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Beste schaakvrienden, beste leden,
Gelieve hierna het verslag te vinden van de bestuursvergadering van 04
december 2017 van de Liga Oost-Vlaanderen.

1. Dit is een vergadering aansluitend op de B.A.V., het bestuur is over het algemeen
tevreden en denkt dat in de B.AV. uiteindelijk een win-win situatie voor alle partijen is
tot stand gekomen.
Aanwezig: Hans Temmerman, J-P Haverbeke, Ward Van Eetvelde,
Eddy De Gendt, Ben Van De Putte.
Verontschuldigd: Luc Oosterlinck
2. De dagorde wordt goedgekeurd.
3. Het verslag van vorige vergadering (02 oktober 2017) wordt goedgekeurd.
4. Stand van de rekeningen =

646.31€ (zichtr.) en 7000€ (giror.)

5.Organisatie ligajeugdkampioenschappen
De organisatie van de ligajeugdkampioenschappen 2018 wordt toegekend aan
Schaakclub Caballos, we noteren dat dit meer dan waarschijnlijk zal doorgaan in
oktober.

6. De RvB kan zich aansluiten bij onderstaand voorstel van Marc VanSon (KGSRL):
“Ik zou het volgende willen laten wijzigen in het reglement van het
Ligakampioenschap:
Er bestaat momenteel geen afsluitdatum voor inschrijving aan het gesloten
Ligakampioenschap.
Mijn voorstel is om de inschrijvingen voor het gesloten 1 week voor de start v/h
toernooi stop te zetten.
Dan zijn er geen moeilijkheden meer bij de start v/h toernooi. Mvg Marc”
7. Bespreking afgelopen B.A.V.: zoals hierboven al gezegd kende de B.A.V. een positief
verloop.
8. VSF & KBSB
Bij de VSF werd op hun laatste A.V. door de Liga’s een teruggave bedongen van een
bedrag van 500€, tot op heden gaf de VSF hier geen gevolg aan. Het bestuur volgt dit
op.
We merken op dat de A.V. van VSF en KBSB volgend jaar samenvallen op 20 oktober,
de secretaris heeft dit al gesignaleerd. Op die datum vinden ook bij verscheidene liga’s
de jeugdkampioenschappen plaats.
9. De volgende B.V. zal doorgaan op maandag 5 februari 20 uur, lokaal Caballos
Zottegem, Trapstraat 12.

Namens de Liga Oost-Vlaanderen VSF, vzw
Brakel, 07 december 2017.
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