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Beste schaakvrienden, beste leden,
Gelieve hierna het verslag te vinden van de bestuursvergadering van
twaalf september 2016 van de Liga Oost-Vlaanderen.
1. De voorzitter heet iedereen welkom.
Aanwezig: Hans Temmerman, Luc Oosterlinck, Eddy De Gendt,
Ben Van De Putte, Ward Van Eetvelde, Peter D’ hondt.
Verontschuldigd: Marc VanSon, David Roos.
De dagorde wordt goedgekeurd.
2. Het verslag van de vergadering van 18 april wordt goedgekeurd.
3. Ward geeft de stand van de rekeningen weer: zichtrekening
3.723,27 €; spaarrekening 9.522,56 €. Er is nog een bedrag van
+- 300€ te verwachten (van later aangeslotenen).
4. Ter gelegenheid van het Ligakampioenschap werd met Mike
Verkimpe (MSV) contact genomen – of was het omgekeerd; om
een degelijk paringsprogramma te gebruiken voor dit
kampioenschap (Belgische elo/Fide-elo). Pair-two wordt niet meer
aanvaard en over het programma Swar bereikt ons weinig goede
commentaren. Blijft dus Swiss Master/Swiss Manager, Mike was in

de mogelijkheid om beide versies uit te testen. Het iets duurdere
Swiss Manager bleek, om diverse redenen- uiteindelijk de beste
optie.
Een evaluatie volgt te gelegener tijd, teneinde een mogelijk
algemeen gebruik in onze Liga te overwegen.
5. Scheidsrechtercursus: vier zaterdagen in oktober, plaats van het
gebeuren: KGSRL. Prijs 50€ waarin INBEGEPEN: 4 drankkaarten
van 5€.
Momenteel zijn er zes inschrijvingen, de Liga doet een bijkomende
oproep ook naar niet OVL-aangesloten clubs, bv. Temse, Tielt,
Waregem.
Luc doet het nodige.
6. Overkoepelende organisaties.
Eigenlijk een herhaling van vorig verslag:
bij zowel VSF als KBSB laten de verslagen van vergaderingen (te)
lang op zich wachten, onze Liga zal hierover de respectievelijke
besturen polsen.
Ook lidgelden “enkel Liga-VSF” zijn erg onduidelijk.
De respectievelijke A.V. VSF/KBSB vinden plaats op 15 en 22
oktober, zeker naar de VSF stuurt ons bestuur een uitgebreide
delegatie.
7. Onze jeugdleider Ben Van de putte ontving voorstellen i.v.m. de
deelname van onze Liga aan twee toernooien:
7.1. Interprovinciaal Jeugdkampioenschap
* er liggen vrij concrete plannen op tafel om nog dit seizoen (20162017) een Jeugdkampioenschap tussen de 5 provincies te gaan inrichten
in 2 reeksen. Reeks -25j en reeks -16j
* Liga Oost-Vlaanderen zou 2 ploegen mogen afvaardigen bij de -25j en
1 ploeg bij de -16j.
* Bedoeling is in elke provincie op 1 speeldag 2 ronden te spelen.
* In iedere reeks 6 ploegen, 5 speeldagen, 2 partijen per speeldag (op
zaterdagen)
* Voor Belgische en Fide-Eloverwerking
* Data en meer details volgen heel binnenkort.
7.2. Jeugdontmoeting Liga Oost-Vlaanderen - Rotterdamse schaakbond
* Vriendschappelijke ontmoeting komend seizoen (tijdens Tata Steel?
januari) met 4 jeugdspelers per leeftijdscategorie
* mogelijks eerste seizoen -12/-14/-16/-18/(-20?)
* Op neutraal terrein een klassieke België-Nederland
* Meer details volgen binnenkort.
Deze beide punten worden voorgelegd aan de wijze raad van de

A.V. op 27 september.
8. Ontslag van een bestuurder/Oproep kandidaat
schoolschaakverantwoordelijke
Op huidige bestuursvergadering gaf Peter d’Hondt zijn bestuursfunctie
terug.
Het bestuur dankt Peter voor zijn jarenlange inzet, doorzettingsvermogen, kunde en vlotte samenwerking met alle leden van het
bestuur van onze Liga. De organisaties van de Oost-Vlaamse
Schoolschaakkampioenschappen en de Schoolschaakkampioenschappen
van de Vlaamse Schaakfederatie kenden een ongeëvenaard succes
onder zijn deskundige leiding.
Momenteel is er derhalve een openstaande functie van
schoolschaakverantwoordelijke, (een (aparte) oproep werd op
13.09.2016 aan de leden gericht). Kandidaturen richten aan de
voorzitter Hans Temmerman hans.temmerman@nbb.be én de secretaris
eddy.dg@skynet.be .
In het H.R. is de functie als volgt omschreven: “De
schoolschaakverantwoordelijke is belast met de organisatie van en het
toezicht van schoolschaakactiviteiten. Hij werkt samen met de
jeugdleider.”
De nieuwe schoolschaakverantwoordelijke zal ondersteuning krijgen van
Peter op de Oost-Vlaamse Schoolschaakkampioenschappen (21 januari).
Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de voorzitter
Voorzitter,
Hans
0479
Ligacommissaris bij Hans.Temmerman@nbb.be
Temmerman
984293
VSF
De kandidaten zullen uitgenodigd worden op onze Algemene
Vergadering van dinsdag 27 september 2016.
Ook de schoolschaakverantwoordelijken van onze clubs zullen een
uitnodiging voor de A.V. ontvangen.
9. Voorbereiding A.V.
* Vaststelling lidgelden liga 2016-2017;
voorstel raad van bestuur
(onveranderd, zoals goedgekeurd op vorige A.V.):
- senioren: 5 € - junioren: 2 €
- miniemen: 2 €
* Vaststelling lidgelden 2017-2018: idem.
De balans en resultatenrekening en budget, voorgelegd door

penningmeester Ward Van Eetvelde, werden – na minieme
discussie en enkele aanpassingen – geintegreerd aan de
uitnodiging A.V. en zo – op 13 september -aan onze leden
kenbaar gemaakt.
10. Varia/Rondvraag
- De jeugdleider deelde aan de penningmeester de waarde van de nog in
voorraad zijnde naturaprijzen mee (punt vorig verslag).
Soms wordt aan twee clubs tegelijkertijd materiaal uitgeleend, dit kan
problemen opleveren, vooral batterijen van klokken dienen (snel) te
worden vervangen; er zal dan ook een nieuwe voorraad van aangekocht
worden.
- de secretaris zal per 16.09 het ledenaantal van onze Liga meedelen
aan de clubs, mét stemverdeling op VSF en KBSB.
-het in het vorig verslag aangehaalde discussiepunt over de
prijzendeling in het Ajuinentoernooi van verleden jaar werd tot
tevredenheid van alle betrokkenen positief opgelost, zo meldt ons de
voorzitter van KSK Pion Aalst, Lucien Lefevre.
-nog mee te geven:
.DE SCHAAKKALENDER STAAT OP http://schaakkalender.weebly.com/
.De Ligakampioenschappen JEUGD gaan door in Zottegem op 29 en 30
oktober: ONTMOETINGSCENTRUM OOMBERGEN.

De volgende B.V.(waar de oproep naar kandidaat-inrichters voor de nog
openstaande Liga-toernooien voor 2017 zal worden besproken) zal
doorgaan op dinsdag 27 september, onmiddellijk na de A.V., in de lokalen
van LSV-CHESSPIRANT.
Namens de Liga Oost-Vlaanderen VSF, vzw
Brakel, 15 september 2016.
Eddy De Gendt
Secretaris

