dienen dus te worden warm gemaakt (betuigden al hun ruime
deelneming: de KGSRL, MSV).
Ben zorgt voor het materiaal (borden/stukken); ook het gebruik van een
beamer ware aan te raden.
Er zal worden gezorgd voor mooie prijzen. Organisatie: een vlotte
koppeling van de eerste ronde is een punt van prioriteit, het moet
mogelijk zijn om in te checken via “Schaken op School”. De ontvangst van
alle deelnemers dient te worden verzorgd.
Een en ander kan mogelijk uitgetest worden op de Oost-Vlaamse
kampioenschappen.
Een nieuwe denkpiste is “een ontmoetingsavond scholen-clubs”; verder uit
te werken.
(Ter inlichting: het Belgisch schoolschaakkampioenschap gaat in 2014
normaal door in de eerste week van mei).
4. Allerlei
-diploma’s + getuigschriften wedstrijdleider C/opvolgingscursus nov 2012
werden door de secretaris opgesteld en ondertekend door Hans en door
Sylvin De Vet, Hans zal ze aan de laureaten bezorgen.
-zowel een andere liga als de KBSB voorziet de mogelijkheid om
naamplaatjes voor arbiters te maken. Bij de KBSB is de prijs zeer
schappelijk (0,40€/stuk + 25 € voor het geheel), de secretaris zal de
KBSB dienaangaande contacteren.
-Ben heeft de vraag gekregen om een cursus te laten inrichten voor:
1/ gebruik van paringsprogramma's en meer in het bijzonder Swiss
Master (de Liga onderhoudt contacten met een ervaringsdeskundige)
vraag is of dit (of een ander programma) de paringen voor een
ploegentoernooi op een gemakkelijke basis aan kan.
2/ cursus live Chess voor uitzending van DGT-borden via internet .
Mogelijk kunnen we dit inrichten voor de ganse VSF om tot een hoger
effectief hier aangaande te komen.
Voor zowel 1 en 2 kan onze jeugdleider daarbij ondersteunen. Een
blijvende licentie (Swiss Master) zou op 50 euro komen.

3/ Ook een internationaal arbiter die veel ervaring heeft op vlak van
klokken kan worden ingeschakeld, zodoende slaan we daarbij dus 2
vliegen in 1 slag, onze arbiters zijn vragende partij voor een
klokkensessie.
Indien er eventueel vragen zijn i.v.m. de DGT-KLOKKEN kunnen we deze
in eigen midden bespreken, onze penningmeester is bereid zich als
hulp/tussenpersoon met DGT op te stellen, uw vooraf gestelde vragen
worden ingewacht bij Remi ( remi.limbourg@telenet.be ).
De Koninklijke Gentse beschikt over een perfecte zaal aangezien daar
reeds de borden geïnstalleerd staan.
- Onze jeugdleider,Ben Van De Putte, wil een jeugdfolder opstarten
waarop kunnen voorkomen: de Regels van het Schaakspel, de
Schaakclubs in de regio, de jeugdwerking,… Mogelijk wordt ook een
clubfolder samengesteld met meer inlichtingen over onze clubs (dit punt
wordt overgedragen naar volgende vergadering).
5. KBSB
VISIE KBSB: onze liga zal zijn standpunt bepalen op de A.V. van
01.10.2013, in samenspraak met de clubs (dus na ontvangst uitnodiging
AV/KBSB die op 5 oktober doorgaat).
Lidgeldverhoging: mogelijk ligt een lidgeldverhoging tot 15 € voor (thans
11 €).
6.Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag een oktober
2013, in de lokalen van de KGSRL (onmiddellijk na de A.V. = rond 22 uur
(?)).
De bestuursleden/medewerkers gelieven dit als uitnodiging te
beschouwen.

namens het Ligabestuur:
de secretaris,
Eddy De Gendt

Met dank aan: De Vlaamse Overheid

