Notulen Statutaire Algemene Vergadering
LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
Vereniging zonder Winstoogmerk
Schaakliga Oost- Vlaanderen V.S.F.
De Gendt Eddy
een oktober 2013
Secretaris
Opbrakelsestraat 37
9660
Brakel
Tel. 055 422222
0476 992575

Locatie: Lokalen KGSRL

Brakel, 17.10.2013

Aanwezig:

Hans Temmerman (voorzitter raad van bestuur Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem), Remi Limbourg
(penningmeester Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.), Eddy De Gendt (secretaris
Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F., bestuurder VSF, bestuurder KBSB), tevens
verslaggever, Ben Van de Putte bestuurder Schaakliga Oost-Vlaanderen, Stefaan
De Visser voorzitter KGSRL, Ronny Bonnevoorzitter De VrijschakerLandegem,
Ward Van Eetvelde L.S.V. Chesspirant,Thimothy De Rycke voorzitter L.S.V.
Chesspirant.
Aanwezige/vertegenwoordigde clubs:
401 KGSRL – 402 S.C. Jean Jaurès – 417 KSK Pion Aalst – 418 Van Pion tot
Dame Geraardsbergen – 422 Meetjeslandse SV – 430 De Vrijschaker Landegem
– 436 L.S.V. – Chesspirant – 438 Karpov Deinze – 462 SC Caballos Zottegem –
471 Schaakclub Wachtebeke – 478 Schaakclub Caballos Zottegem
Verontschuldigd:
Peter D’Hondt (schoolschaakverantwoordelijke Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F. en jeugdleider MSV), Marc VanSon (toernooileider en Elo- en
ledenadministratieverantwoordelijke Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F en
bestuurslid KGSRL), Gino Snoeck De Vrijschaker Landegem
1.Goedkeuring dagorde
Voorzitter Hans Temmerman opent de vergadering om 20.15 uur en heet de
van de stemgerechtigde aanwezigen.
De dagorde wordt unaniem goedgekeurd.
2. Goedkeuring notulen van de Statut. Algemene vergadering van 01.10.2012

De notulen van de Statutaire Algemene ledenvergadering van een oktober 2012
worden eenparig goedgekeurd.
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3. Rekeningen/balans 2012 / verslag van de rekeningtoezichter + kwijting

Penningmeester Remi Limbourg, deelt het kasverslag2012 en de balans op 31/08/2012
uit. Het totaal der uitgaven bedroeg € 4 992,36 ; het betreft behalve administratie- en
reiskosten, voornamelijk toelagen voor de diverse organisaties van de Liga ( € 2 942,50),
schaakcursussen (809,80).
De inkomsten bedroegen € 7 211,48: ledenbijdragen (3 465), diverse baten (terug VSF
3 579,29), intresten (167,19).
Het dienstjaar 2012 wordt afgesloten met een batig saldo van € 2 219,12.
De balans is in evenwicht. Het document is toegevoegd als bijlage.
Gino Snoeck (lid van De Vrijschaker Landegem) heeft de boekhouding 2013 nagekeken
en accuraat bevonden, hij stelt voor kwijting te verlenen aan de penningmeester.
De algemene vergadering keurt het kasverslag 2013 goed, verleent de verificateur – Gino
Snoeck - kwijting voor het dienstjaar 2013 en bedankt hem voor het nazicht van de
boekhouding.
4. Verslag van de bestuursleden over het werkingsjaar 2013, kwijting van de
bestuurders

4.1.Voorzitter Hans Temmerman:
Het Oost-Vlaamsjeugdkampioenschap Volgend seizoen (2015-2016) zijn de Oost-Vlaamse
Ligakampioenschappen toegewezen aan Schaakclub Caballos Zottegem. Partijen starten om 20h00

R1: Vrijdag 16 oktober 2015
R2: Vrijdag 13 november 2015
R3: Vrijdag 18 december 2015
R4: Vrijdag 15 januari 2016
R5: Vrijdag 5 februari 2016
R6: Vrijdag 11 maart 2016
R7: Vrijdag 15 april 2016

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.
De inrichter van het huidige Ligakampioenschap Schaakclub Pion Aalst ontving een goeie
veertig deelnemer, er waren (te) veel afzeggingen (ff) te noteren.
De Oost-Vlaamse Interclubs bracht deze keer 22 ploegen op de been, een mooie stijging
t.o.v. vorig jaar.
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Zoals van ouds werd het 60+ kampioenschap met succes ingericht door SC Gentbrugge van
Paul Wagemans. De organisatie was voortreffelijk, door allerlei omstandigheden slechts 20
deelnemers, dit is iets te weinig.
Het Colletoernooi komt er, na moeilijke tijden, weer bovenop: er waren 28 deelnemende
ploegen.
4.2 Eddy De Gendt:
vermeldt naast de “gewone” bezigheden (vergaderingen op zowat alle vlakken: KBSB, VSF,
Liga, Club), deerbij horende noodzakelijke correspondentie en informatie aan onze clubs
(bv. doorsturen aankondigingen toernooien van onze clubs, uitnodigingen vergaderingen,
verslagen vergaderingen) en de aanpassing van enkele reglementen (Liga, Colle) ook nog
het neerleggen van de nodige documenten (wijzigingen in het bestuur) bij de Rechtbank van
Koophandel te Oudenaarde.
4.3. Marc VanSon (toernooileider en Elo- en ledenadministratieverantwoordelijke) is
verontschuldigd. Hij laat weten dat er zich geen bijzondere problemen hebben voorgedaan in
zijn ambtsbezigheid.
Marc bezorgde een overzicht van het ledenbestand van de liga. De Liga telt op dag van deze
zitting 836 leden. KGSRL is de op een na grootste club van het land met 162 leden
(Eynatten heeft er 165).
4.4. Ben(+ schoolschaak Peter):
Het 11de jeugdtoernooi van Caballos Zottegem gaat door op maandag 11 november in de
Bevegemse Vijvers.
Op zondag 3 november gaat trouwens ook het criteriumtoernooi door van De Drie Torens
(folder nog niet in bezit).
Het jeugdkampioenschap van Oost-Vlaanderen werd georganiseerd door Chesspirant,
oktober 2012 en trok 107 deelnemers.
Dit jeugdkampioenschap was tevens het selectietoernooi voor het Vlaams
Jeugdkampioenschap in Mechelen februari 2013. Op één na hebben alle geselecteerden
hieraan deelgenomen voor Oost-Vlaanderen.
Voor de volgende editie 2014 zijn volgende spelers reeds automatisch geplaatst:
De Vlaamse jeugdkampioenen en Vlaamse Jeugdkampioenes van 2013.
Kampioenes: Sarah Snoeck/Ayla Vincent/Ines Dellaert/Louise Vanderstappen en
Provinciaal Laureaat 2013: Maarten De Vleeschauwer.
De volgende editie van het Oost-Vlaams Jeugdkampioenschap wordt georganiseerd door
LSV Chesspirant op 26 en 27 oktober in het Atheneum Voskenslaan (zoals vorig jaar)
Het reglement werd aangepast en er is een mooie prijzentafel (geldprijzen en natura)
voorzien. INFO OP http://www.lsv-chesspirant.be/ovl-jeugdkampioenschap/ .
LSV Chesspirant zal deelnemen aan de Oost-Vlaamse Interclubs met een jeugdploeg.
Hiervoor is een ander aanvangsuur voorzien. Stefaan waarschuwt voor een al te vroeg
aanvangsuur, maar ook voor een te laat einde bij jeugdploegen. Moet geëvalueerd worden.
De schoolschaakkampioenschappen van de Liga gaan door op18 januari 2014 in Eeklo
(www.schakenopschool.be).
Vorig jaar zijn we opnieuw gestart met debutantentoernooien. Doel is de beginnende
jeugdschakers van stappen 1,2 en 3 hun eerste toernooi-ervaringen te laten opdoen.
Er vonden debutantentoernooien plaats in MSV Eeklo, MSV Evergem, Wetteren en Mercatel.
De opkomst was groot en het leeft. Er dient verder ingezet te worden op deze
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debutantentoernooien om jaarlijks een 5 à 6-tal toernooien in Oost-Vlaanderen te gaan
inrichten (debutantencriterium).
Een aantal clubs zitten met een grote toename van het aantal jeugdleden die afkomstig zijn
van scholen. Samenwerking tussen scholen en plaatselijke schaakclubs kan voor iedere club
extra jeugdleden aantrekken. Sommige clubs zitten echter momenteel vol en kunnen moeilijk
nog extra leden aantrekken.
Ronny deelt nog mee dat in Landegem het aantal jeugdleden stabiel is.
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, de voorbereidingen zijn gestart, er worden 600/750 deelnemers
verwacht.
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.
Stefaan dringt er op aan om ook mogelijke helpers mondeling trachten te bereiken.
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). 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, Peterplant 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).
4.5. Penningmeester Remi: zie budget/jaarrekening
Remi stelt voorop voorzichtig te zijn met de uitgaven de volgende jaren. Hij stelt ook dat het
belangrijk is dat de rekeningtoezichter best naar de A.V. dient te komen (dit is thans opgelost
door het kiezen van de plaats van de vergadering 2014 én de rekeningtoezichter (Ward Van
Eetvelde) uit die club)). Ward vraagt trouwens om de inschrijvingsgelden voor onze
toernooien te laten dalen.
Stefaan zegt dat het eigenlijk een gemakkelijkheidsoplossing is “om geld uit te delen” (aan
de clubs): het levert geen deelnemer meer op. Beter zou zijn kortingen te geven aan
deelnemers aan de ligakampioenschappen.
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4.6 De Algemene Vergaderingverleent unaniem kwijting aan de raad van bestuur voor
het boekjaar 2013.
5. Budgetvoorstel 2013-2014/aanduiding van de rekeningtoezichter

De vergadering bespreekt het budgetvoorstel van begroting 2013/2014 (01.09.201331.08.2014) van onze penningmeester, Remi Limbourg.
De inkomsten worden begroot op 3 679 € (waarvan 3 529 € ledenbijdragen en 150€
intresten), de uitgaven zijn geraamd op 6 800 €. Het begroot overschot uitgavenbedraagt
derhalve 3 121 €.
De Algemene Vergadering keurt het budgetvoorstel 2013/2014 – na bespreking en
aanpassing in overleg met de aanwezige leden van inzonderheid de clubs KGSRL,
Wachtebeke, L.S.V. – Chesspirant, De Vrijschaker Landegem (Ronny Bonne wenst een
“spaarpotje” van 400€ voor volgend jaar aan te leggen, hierop werd ingegaan) goed.
Deze begroting is toegevoegd als bijlage.
De Algemene Vergadering stelt Ward Van Eetveldeaan als financieel commissaris voor
2013/2014.
6. Vaststelling lidgelden liga 2013-2014
voorstel raad
- senioren:
- junioren:
- miniemen:

van bestuur (onveranderd):
5€
2€
2€

Als dusdanig eenparig door de A.V. goedgekeurd. In totaal KBSB + Liga + VSF
respectievelijk 19 en 17€

7. Bespreking van de overkoepelende organisaties
VSF:
de secretarisbelicht kort de toestand i.v.m. het schaken op school: in Oostende
wordt een project gepland om een(betaalde) vrijwilliger in te schakelen, de Stad
Oostende heeft een subsidie van 6 000 € beloofd voor 2014, nog even (twee
weken) afwachten op hun definitieve beslissing.
De VSF heeft een subsidiedossier ingediend voor een bedrag van 10 000 €, hier
valt de beslissing midden december. Indien dit positief onthaald wordt zullen de
liga’s hier zeker de vruchten van plukken.
Op verzoek van onze leden zal Eddy de balans VSF oversturen aan onze clubs
(dit gebeurt eigenlijk al).
KBSB:
de secretaris schetst eveneens de “licht ontaarde toestand” binnen het bestuur
KBSB, waar nogal wat bestuurders dreigen met ontslag en het ontslag van de
voorzitter vragen.
Hij heeft het tevens over het contract “Premium Chess” dat in de steigers staat,
het gaat hier over schaken per internet: waakzaamheid is geboden. De
definitieve versie van het contract is nog niet voorgelegd.
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De stemming op de A.V. van de KBSB, voorzien 5 oktober, door onze Liga, onze
clubs, wordt besproken. Het Bestuur engageert zich uiteraard en in elk geval om
de wensen van zijn clubs na te volgen.
Stefaan stelt voor de KBSB te berichten over onze ontevredenheid. In algemeen
overleg worden volgende punten in de tekst goedgekeurd:
“Brakel, (02).10.2013
NOTA VOOR DE HEER DELHAES G. Voorzitter KBSB
Afschrift Bestuur KBSB
Eveneens afschrift voor de VSF, de Oost-Vlaamse clubs, de Belgische clubs
BETREFT: AV van 5 oktober 2013
Geachte Heer Voorzitter,
geacht bestuur KBSB,
Het Bestuur van de Liga Oost-Vlaanderen en zijn clubs, meer dan 800 leden op 15
september 2013, in Algemene Vergadering bijeen in de lokalen van de KGSRL, op datum
van 01.10.2013, hebben beslist u het volgende mee te delen.
De wettelijke termijn voor het berichten van de agenda van bedoelde AV aan de leden werd
niet geëerbiedigd, men zie uw statuten die mede door onze Liga werden goedgekeurd.
Inderdaad is het zo dat onze clubs over te weinig tijd beschikken om met kennis van zaken
de volledige dossiers/de uitgebreide agenda van bedoelde AV door te nemen en een
objectief oordeel te vellen.
Derhalve EIST de Liga Oost-Vlaanderen dat deze AV wordt verdaagd naar een later te
bepalen datum. Indien het voor u evenwel onmogelijk zou zijn deze AV uit te stellen -gelet op
enige verplichting in uw statuten- dan kan deze enkel doorgaan met HET BEPERKTE PUNT
namelijk dat vastgesteld wordt dat de AV niet rechtsgeldig kan besluiten en dient een nieuwe
datum te worden vooropgesteld.
Overigens is onze Liga het niet eens met de vooropgestelde toevoeging in punt 30 van de
agenda, namelijk het aantrekken van leden via indirecte weg, en dus niet via de clubs
(evenals alle natuurlijke, of rechtspersonen die rechtstreeks (niet via een schaakclub).
In bijkomende orde kan het evenmin en geenszins dat de punten, 44, 46, 48, 49 ter
stemming worden voorgelegd (zie ook punt 8 van de agenda).
Tenslotte verzoekt de Liga Oost-Vlaanderen u met aandrang rekening te houden met onze 4
700 Belgische hobbyschakers en de persoonlijke belangen van bestuursleden daar
ondergeschikt aan te maken.
De AV van onze Liga verzoekt u aan deze een antwoordbevestiging voor te behouden.
Onder voorbehoud van alle rechten.”
8. Vastleggenplaats volgende algemene vergadering
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De volgende algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 07 oktober 2014,
20 uur en zal plaatsvinden in de lokalen van de L.S.V. – Chesspirant, Kerkplein
5/Kloosterstraat 19, Lokeren.
De voorzitter sluit de algemene vergadering omstreeks 23u15.
Eddy De Gendt
Secretaris
e-mail: eddy.dg@skynet.be
Brakel, 16.10.2013De Vlaamse Met dank aan Overheid
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