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Zottegem, 22 december 2013

Notulen Vergadering Raad van Bestuur
25 november 2013
Lokaal Caballos Zottegem
Aanwezig:
Hans Temmerman (voorzitter raad van bestuur Schaakliga OostVlaanderen V.S.F. vzw en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem vzw,
Remi Limbourg (penningmeester Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.),
Peter D’hondt (Schoolschaakverantwoordelijke Schaakliga OostVlaanderen V.S.F en jeugdleider MSV), Ben Van De Putte ( jeugdleider
Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.), Eddy De Gendt (secretaris Schaakliga
Oost-Vlaanderen V.S.F., ondervoorzitter V.S.F., bestuurder KBSB)
Clubs/vertegenwoordigd: 401 Stefaan De Visser; 403 L. Oosterlinck; 418
Remi Limbourg en 417; 422 Peter D’hondt; 436 Ward Van Eetvelde; 438
Ben Van De Putte; 462 en 478 Hans Temmerman
Verontschuldigd:Marc VanSon,clubs 430 Ronny Bonne en 471 Dennis
Van Vliet
De voorzitter heet eenieder welkom, hij stelt vast dat onze Liga voor zo’n
65% van zijn leden is vertegenwoordigd/aanwezig. Hij feliciteert Bart
Michiels IGM(zie ook “Allerlei”).
1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van
bestuur van 19 augustus 2013
Dit verslag wordt goedgekeurd.
2. Kasverslag
De penningmeester deelt de recente toestand mee:
Er staat 603.61€ op de zichtrekening en 16 818.03€ op de spaarrekening.
Remi diende de jaarrekening in bij de Rechtbank van Koophandel te
Oudenaarde.
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Om het dossier van de Oost-Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2013 af te
ronden en de uitbetaling van de Liga-subsidie mogelijk te maken , was de
RvB akkoord om ook de meer-uitgave ( 108.99 € ) te betalen aan de
inrichters, mits het voorleggen van de gedocumenteerde eindafrekening.
Tevens werd de wens geuit, dat ook de jeugd zich voortaan aan het
goedgekeurd budget zou houden.
Ben zal aanvullende stukken (bewijzen) voorleggen. Ben deelt overigens
mee dat er nog een overschot aan naturaprijzen is waardoor het
budget werd overschreden maar die prijzen dus kunnen gebruikt worden
voor een volgende editie.
Even op wijzen dat het aantal deelnemers van 107 naar 136 steeg.
3. Data Ligakampioenschappen, Oost-Vlaamse IC, 60+//NIC
Hierna,nogeensterherinnering, datumsLigakampioenschappen en
Oost-Vl IC én 60+:
Liga : (KGSRL)
R3 20/12/2013 R4 17/01/2014
R5 14/02/2014 R6 14/03/2014 R7 04/04/2014
OVL INT :
R5 10/01/2014 R6 31/01/2014 R7 28/02/2014 R8 21/03/2014
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.”
Data van de Nationale
Ronde
7
res. 2
8
9
res. 3
10
11-reste
11-1

Interclubs voor seizoen 2013-2014:
2013-2014
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
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barrage

zo. 23/03/2014

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

4. Debutantentoernooi:
jeugdleider Ben Van de Putte deelt mee dat het volgende
debutantentoernooi iets vroeger zal plaats vinden, namelijk in februari, dit
op vraag van de jeugdspelers.

5.Oost-Vlaamse Schoolschaakkampioenschappen
2014 Lager en Middelbaar onderwijs
Vindt plaats in Eeklo op 18 januari 2014.
Adres: College O.-L.-V.ten Doorn, ingang Dullaert 4, 9900 Eeklo.
Er werd een inschrijvingsmodule geplaatst op:
http://www.schaakligaoostvlaanderen.be/ (link naar: )
http://www.schakenopschool.be/pagina/oost-vlaamse-kampioenschappen
6.VLAAMS Schoolschaakkampioenschap LO 2014/5/6 + MO 2014
De datum waarop volgend jaar onze liga het Vlaams Kampioenschap LO +
MO zal inrichten is zaterdag 29 maart 2014. Het schoolschaakkampioenschap zal zoals geweten doorgaan in Don BoscoZwijnaarde.
Nog eens herhalen: we gaan veel helpende handen (100
medewerkers) 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.
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.
Het te gebruiken materiaal is ok, ook de catering is al voorzien. De
randanimatie is nog verder uit te werken.
Peter stelt voor om een eventueel overschot te verdelen onder de clubs
die vrijwilligers afvaardigden.
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(Ter inlichting: het Belgisch schoolschaakkampioenschap gaat in 2014
normaal door in de eerste week van mei).

7. Allerlei
-DGT-KLOKKEN: indien er vragen zijn 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 KGSRL zal mogelijk een cursus inrichten over “Swissmaster”,
desgevallend ook “Chess Live”. Het Ligabestuur zal instaan voor de
communicatie naar al onze clubs. Ben zal hier –in persoonlijke naam –
aanwezig zijn.
-Bart Michiels behaalde zijn derde norm voor IGM. Zowel zijn club, de
KGSRL, laat bij monde van Stefaan De Visser weten dat dit dient gevierd
te worden, eventueel met een passend evenement. Er wordt samen met
het Ligabestuur gedacht aan de inrichting vanbv. een simultaan door onze
nieuwe IGM, mogelijk tijdens de schoolschaakkampioenschappen. Dit
dient nog verder te worden uitgewerkt.
8. KBSB
Eddy geeft meer uitleg over de bij de KBSB hangende malaise:
-de onrust is al lang hangende: in november 2012 gaan twee bestuurders
van de KBSB spreken met KCFE, zeker niet het voltallig bestuur is daar
van op de hoogte. Op 27 augustus van dit jaar gaan drie bestuurders met
datzelfde KCFE spreken en vernemen daar dat “er al eens twee
bestuurders zijn langs geweest”. De voorzitter van de KBSB licht s’
anderendaags de RvB in. Het eerste kan natuurlijk maar waarom dan zo’n
heisa maken als er op 27 augustus drie andere bestuurders werden
uitgenodigd?
-Idem dito voor de zaak Internetschaak, ik verneem dat een bestuurder
zich reeds in mei van dit jaar naar Bologna/Italië heeft begeven om er een
ontwerp van overeenkomst in ontvangst te nemen. Ook dit kan natuurlijk,
maar waarom wordt de volledige RvB daar pas ettelijke maanden later
over ingelicht. En dan maar wijzen op gebrekkige voorlichting door een
andere bestuurder.
-moeilijkheden met twee volmachten bij de FIDE, enerzijds inderdaad een
fout van de voorzitter, anderzijds problemen met een tweede volmacht
FIDE, een moeilijk te overziene toestand.
-al deze zaken maken de clubs onrustig.
- Anderlecht trekt zich terug als organisator van de laatste ronde NIC
2013-2014.
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-tijdens de laatste BV KBSB kwam de voorzitter van de Liga WestVlaanderen me vinden om te zeggen dat hij het spijtig vond dat onze
Oost-Vlaamse boekenverkoper (en bestuurslid Liga Oost-Vlaanderen) zich
niet wou engageren om zijn liga te subsidiëren met een (klein) bedrag van
150/200€. Spijtige zaak voor hem, maar in derden belangen wens ik niet
tussen te komen.
De penningmeester maakt enig voorbehoud over bovenstaande
paragrafen, omdat betrokkenen niet aanwezig zijn en hun mening niet
kunnen weergeven. De overige vier bestuurders staan volledig achter de
weergegeven tekst, uiteraard kan niet iedereen aanwezig zijn op onze
kleine bestuursvergadering. Onze Liga staat overigens voor openheid en
wenst zijn leden zo goed mogelijk te informeren.
Na deze sombere opsomming geeft Eddy aan dat beter positief kan verder
gewerkt worden en stelt hij voor–onmiddellijk gevolgd door Stefaan De
Visser, voorzitter KGSRLen bijgetreden door de volledige raad, dat onze
liga het vertrouwen behoudt in Jan Rooze met betrekking tot de hem
toegekende functie.
Er wordt overgegaan naar de voorstellen 5.d. motie van wantrouwenen 9.
verzoek om ontslag. Principieel is onze liga tegen het eerste voorstel, er
waren andere mogelijkheden; ook het tweede lijkt ons niet gepast, de
sanctie zou te sterk zijn. De mening van club(s) die een andere mening
aangegeven heeft (hebben) - hetzij mondeling, hetzij schriftelijk - zal
zoals steeds gerespecteerd worden. Omdat de stemming geheim is
kunnen we hier niet verder over uitweiden. De voorzitter doet de verdeling
van de stemmen (onder onze stemgerechtigden) ter plaatse.
Komen vervolgens de reglementswijzigingen aan de beurt waar onze liga
zijn houding zal bepalen i.v.m. de stemming: er wordt een akkoord
bereikt met alle clubs en er zal uiteraard worden rekening gehouden met
hier en daar een andere mening.
Wat punt 8.k. van het voorstel agenda KBSB betreft zal Hans contact
nemen met de verantwoordelijke van Pion Aalst.
Bij punt 8.e. dient te worden toegevoegd: “Voor zover het geen weerslag
heeft op de begroting.”
Over punt 8.j. dient Eddy enige aanvullende uitleg te geven: dit is een
voorstel van een club dat enigszins onbegrijpelijk overkomt naar onze
leden toe. Men ziet niet goed het probleem. De achtergrond is evenwel dat
dit is ingediend omdat er zich selectieproblemen voordeden; Eddy stelt
voor het hier te houden bij het bestaande voorstel (destijds ingediend
door Jan Rooze, - en in voege): alle aanwezigen gaan hiermee akkoord,
het gaat niet op om alle 5’ de reglementen te wijzigen.
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Hans zal een wijziging van de agenda vragen: dringender punten dienen
vroeger te worden behandeld.
De aangepaste datums NIC 2014-2015 zijn ok.
Er wordt gepolst wie onze liga zal vertegenwoordigen, twee clubvoorzitters
zouden hun eigen club vertegenwoordigen.
Wordt nog gedebatteerd over de stemming voor bestuurders en ereleden:
er wordt tot een eenparige mening gekomen.
9.Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 20 januari
2014, in de lokalen van schaakclub Caballos te Zottegem, Trapstraat 12.
De bestuursleden/medewerkers gelieven dit als uitnodiging te
beschouwen.
Namens de Liga Oost-Vlaanderen VSF vzw:
de voorzitter,
Hans Temmerman
Bestuurders:
Remi Limbourg, Peter D’hondt, Ben Van De Putte, Eddy De Gendt
Met dank aanDe Vlaamse Overheid
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