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Brakel, 07 februari 2014

Notulen Vergadering Raad van Bestuur
20 januari 2014
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).
Marc VanSon is verontschuldigd.
1. Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 25
november 2013 wordt eenparig goedgekeurd.
2. Kasverslag
De penningmeester deelt de recente toestand mee:
Er staat 3 707,17€ op de zichtrekening en 16 406,69€ op de
spaarrekening.
Er werden 16 202€ aan lidgelden geïnd, de factuur ten belope van
12 750€ (bijdragen lidgeld, KBSB inbegrepen) is betaald. Alle clubs
regelden hun bijdrage.
Binnen de RvB wordt overeengekomen dat 500 borden en 200schaaksets
worden besteld bij De Denksportkampioen, … dit aan zeer goede prijzen
(Zie uitgebreid voorstel van Remi bij “Allerlei”, hierna).
3. Data Ligakampioenschappen, Oost-Vlaamse IC, 60+//NIC
Hierna,nogeens pro forma/terherinnering,
datumsLigakampioenschappen en Oost-Vl IC én 60+:
Liga : (KGSRL)R5 14/02/2014 R6 14/03/2014 R7 04/04/2014

OVL INT :
R6 31/01/2014 R7 28/02/2014 R8 21/03/2014
R9 25/04/2014
60+ TOERNOOI: (SC Gentbrugge)
Dit zijn de data voor het 21e 60+toernooi 2014: vrijdag 25, zondag 27
en maandag 28 april, vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 en maandag
5 mei.
“De in 2013 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

Interclubs voor seizoen 2013-2014:

Ronde
9
res. 3
10
11-reste
11-1
barrage

2013-2014
zo. 09/02/2014
zo. 16/02/2014
zo. 23/02/2014
zo. 16/03/2014
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En ziehier de vermoedelijke/vooropgestelde datum van het BK 2014 is (was)
van za. 05/07/2014 tot en met zo. 13/07/2014, dat – ook al vermoedelijk – zal
doorgaan tijdens het TIPC-toernooi van en te Charleroi: onder voorbehoud
bevestiging KBSB.
FIDE Olympiade in Tromso (Noorwegen) vindt plaats van vrijdag 01/08/2014 tot
en met donderdag 14/08/2014.
Het jaarlijkse TIPC (Tournoi International du Pays de Charleroi), met behoud
van hun eigen karakter, zal dit jaar plaats vinden van za. 26/07/2014 tot en met
zaterdag 02/08/2014.
van za. 05/07/2014 tot en met zo. 13/07/2014

4. Debutantentoernooien:
Jeugdleider Ben Van de Putte laat weten dat het debutantentoernooi in
Eeklo een succes was, een tachtigtal deelnemers maakten er een gezellig
onderonsje van.
In 16 februari is er een debutantentoernooi in Wachtebeke, dit valt samen
met het VSF-jeugdkampioenschap. De ouders worden verzocht de jongere
jeugd te begeleiden in Wachtebeke. Dit debutantentoernooi voor de stappen
1,2,3 gaat gelijktijdig door met het RAPIDtoernooi.

In Wetteren is in mei een toernooi voorzien, de zaal is beperkt tot een
vijftigtal man.
In Evergem zal eveneens een debutantentoernooi plaatsvinden en dit op
Paasmaandag.

5.Oost-Vlaamse Schoolschaakkampioenschappen
2014 Lager en Middelbaar onderwijs
Vonden plaats in Eeklo op 18.01.2014, in het College O.-L.-V.ten Doorn,
ingang Dullaert 4 en kunnen als zeer positief worden bestempeld. Er
waren 45 deelnemende ploegen = 180 deelnemers. Elkeen ontving een
persoonlijke herinnering (beker, medaille, aandenken).Ook op financieel
vlak zou het resultaat positief zijn, dit dank zij de catering.
http://www.schakenopschool.be/pagina/oost-vlaamse-kampioenschappen
Proficiat aan Peter voor de perfecte inrichting!
6.VLAAMS Schoolschaakkampioenschap LO 2014/5/6 + MO 2014
De datum waarop dit jaar onze liga het Vlaams Kampioenschap LO + MO
zal inrichten is zaterdag 29 maart 2014. Het schoolschaakkampioenschap zal zoals geweten doorgaan in Don BoscoZwijnaarde.
De organisatie zit op schema.
(Ter inlichting: het Belgisch schoolschaakkampioenschap gaat door op 10
mei 2014).
NOOT VAN DE SECRETARIS, BUITEN VERSLAG: in ruim overleg,
met/door Peter, werd beslist het M.O. te laten doorgaan op
zaterdag 15 maart! (waarschijnlijk in Eeklo).
7. Allerlei
*OOST-VLAAMSE toernooien:
-het Colletoernooi is toegekend voor 2014-2015-2016 aan S.C.
Wachtebeke (Dennis Van Vliet)
-het 60+ toernooi 2014 aan S.C. Gentbrugge (Paul Wagemans)
-Liga snelschaakkampioenschap 22.03.2014 in de namiddag L.S.V.
Chesspirant (Locatie nog te bepalen, Ward Van Eetvelde)
-Ligajeugdkampioenschappen 2014-2015 25 en 26 oktober 2014
L.S.V. Chesspirant (Ward Van Eetvelde)
*OPROEP: kandidaturen melden bij het Bestuur
-Ligakampioenschappen 2014-2015
-Schoolschaakkampioenschappen L.O + M.O. 2015
-Oost-Vlaamse Interclubs 2014-2015

*Kalender: de clubs kunnen hun activiteiten melden aan David
Roos, david.d.roos@gmail.com , die een kalender op punt stelt
voor (zo mogelijk) de ganse VSF.
Men zie http://www.caballos.be/kalendercaballos#year=2014&month=1&day=21&view=month .
*Lidgelden VSF (KBSB inbegrepen): onze liga stelt dat de VSF er
wel dient voor te waken dat ook in het lidgeld “jeugd” een bedrag
van zo’n goeie 2€ is inbegrepen (of dient inbegrepen te zijn) voor
verzekering.
Hans zal overigens onze liga vertegenwoordigen op de BAV VSF
van 01.02.2014 in Mechelen.
*Remi bespreekt samen met het Bestuur de “teruggave fondsen
VSF – regionalisering projecten (na verantwoording) aan (o.m.)
onze liga. Dit zijn onze inzichten:
Projecten-uitgaven in het kader van de VSF -begrotingspost n° 41 “
Subsidie Liga - regionalisering projecten” , werkjaar 2013-2014 en
voorgesteld op onze RvB d.d. 20/01/02014.
Wij willen ons vooral richten op het Jeugd – en Schoolschaak inzonderheid
de Liga kampioenschappen .
Bedoeling is een poel van schaakmateriaal aan te leggen die toegankelijk
is voor „ massa „ organisaties .
Tevens willen onze jeugdleiders verder gaan met de
Debutantentoernooien: vorig jaar werden een viertal van deze toernooien
ingericht met telkens een flinke opkomst en goed gevolg : bijhorende
uitgaven +- 500.00 €. Dit jaar ontvingen wij reeds een vijftal aanvragen
voor dergelijke toernooien .
Wij voorzien tevens de aankoop van :
500 schaakborden =
1.300.00 €
200 sets stukken =
1.200.00 €
Deze sets borden/stukken kunnen/zullen eveneens uitgeleend worden aan
de inrichters van grote Open toernooien , bv. KGSRL, VPTD
Geraardsbergen, e.a. ...
Bijhorend willen wij ook een financiële opwaardering geven aan de
diverse individuele ligakampioenschappen.
Samengeteld : een surplus uitgaven van ongeveer 4.500.00 €
*Schaakschool, project Peter: http://schaakschool.be/Peter heeft
gesprekken gehad met een paar kandidaat leraars.
*Er wordt gevraagd de “nieuwsvermeldingen” sneller op onze site
weer te geven.
*Ben zal in de loop van volgende week de lijst van de
geselecteerden voor het Vlaams Jeugdkampioenschap meedelen.

*Belgisch Studenten Kampioenschap
Kampioenschap van het hoger onderwijs op 19 februari te Gent.
Oganisatie: BUSF-VSSF
Waar:
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Sportcafetaria Technologiecampus)
Wanneer: Woe, 19/02/2014 - 17:00 - 20:00
Inschrijvingen tot 11.02 http://www.vssf.net/schaken

8.Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 31 maart 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,
Eddy De Gendt
Secretaris
Met dank aan De Vlaamse Overheid

