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LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
Vereniging zonder Winstoogmerk
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De GendtEddy27 oktober 2015
Secretaris
Opbrakelsestraat 37
9660
Brakel
Tel. 055 422222
0476 992575

Locatie: Cultureel Centrum, Lokeren

Aanwezig:

Hans Temmerman (voorzitter RvB en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem),
met volmacht van de voorzitterKSK Pion Aalst;
Remi Limbourg (penningmeester), met volmacht van Schaakclub VPTD;
Eddy De Gendt ( secretaris en ondervoorzitter V.S.F.), verslaggever;
Ben Van de Putte (jeugdleider);
Rudy De Jaeger (voorzitter SchaakclubKarpov Deinze);
Martin Deschepper (Jeugdleider S.K. Rapid Aalter vzw);
Dennis Van Vliet (voorzitter Schaakclub De PlusPion Wachtebeke);
Ward Van Eetvelde (verantwoordelijke NIC LSV-CHESSPIRANT, vzw), kandidaat
bestuurder.
Peter D’hondt (schoolschaakverantwoordelijke, en jeugdleider MSV), Luc
Oosterlinck(ondervoorzitter), Marc VanSon (toernooileider en Elo- en
ledenadministratieverantwoordelijke en bestuurslid KGSRL), en David Roos
(webmaster) zijn verontschuldigd.
De twee meest tot de verbeelding sprekende evenementen in onze Liga zijn
ongetwijfeld het bezoek van gewezen wereldkampioen KARPOV aan Schaakclub
Karpov Deinze en de schoolschaakkampioenschappen (meer dan 550 deelnemers) ingericht door Peter D’hondt en zijn team; hierna meer daar over.
1. 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. Hans wordt aangesteld als
stemopnemer.De dagorde wordt unaniem goedgekeurd.
2. Rekeningen/balans / goedkeuring verslagen / financieel gedeelte
/verslag van de rekeningtoezichter + kwijting




Dienstjaar01.09.2014-31.08.2015
Penningmeester Remi Limbourg, deelt het kasverslag2014-15
en de balans op 31/08/2015 uit. Het totaal der uitgaven
bedroeg € 6.890.00 ; het betreft behalve administratiekosten ,
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voornamelijk toelagen voor de diverse organisaties van de Liga ( €
4.319.28 ) en diverse ( o.a. afschrijvingen ) ( € 2.570.72.)
De inkomsten bedroegen € 3.578.74: ledenbijdragen (3.526.00),
intresten (52.74).
Het dienstjaar 2014-2015 wordt afgesloten met een nadelig saldo
van € 3.311.26.
(Voor een goed begrip: dit is dus iets beter dan het verleden
jaar goedgekeurde budget: “BUDGET 2014-2015):
Inkomsten
3.629.00 € waarvan 3.529.00 € bijdragen
Uitgaven
7.377.00 €
Begrootoverschot der uitgaven 3.748.00 €”)
Ward Van Eetvelde heeft de boekhouding 2014-2015 nagekeken en
accuraat bevonden, hij stelt voor kwijting te verlenen aan de
penningmeester. Zijn verslag: “De balans die Remi heeft
voorgelegd heb ik onderzocht en klopt. Ik heb de rekeningen
nagekeken en deze kwamen overeen met de
bankrekeninguittreksels, afrekening van Peter D'Hondt en de
onderliggende bewijsstukken. Alle facturen & afrekeningen
waren aanwezig en konden gemakkelijk teruggevonden
worden, dit werd getest aan de hand van een aantal
steekproeven.”

De rekeningtoezichter voegt er nog aan toe dat hij het geheel nagekeken heeft in
twee fasen, hij stipt aan dat de afschrijving klokken een theoretisch groter
verlies laat uitschijnen dan beoogt, de leden gelieven daar rekening mee te
houden.
De algemene vergadering keurt, na korte algemene bespreking over de voorgaande
jaren, de verslagen met inbegrip van het kasverslag 2014 goed, verleent de
verificateur – Ward Van Eetvelde - kwijting voor het dienstjaar 2014 en bedankt hem
voor het nazicht van de boekhouding.
(Wat de voorgaande jaren betreft, graag ter herinnering: “Dienstjaar 01.09.2013-31.08.2014
Penningmeester Remi Limbourg, deelt het kasverslag2013 en de balans op 31/08/2014
uit. Het totaal der uitgaven bedroeg € 6.141.01 ; het betreft behalve administratiekosten,
voornamelijk toelagen voor de diverse organisaties van de Liga ( € 4.187.07 ) en diverse
(o.a. afschrijvingen) ( € 1.953.94.)
De inkomsten bedroegen € 3.948.57: ledenbijdragen (3.518.00), diverse baten (430.57).
Het dienstjaar 2013-2014 wordt afgesloten met een nadelig saldo van € 2.192.44. “)
3. Verslag van de bestuursleden over het werkingsjaar 2014, kwijting van de
bestuurders

3.1.Voorzitter Hans Temmerman:
De voorzitter bespreekt de Oost-VlaamseLiga-toernooien
De Oost-Vlaamse Ligakampioenschappen 2015-2016 werden toegewezen aan
SchaakclubCaballos, nog te spelen:R3: Vrijdag 18 december 2015R4: Vrijdag 15
januari 2016R5: Vrijdag 5 februari 2016R6: Vrijdag 11 maart 2016R7: Vrijdag 15
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april 2016.Het afgelopen Liga-toernooi (volwassenen) ging door in de KGSRL,
een zestigtal deelnemers tekenden present.De Oost-Vlaamse I.C. noteerden 21
deelnemende ploegen, t.o.v. vorige jaren beperkte Caballos Zottegem zijn
inbreng.Het Liga snelschaakkampioenschap, 49 deelnemers, werd ingericht door
LSV-CHESSPIRANT.Het Colle-toernooi boekte 24 deelnemende ploegen.In het

seizoen 2017-2018 bestaat schaakclub SK Artevelde 45 jaar.Naar
aanleiding van dit jubileum wordt het ligasnelschaaktoernooi van OostVlaanderen toegekend aan de schaakclub van voorzitter Yves De Vliegher,
de organisatie zal, in samenspraak met het Ligabestuur worden
georganiseerd in het najaar van 2017 of in het voorjaar van 2018. Hans
vertegenwoordigde de Liga op twee A.V. van de KBSB, onze Liga was verdeeld
over de verhoging van het lidgeld KBSB, uiteindelijk kwam een verhoging met 3€
op het bord (zie bespreking KBSB in fine).
3.2. Luc Oosterlinck: Luc is verontschuldigd, hij begeleidt de jeugd op het W.K.
in Griekenland.
3.3.Eddy De Gendt:
Het secretariaatswerk stond op een laag pitje, thans zullende nodige documenten
(wijzigingen in het bestuur) bij de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde
worden voorgelegd.
30 kandidaten, waaronder uw dienaar, schreven zich in voor de infosessie
klokken + opfrissingscursus reglementen, gegeven door Luc Cornet en Sylvin De
Vet: een succes in de KGSRL (juni 2015).

KARPOV meets KARPOV
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Via onderstaande
link komt u alles te
weten over
KarpovmeetsKarp
ov..
Alles over
KARPOV meets
KARPOV
Dit evenement
vond plaats op
zaterdag 23,
zondag 24 en
maandag 25 mei
2015. Dan vierde
schaakclub Karpov
Deinze zijn 40ste
verjaardag. Dit
ging gepaard met
een groots
evenement in samenwerking met de stad Deinze.

Simultaan AnatolyKarpov : Stijn Van Puyvelde, Geert Danneel, Kurt

Vanhauwaert en Ruben Smekens behaalden een mooie remise. De
andere kandidaten werden gevloerd:
Lowie Tomme,
Warre De Waele, Sim Maerevoet, Dries Van Malder, Rune Liveyns,
Jan Vermeulen, Burgemeester Deinze;
Hans Lameire en Peter D'hondt.

Levend Schaak:
Deze partij kwam tot stand tijdens een levend schaak
tussen AnatolyKarpov en Thomas van der Plaetsen naar aanleding van
KarpovmeetsKarpov. Dit tot de verbeelding sprekend gebeuren vond plaats op
zondag 25 mei 2015 in de Palaestra te Deinze.

Een overzicht van de AFGELOPEN toernooien:
Oost-Vlaamse Jeugdkampioenschappen Za 25. Okt – Zo 26. Okt 2014
Criteriumtoernooi (11de) De Drie Torens Zondag, 23. nov 2014
Debutantentoernooi LSV-CHESSPIRANT (98 deelnemers)Zaterdag, 20. dec 2014
http://debutant.lsv-chesspirant.be/ + Snelschaakk. Liga(49 deelnemers)
Jeugdtoernooi arteveldeVrijdag, 26. dec 2014
Kersttoernooi Artvelde27 – 30. dec 2014
Oost-Vlaams Schoolschaakk. LO en MO in KemzekeZaterdag, 17. jan 2015
Rapid Wachtebeke Zo, 1. februari 2015, 13:00 – 18:30 Lyceum Sint Laurens
Wachtebeke Dorp 21 (kaart)
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Duncan Braec

Capelle La Grande International Open 28. feb – 7. mrt 2015
http://cappelle-chess.fr/en2/default.php
Vlaams Kampioenschap Schoolschaak LO en MO 21 – 22. mrt 2015

S.K. Den Eik, (40 jaar) 18 april 2015 11deblitztoernooi Ereprijs Facchin
Criteriumtoernooi Aalter Vrijdag, 1. mei 2015
Debutantentoernooi Wetteren Zaterdag, 16. mei 2015
Memorial Jan Van Leeuwen, afsluiting met blitz op 2 juni 2015
Criteriumtoernooi Landegem Zaterdag, 27. jun 2015,28 juni SoeteBeese
38ste Eastman Open Internationaal Schaaktornooi van Gent
18 – 22. jul 2015, 9 ronden zwitsers systeem, partijen 2 uur KO, prijzengeld
6500 €
+ C&D toernooi, 4 en 6 april 2015.
Open van Geraardsbergen 19 – 23. aug 2015
Jeugdtoernooi MercatelZaterdag, 5. sep 2015
Colletoernooi Wachtebeke Zo, 6. sept, 12:00 – 19:00 Wachtebeke Persijnplein 5
Criteriumtoernooi Gent Zondag, 4. okt 2015
http://www.jeugdschaakcriterium.be/inschrijvinggent.
Jeugdtoernooi Wachtebeke Zaterdag, 17. okt 2015
3.3. Marc VanSon (toernooileider en Elo- en ledenadministratieverantwoordelijke):
Ledenadministratie:
Er waren geen problemen met Liga/VSF/KBSB.
De samenwerking met Daniel Halleux verloopt nog steeds optimaal.
Elke club heeft het programma voor de ledenadministratie reeds goed onder de
knie.
De ledenadministratie van SK Gentbrugge doe ik, op vraag van Paul Wagemans,
nog zelf.
De Liga telt op dag van deze zitting 816 leden. KGSRL blijft de grootste met 162
leden.
De Zottegemse schaakclubs Caballos en FCH fusioneerden.
Eloverwerking:
Naast de diverse clubtoernooien en clubkampioenschappen werden door mijzelf
volgende Ligatoernooien doorgestuurd voor Eloverwerking:

20151027AVLiga Oost-Vlaanderen Verslag

Alle ronden van de Oost-Vlaamse Interclub in de diverse reeksen.
Ligakampioenschap Open en gesloten reeks.
Eén toernooi werd in overleg met het Ligabestuur geweigerd omdat deze partijen
niet effectief gespeeld werden.
Toernooileiding:
Er werden een aantal aanpassingen aangebracht in het reglement van het Colletoernooi:
De paring van de laatste ronde gebeurt niet meer binnen dezelfde categorie.
De wedstrijdleider grijpt niet meer in bij een onregelmatige zet, tenzij dit
geclaimd wordt.
De voorstellen v/d reglementswijzigingen werden besproken samen met
wedstrijdleider Bart De Vogelaere.

3.4. Ben Van De Putte:

-

Het 13de jeugdtoernooi van Caballos Zottegem gaat door op
woensdag 11 november in de Bevegemse Vijvers.
Debutantentornooien zijn er op:

Zaterdag 21 november 2015: MSV EEKLO debutantentoernooi
Zondag 20 december 2015: LSV-CHSSPIRANT Debutantentoernooi
Maandag 28 maart 2016: Debutantentoernooi Evergem
Zaterdag 14 mei 2016 : Debutantentornooi Wetteren

Het doel van een debutantentornooi is om (beginnende) schakertjes (een eerste)
ervaring te laten krijgen met een schaaktoernooi. Hierbij primeert een leuke
namiddag boven het resultaat.
De debutantentornooien in Oost-Vlaanderen zijn overigens zeer populair: niet
minder dan 267 jeugdspelers klasseerden zich in de drie stappen. Elke speler
speelt tegen spelers uit dezelfde stap. Er zijn 3 categorieën: stap 1, 2, en 3.Een
aantal clubs hebben 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, de scholen geven zich er
rekenschap van dat schaken cognitieve vaardigheden ontwikkelt, diep en lang
doordenken, vooruitdenken, geheugentraining, denken onder tijdsdruk, … de
debutantentoernooien vormen daar een mooie opstap toe.
Debutantentoernooien (voorbije jaar):
Op Paasmaandag 6 april 2015: Debutantentoernooi van MSV Evergem
Op zaterdag 16 mei 2015 : Debutantentoernooi van de Wetterse Vrijpion
Op zaterdag 29 november 2014: Debutantentoernooi van MSV Eeklo
Op zaterdag 20 december 2014: Debutantentoernooi LSV-CHESSPIRANT
Iedereen ontvangt een medaille en een naturaprijs als aanvullende motivatie.
-

Oost-Vlaams Jeugdkampioenschap 2015
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Schaakclub LSV-CHESSPIRANT organiseert
hetOost-Vlaams jeugdkampioen zaterdag 31
oktober & zondag 1 November 2015 in Gent.

Dit jeugdkampioenschap is tevens het
selectietoernooi voor het Vlaams
Jeugdkampioenschap in Mechelen februari
2016.
Voor 2016 is er nog geen inrichter, de secretaris zal een oproep doen naar de clubs; Ward
wil actief meewerken
Ben geeft nog aan dat er problemen waren met de uitzendingen van de jeugd, deze werden
rechtgezet door Luc Cornet.
Jeugdtoernooien waren er o.a. in Zottegem, Mercatel, Wachtebeke (hier beperkt tot 75/80
deelnemers).
Voor een scheidsrechterscursus is onze Liga vragende partij: de secretaris zal in dit verband
de clubs aanschrijven, cursus eventueel in het voorjaar in het vernieuwde KGSRL.
Met de Nederlandse coach Sibbing zijn er contacten, die nog verder dienen uitgewerkte te
worden, voor de inrichting van een cursus schaakcoach.
Crirteriumtoernooi op 1 mei 2016: in Aalter = te bespreken met Martin.
Ben is tevreden met de actieve medewerking van de jeugdleiders in de Oost-Vlaamse clubs.
Er werden met goedkeuring van het ligabestuur lessen georganiseerd voor selectie
jeugdspelers van onze liga dewelke doorgingen in de KGSRL en werden georganiseerd door
Luc Oosterlinck en Martin Deschepper.
3.5. Peter D’hondt:
Peter is verontschuldigd, hierna enige informatie.
Schoolschaak: het Vlaams schoolschaakkampioenschap voor
hetmiddelbaargaat door in KTA MOBI in Gent op zaterdag 5 maart 2016.Het
Vlaams schoolschaakkampioenschap voor het lager gaat door in het
DonBoscocollege in Zwijnaarde op zaterdag 19 maart 2016.
Info zal u later terug vinden op www.schakenopschool.be.Schrijf alvast de
data in uw agenda.
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.
Peter richt zich naar het draaiboek van Tania Folie. Hij zoekt sponsors bij bedrijven, de
provincie en de stad. Er zal ruime ruchtbaarheid worden gegeven aan de scholen, uiteraard
vooral in Oost-Vlaanderen. De locatie is zeer goed, Peterverzorgt de opvolging met de
inrichtende school.
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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, CABALLOS,
LSV-CHESSPIRANT,).Ben zorgt voor het materiaal (borden/stukken). 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.
Dit jaar namen er 60 ploegen deel aan het Oost-Vlaams
schoolschaakkampioenschap. Dat zijn er 15 meer dan vorig jaar. Dit wijst echt
op een boom in het Oost-Vlaams schoolschaken.
GBS Reynardijn zorgde voor een vlekkeloze organisatie die tot in de puntjes
verzorgd was. De liga Oost-Vlaanderen wenst dan ook de school en het ganse
team en in het bijzonder Kristoff De Potter te danken voor hun inzet.
Foto's genomen door Gert Van Gaever vind je hier.
De persoonlijke uitslagen en paringen van het lager onderwijs via deze link.
De persoonlijke uitslagen en paringen van het middelbaar onderwijs via deze
link.En deze is zeker ook de moeite om te bekijken: schoolschaken in het
nieuws!
Een greep uit de uitslagen OVL Schoolschaak L.O. 2015
Org. : Liga Oost-VlaanderenDatum :17-01-2015
Eindklassement
1 Sint-Barbaracollege Bs 1
2 Sfb - Melle 1
3 Montessori

3.5. Penningmeester Remi: zie budget/jaarrekening
4.De Algemene Vergaderingverleent unaniem kwijting aan de raad van bestuur voor
het boekjaar 2014-2015.
5. Budgetvoorstel 2015-2016/aanduiding van de rekeningtoezichter

De vergadering bespreekt het budgetvoorstel van begroting 2015/2016 (01.09.201531.08.2016) van onze penningmeester, Remi Limbourg.
De inkomsten worden begroot op 3 601 € (hoofdzakelijk ledenbijdragen), de uitgaven zijn
geraamd op 6 800 €. Het begroot overschot uitgavenbedraagt derhalve 1 649 €.
De Algemene Vergadering keurt het budgetvoorstel 2015/2016 – na bespreking (zie hierna)
en in overleg met de aanwezige leden goed.
De details van deze begroting:
Liga Oost-Vlaanderen
Begroting 2015-16
Organisaties Indiv Ligakamp € 500,00
Liga Interclubs € 500,00
Colle trn € 450,00
60 Plussers € 250,00
Blitz Liga € 250,00
Jeugd
Indiv Kamp € 1.000,00
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Schoolschaak € 400,00
debutantentrn € 500,00
Totaal Organisaties 3.850,00 €
Diverse Jeugd werkingskosten € 450,00
RVB-reiskost e.a. € 550,00
Diverse € 400,00
Afschrijvingen Materiaal € 1.677,00
Totaal Uitgaven 5.250,00 €
Inkomsten
Bijdragen € 3.526,00
Intresten € 75,00
Totaal inkomsten 3.601,00 €
Begroot overschot uitgaven 1.649,00 €
Nota
ledental gebaseerd op de cijfers per 31,08,2015
Senioren 596x 5 = 2980 €
Jeugd 273 x 2 = 546 €
De Algemene Vergadering stelt Timothy De Rycke, voorzitter LSV-CHESSPIRANT,aan als
rekeningtoezichtervoor 2015/2016.
Bespreking met de leden over het financieel gedeelte/over het geheel
Vooraf enkele toernooiaankondigingen die ons bereikten:
30 December 2015 - VDK-Blitztoernooi SK
Artevelde

Op woensdag 30 december vindt het VDK-Blitztoernooi SK
Artevelde plaats in Ertvelde.
Parochiecentrum Het Schooltje Pastorijstraat 1 – 9940 Ertvelde
WWRR het Wachtebeke Winter Round 2016: van 6 t.e.m.
11 februari
Omvat: Tienkampen (voor FIDE-ELO);
IM Norm Groep (Internationaal Meester) Minimum 2100 ELO, plaatsen beperkt
Locatie: Lyceum Dorp 1 2185 Wachtebeke
Contactgegevens: Schaakclub “De PlusPion” www.wwrr.beinfo@wwrr.be
Dennis van Vliet +32 486 652 000

Dennis bezorgt het bestuur een aantal folders: Ben neem die mee in zijn winkel,
Eddy verdeelt ze op de A.V. van de VSF van 31 oktober.
Ward geeft aan dat de verhoging (gedeeltelijke van 2€) lidgeld voor de jeugd
niet enkel de uitzending naar de Olympiade mag ten goede komen; onze Liga zal
hier over waken.
Martin heeft het over de lessen voor de betere jeugd die zijn opgedeeld in twee
groepen (Roel en Ward), naar rato van 75/80€/leerling: het zou aangewezen
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zijn meer af te wisselen (nu: KGRL/Aalter). Ook is er een vraag van de ouders
voor een cursus “lagere” jongere leerlingen. Het bestuur onderzoekt wat hier kan
gedaan worden.
Zowel Dennis, als Rudy en Martin hebben het over het uitlenen van klokken door
de liga: er zou een bepaald gebruiksgeld kunnen opgeplakt worden, een
“uitleenprijsje” dus. De clubs dienen te worden ingelicht over het mogelijk
gebruik van de liga-klokken; Het bestuur zal het hier in zijn geheel over hebben
in zijn eerstvolgende bestuursvergadering.
Het (uitleen) materiaal werd geïnventariseerd en zal in volgende (B.V.) verslag
worden opgenomen.
Dennis zegt dat een gestructureerde jeugdkalender noodzakelijk is. Hij wordt
hier bijgestaan door Rudy en Martin: internationale toernooien kunnen ook
vermeld worden.
Best kan dit op de site van de Liga geplaatst worden, en kan een maandelijkse
lijst aan de clubs gericht worden (beginnen met Oost-Vlaanderen). Dit zou
dienen te worden bevraagd bij alle Oost-Vlaamse clubs in de maand augustus.
Het bestuur neemt hiervan akte en onderzoekt de mogelijkheden om een en
ander te centraliseren; nu zijn er (verspreide) kalenders bij
-LSV-CHESSPIRANT-Caballos Zottegem-KBSB -VSF-De Denksportkampioen
Dennis geeft nog aan dat de naam van Schaakclub Wachtebeke gewijzigd is in
“Schaakclub “De PlusPion””.
Martin wil weten waarom de debutantentoernooien geld kosten aan de liga, dit in
tegenstelling met de criteriumtoernooien. Het bestuur antwoord dat dit vooral is
om de beginnende jeugd te stimuleren (bv. ieder spelertje ontvangt een prijs,
een medaille), aanvangsfase om leden te winnen.
Het bestuur is het er evenwel mee eens dat dit (subsidie Liga) op termijn kan
afgebouwd worden en zal daar vanaf volgend jaar (volgende A.V.) rekening mee
houden, bedoeling is om tot een zelfbedruipende organisatie te komen.
Rudy heeft het over de nieuwe, bij de KBSB hogere, lidgelden: deze zijn weinig
aantrekkelijk om nieuwe leden te werven. Kan de mogelijkheid worden
onderzocht om enkel lidgelden “Liga” – “Liga-VSF” in rekening te brengen?
Eddy zegt dat het probleem eveneens aan de orde is bij de VSF, wordt vervolgd.
6. Vaststelling lidgelden liga 2016-2017
De lidgelden 2015-2016 en 2016-2017 blijven onveranderd:
- senioren: 5 €
- junioren: 2 €
- miniemen: 2 €
Als dusdanig eenparig door de A.V. goedgekeurd.
7. Verkiezingen van bestuurders
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De kandidaturen voor de functie van bestuurder: Ben Van De Putte, Ward Van
Eetvelde en Eddy De Gendt worden, na een geheime stemming, door de A.V.
eenparig gekozen/herkozen.
Remi Limbourg wordt bij handgeklap aangesteld als erelid van de Liga. Het
bestuur bevestigt medewerkers Marc VanSon en David Roos voor drie jaar in
hun ambt.
8 Varia.
De secretaris neemt akte van de administratieve gegevens van de bestuurders,
gegevens nodig voor de publicatie in het B.S.
Dit omvat ook de bespreking van de overkoepelende organisaties:
VSF:
Eddy De Gendt gaf er de voorkeur aan zich niet meer herverkiesbaar te stellen
als bestuurder VSF.
De datum van de A.V. van de VSF = 15 oktober 2016, er komt nog een B.A.V.
(ergens in december, januari, februari?). Met mogelijk volgende punten:
-

aftoetsen van budgetvoorstel + initiatieven bestuurders met de leden -vrije gedachtenwisseling; bespreking geplande wijzigingen en plan van
aanpak




lidgeld rechtstreeks te betalen aan KBSB en niet meer via VSF
samenwerking KBSB/FEFB/SVB: op welke domeinen? (website,
verzekering, ...)
statutenwijziging? leden RVB geen stemrecht meer. Om probleem "te
weinig leden" op te lossen ofwel evolueren naar een vereniging van
kringen ofwel de ereleden stemrecht geven.



-

vaststellen van dagorde BAV, rekening houdend met de input van
bovenstaande.

KBSB:
De A.V. KBSB gaat door op 22 oktober 2016.
Verslag Algemene Vergadering KBSB op 17 Okt 2015
Op vraag van de vorige algemene vergadering, stelde het bestuur een budget
2015-16 voor zonderverlies en op basis van een lidgeld van 11 euro. Er werden,
helaas, een aantal posten verlaagd omhiertoe te komen, onder meer in de
nationale interclubs. Het bestuur beloofde deze posten terug opte trekken mits
een hoger lidgeld goedgekeurd kon worden.
Het lidgeld 2016-17 werd verhoogd van 11 naar 14 euro. Hiermee zal het
bestuur een aantal postendie verlaagd werden terug kunnen optrekken en zal er
meer geld kunnen uitgetrokken worden voorde internationale uitzendingen en
vertegenwoordigingen, zowel bij de volwassenen als bij de jeugd.
De verhoging van het lidgeld creëert budgettaire ruimte voor het inrichten van
een seniorentornooi(rapid schaak; 1 dag). Andere kleinere tornooien (o.a. blitz)
worden financieel een zeer kleinbeetje opgewaardeerd. De prijzen voor de
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interclubs worden terug op het oudeniveau gebracht (terug 4 prijzen per reeks).
Dit pakket vertegenwoordigt een verhoging van 1 euro.
Daarnaast worden de budgetposten voor de jeugduitzendingen en de
volwassenuitzendingengevoelig uitgebreid (2 euro per lid in totaal). Door deze
uitbreiding is KBSB in staat om voor dejeugd alle financiële verplichtingen na te
komen (dit jaar hebben ouders van jeugdspelers 100 euro administratiekosten
moeten betalen om het budget rond te krijgen) en kan internationaal
eenvolledige heren- én een volledige damesploeg worden uitgezonden. Dit is dus
4 spelers + 1reservespeler (+ 1 delegatieleider in voorkomend geval)).
De belangrijkste wijzigingen aan de reglementen zijn de afschaffing van de
gesloten groep bij hetBelgisch jeugdkampioenschap, en de afschaffing van
selectienormen 2 en 3 bij de jeugd.
Luc Cornet werd herverkozen als bestuurder en zal zijn activiteiten als
tornooileider (zowelnationaal als internationaal), FIDE afgevaardigde
verderzetten. Jean-Christophe Thiry ontvingdankbetuigingen voor zijn inzet de
afgelopen jaren voor de schaakbond.Tot slot werd nog meegedeeld dat het
Belgisch kampioenschap 2016 doorgaat in Worriken van 3 tot 10 juli 2016.
8. Vastleggenplaats volgende algemene vergadering
De volgende algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 27 september 2016
en zal plaatsvinden in de lokalen van LSV-CHESSPIRANT, Cultureel Centrum,
Kerkplein, Lokeren.
De voorzitter sluit de algemene vergadering omstreeks 23u.
Namens de Liga Oost-Vlaanderen V.S.F., vzw
Eddy De Gendt
Secretaris
e-mail: eddy.dg@skynet.be
Brakel, 23.11.2015

De erevoorzitter van
Schaakclub Karpov
Deinze legde de echte
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KARPOV het vuur aan de schenen!

Teneinde het belang aan te tonen van het schoolschaak, de criteriumtoernooien,
de debutantentoernooien, willen we uw aandacht vestigen op volgende bijlage:

Waarom schaken in het lager onderwijs?
Schaken is de ideale manier om gedifferentieerd te werken in de eerste graad
van het lager onderwijs. Het differentiatiemateriaal is goedkoop en vergt weinig
extra tijd en inspanning van de leerkracht.
Het oplossen van schaakpuzzels zorgt ervoor dat leerlingen op een plezante
manier langer, dieper en zelfs met tijdsdruk leren nadenken. Ze trainen op een
speelse manier het geheugen en leren moeilijke oefeningen niet uit de weg gaan.
Omgaan met frustraties en faalangst zijn dagelijkse kost bij het schaken. Bij het
spelen van echte schaakpartijtjes en het samen zoeken naar oplossingen op de
puzzels werken leerlingen bovendien volop aan hun sociale vaardigheden. Maar
het allerbelangrijkst is dat er geen nieuwe leervoorsprong wordt gecreëerd. Er
worden vooral vaardigheden en attitudes aangeleerd die ze tijdens de verdere
studies broodnodig zullen hebben om te leren leren.

Reeds in 1981toonden twee wetenschappers van de Universiteit Gent aan dat
schaken het leren bevordert. Zij verdeelden veertig kinderen uit het vijfde
leerjaar in twee willekeurige groepen. De ene groep kreeg twee jaar lang
schaakles, de andere niet. Na twee jaar namen de onderzoekers
verschillende tests af. De resultaten lagen duidelijk hoger bij de schaakgroep. In
1992 onderzocht een Nederlands onderzoeker duizend kinderen in Apeldoorn
Hij stelde vast dat schakende leerlingen beter konden rekenen, beter informatie
konden verwerken en problemen oplossen en taalvaardiger waren dan nietschakers.
Het Europees Parlement
gezien artikel 6 en artikel
165 van het Verdrag betreffende de werking van de EuropeseUnie,
gezien artikel 123 van zijn Reglement,
A.
overwegende dat artikel 6 van het verdrag betreffende de werking van de
Europese Uniebepaalt, dat sport tot de gebieden behoort waarop de Unie
bevoegd is 'om het optreden vande lidstaten te ondersteunen, te coördineren of
aan te vullen';
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B.
overwegende dat schaken als sport toegankelijk is voor kinderen uit alle sociale
geledingen, en daarom kan bijdragen aan sociale cohesie en aan
beleidsdoelstellingen alssociale integratie, bestrijding van discriminatie,
terugdringing van criminaliteit en zelfs debestrijding van verschillende
verslavingsvormen;
C.
overwegende dat schaken de concentratie, het geduld en het
doorzettingsvermogen vanhet kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook
het gevoel voor creativiteit, deintuïtie, het geheugen, het analysevermogen en
de besluitvaardigheid ten goede komt;
ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht;
1.
vraagt de Europese Commissie en de lidstaten de invoering van het programma
'Schaken
op School' in het onderwijssysteem van de EU- lidstaten aan te moedigen;
2.
vraagt de Europese Commissie in haar komende mededeling over sport aandacht
te
besteden aan het programma 'Schaken op School' en zorg te dragen voor
voldoende
financiering hiervan vanaf 2012;
3.
vraagt de Europese Commissie de resultaten van de studies naar het effect van
hetprogramma op de ontwikkeling van de kinderen in aanmerking te nemen.
///// Einde verslag.
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