VERSLAG BESTUURSVERGADERING 2 OKTOBER 2017
Aanwezig : Hans Temmerman, Luc Oosterlinck, Ben Van De Putte, Jean-Pierre
Haverbeke
Verontschuldigd : Eddy De Gendt, Ward Van Eetvelde

Het verslag van de vorige bestuursvergadering (12 juni 2017) wordt goedgekeurd.
Organisatie ligajeugdkampioenschappen
Er werden geen clubs gevonden die de organisatie op korte termijn op zich konden
nemen. Tijdens de AV werd er geïnformeerd bij de aanwezige leden, maar dat
leverde geen vrij werkbare oplossingen op.
David Roos van schaakclub Caballos Zottegem zocht en vond een zaal zodat het
kampioenschap kan plaatsvinden op de voorziene data op zaterdag 28 en zondag 29
oktober 2017 in zaal Averbo te Brakel.
Bespreking voorbije AV
Het reglement van het ligajeugdkampioenschap werd gewijzigd als volgt :
- spelers kunnen nog enkel deelnemen in hun eigen leeftijdscategorie
- het tempo bij de -20/-18, -16, -14 en -12 werd aangepast naar analogie met het
tempo dat gebruikt zal worden op het VSF-kampioenschap. Bij de -10/-8 is er geen
aanpassing.
Na een bijwijlen bitsige discussie besloot de AV tot een ‘schenking’ aan de KGSRL
van drie elektronische borden.
De AV stemde eveneens in met een voorstel van Ben om op de AV van de VSF een
tegemoetkoming naar de liga’s op tafel te leggen.
Het was tevens de bedoeling om op deze AV de statuten en het huishoudelijk
reglement te wijzigen (met ondermeer de installatie van een geschillencommissie en
een beroepscommissie). Het vereiste aanwezigheidsquotum werd echter niet bereikt
zodat er een BAV zal nodig zijn.
De mandaten van Hans en Luc liepen af op deze AV. Ze werden unaniem herkozen.
We mochten ook een nieuw bestuurslid verwelkomen : Jean-Pierre Haverbeke,
eveneens unaniem verkozen.
Herverdeling mandaten binnen het ligabestuur.
Het bestuur bereikt hierover vlug eensgezindheid :
Voorzitter : Hans Temmerman
Ondervoorzitter : Jean-Pierre Haverbeke
Secretaris : Eddy De Gendt
Penningmeester : Ward Van Eetvelde
Schoolschaak : Luc Oosterlinck

Jeugd : Ben Van De Putte
Kadervorming : Jean-Pierre Haverbeke
Materiaal liga
Ben zal voor een overzicht van het ligamateriaal zorgen.
Het is tevens de bedoeling om een reglement op te stellen voor het uitlenen van het
materiaal. Streefdatum 1 januari 2018.
Paringsprogramma’s
Luc gaat zich verder informeren over Swiss Manager.
Tevens valt op te merken dat Pair Two in veel gevallen nog te gebruiken is.
Het programma dat de KBSB ondersteunt (SWAR) kent nog heel wat gebreken.
Kandidaturen
Er worden kandidaturen gevraagd voor volgende organisaties :
- Het 60+- tornooi van de liga Oost-Vlaanderen
- Ligakampioenschap 2018/19
- Snelschaakkampioenschap 2018
- Jeugdligakampioenschap 2018 (eerste weekend van Allerheilgenverlof)
Kandidaturen dienen gericht te worden naar de secretaris : eddy.dg@skynet.be
Varia
Ward laat weten dat de Oost-Vlaamse lidgelden VSF werden overgeschreven.
Enkele jeugdspelers zullen tijdens het ligajeugdkampioenschap een stage van Go for
Grandmaster volgen. Het valt natuurlijk te betreuren dat deze stage in hetzelfde
weekend plaatsvindt.
Ben kreeg van enkele ouders de vraag of het mogelijk is om hun kinderen een
vrijplaats te geven voor het VSF-jeugdkampioenschap. Het bestuur besluit om geen
uitzonderingen te maken en dit niet toe te laten.
Er dient nog een rekeningtoezichter aangeduid te worden voor de volgende
Statutaire Vergadering in september 2018. Tevens dient er voor deze vergadering
nog een plaats en datum vastgelegd te worden.
Voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement zal er een BAV
georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden op maandag 4 december in Zottegem.
De volgende BV zal plaatsvinden op maandag 4 december, onmiddellijk na de BAV.
Hans Temmerman
Verslaggever a.i.

