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VERSLAG B.V. van 22 augustus 2019 – Lokaal Caballos Zottegem
1. De voorzitter heet iedereen welkom.
2. De vergadering is rechtsgeldig, zijn aanwezig:
Hans temmerman, Ben Van De Putte, Luc Oosterlinck, Eddy De Gendt.
Ward Van Eetvelde, is verontschuldigd.
3. De dagorde wordt goedgekeurd, met toevoeging van een punt (herschikking
taken in bestuur).
4. Eddy fungeert als stemopnemer.
5. Het verslag van vorige vergadering (dertien mei 2019) wordt eenparig
goedgekeurd.
6. *Stand van de rekeningen:
zichtrekening 1.831,70 €, universele rek. 8.000,00 € , totaal 9.831,70€.
*Uiteindelijke begunstigden: aanduiding er van (de bestuurders), werd door
Ward ingediend.
* Ward zal op volgende vergadering een budget voorstellen om aanvullend
materiaal aan te kopen (stukken/opbergdozen/opbergbak).
7. Nieuwe statuten en intern reglement
De secretaris legt ontwerpen van nieuwe statuten en Intern Reglement, aangepast aan
de nieuwe wetgeving, ter bespreking voor. Het bestuur is het eenparig eens om deze
ontwerpen als dusdanig voor te leggen aan de goedkeuring van de A.V.

7.1. Taakverdeling binnen het bestuur:
Ben zal optreden als materiaalmeester en de kadervorming voor zijn rekening
nemen; Ward wordt jeugdleider en behoudt natuurlijk zijn penningmeesterschap.
8. Toernooien volwassenen

-LigakampioenschappenOVL 2019:werden al toegekend aan De Pluspion
Wachtebeke, alle inlichtingen op https://depluspion.jouwweb.nl/ .
-36ste Open Geraardsbergen bij leven en welzijn: woensdag 12 tem

zondag 16 augustus 2020 !! De voorbereidingen zijn gestart!
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9. Toernooien jeugd
-OVL jeugdkampioenschappen 2019:werden al toegekend aan Caballos
Zottegem (eerste weekend Allerheiligenverlof).
-Schoolschaak OVL:

Liga Schoolkampioenschap 2019-2020 voor Middelbaar -, Lager
Onderwijs en Mini's
Datum: zaterdag 30 november 2019
De vrije basisschool De Pinte:
Baron de Gieylaan 25
9840 De Pinte
https://sites.google.com/view/schakenopschool-1/schoolkampioenschappen/provincialeschool-kampioenschappen/provincie-oost-vlaanderen?authuser=0
Vlaams schoolkampioenschap gaat door in Sint-Lievenscollege Gent op zaterdag 18
januari 2020.

-Vlaams Jeugdkampioenschap: de VSF heeft dit toegekend aan TSM ,
dit zal doorgaan op 1, 8 en 9 februari 2020. Voor 2021 zullen we een
oproep doen naar onze deelnemende clubs om dit zelf te organiseren.
9.1. Kalender 26ste Vlaams Jeugdcriterium 2019
Zaterdag 29/06/2019 in LandegemZondag 7/07/2019 in Oostende
Zaterdag 14/09/2019
in Leuven
Vrijdag 01/11/2019
in Turnhout
Maandag 11/11/2019
in Zottegem
Zondag 24/11/2019
in Gent
Zaterdag 28/12/2019
in Brugge
Zondag 29/12/2019
in Brugge
9.2.

Ben heeft op 30 juli een vergadering belegd met de organisators
debutantentoernooien

Het doel werd bepaald: deelnemen is belangrijker dan winnen. Seizoen
start op 1 september en loopt tot 31 augustus, er dient rekening te
worden gehouden met het speelcomfort.
Budget: de Liga OVL subsidieert momenteel 500€. De Liga voorzagreeds een
bedrag van 650€ in zijn budget dat voorgelegd werd aan en goedgekeurd door
de A.V. van 25 september 2018, thans wordt een bedrag van 750€ voorgesteld
voor 2020-2021.
De datums van dit criteriumtoernooi:
criterium:
Zaterdag 12 oktober 2019 in Overslag (Pluspion Wachtebeke)
Zaterdag 23 november 2019 in Wetteren
Zaterdag 11 januari 2020 in Landegem (Sportzaal)
Zaterdag 22 februari 2020 in Lokeren (LSV-Chesspirant)
Zaterdag 4 april 2020 in Evergem (MSV)
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Debutantentoernooien buiten criterium:
Het weekend van 16/17 mei of 23/24 mei 2020: Beveren (Beveren 64)
onder voorbehoud : juniin Deinze (Karpov Deinze)
10.

Ter herinnering de data Liga-toernooien:

Ligajeugdkampioenschappen
(ingericht door Caballos Zottegem):
Zaterdag 26/10/2019 en zondag 27/10/2019
Ligakampioenschappen
(ingericht door De
Pluspion Wachtebeke)
(steeds op vrijdag)

Oost-Vlaamse
Interclubs
(steeds op
vrijdag)

R1 25/10/2019
R2 22/11/2019
R3 20/12/2019
R4 17/01/2020
R5 07/07/2020
R6 13/03/2020
R7 03/04/2020

R1 04/10/2019
R2 18/10/2019
R3 08/11/2019
R4 29/11/2019
R5 13/12/2019
R6 10/01/2020
R7 24/01/2020
R8 21/02/2020
R9 27/03/2020

Nationale Interclubs
https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/18-19/
kalender_nic_2019_2020_versie_3_20181020.pdf

11.Materiaal Liga OVL: de klokken zijn gelabeld en gebruikt geweest in Gent,
Landegem, Geraardsbergen en Oostende.
12. VSF: De VSF zoekt een nieuwe voorzitter, Bart Van Tichelen drong bij
Eddy aan om uit te kijken naar een mogelijke kandidaat, of een kandidaat
bestuurder.
13. KBSB: de voorstellen van de KBSB inzake aanpassing van

statuten/H.R./wedstrijdreglementen zijn uitgesteld naar een B.A.V.
Elektronisch stemmen op de A.V. (zie punt 12 van het verslag van 10.08.2019 van de
KBSB). Het bestuur van onze Liga is het volstrekt oneens met wat vooropgesteld wordt
door de KBSB. Immers, het uitgangspunt zou moeten zijn dat de leden geen gebruik
dienen te maken van eigen middelen. Voor zover we weten werd een en ander niet
voorgelegd aan de A.V.en werden de leden hier omtrent niet geraadpleegd. Onder punt
14 van eerder genoemd verslag van de KBSB wordt wel gesteld dat hun statuten vooraf
dienen te worden voorgelegd aan de VSDC (Juridisch Centrum waarbij de KBSB is aangesloten).

Ons bestuur vindt het zeker geen overbodigheid dat hetzelfde zou gedaan worden voor het huidige
punt dat ons aanbelangt.Derhalve is het Ligabestuur eenparig tegen het onder punt 12

weergegeven “voorstel” (zoals de voorzitter van de KBSB het noemt).Onze bestuursleden
zullen in geen enkel geval eigen middelen inzetten voor stemming op de A.V., evenzeer
is het niet wenselijk gebruik te maken van een smartphone van andere toegetreden
leden.Er dient uiteraard ook voor gewaakt dat de wet over de GDPR (Algemene
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Verordening Gegevensbescherming ofte Privacywetgeving)
Privacywetgeving) niet in het gedrang komt.
Hans deelt een en ander mee aan de KBSB.

14. Bespreking Algemene Vergadering Liga OVL op 23 september
In bijlage vinden jullie het resultaat van het boekjaar en de voorgestelde
budgetten voor de komende AV,
AV medegedeeld door Ward (die dit uitvoerig zal
toelichten op de A.V.) en door het bestuur unaniem voorgedragen ter
goedkeuring aan de A.V.
Het voorstel samengevat heeft twee belangrijke kenmerken:
- meer budget voor opleiding (lesgevers / scheidsrechters) de komende jaren
j
+
meer budget voor jeugd (debutanten & ev. andere projecten ligalessen ..)
- lidgeldverhoging vanaf seizoen 2021-2022
2021 2022 met 2 EUR per lid zowel jeugd als
volwassenen.
Reden waarom pas binnen 2 jaar:
1) clubs kunnen hun lidgeld over 3 jaar er aan aanpas
aanpassen
2) de liga kan bewijzen dat ze een meerwaarde kan bieden
Waarom 2 EUR:
1 EUR hebben we sowieso nodig om met de huidige activiteiten break-even
break
te
draaien, anders gaan we binnen 5 jaar failliet of met veel minder
activiteiten/subsidies.
1 EUR voor extra budget opleiding en jeugd.
15. Rondvraag/Allerlei

-

De volgende bestuursvergadering gaat door op 23 september onmiddellijk na de
A.V.

De statutaire algemene ledenvergadering zal doorgaan in de lokalen
van de KGSRL, Abrahamstraat 46, 9000 Gent op maandag 23
september 2019 om 20h.

Brakel, 31 augustus 2019
Namens de Liga Oost
Oost-Vlaanderen VSF vzw,
Eddy De Gendt - Secretaris

