VLAANDEREN ZES APRIL 2020

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN LIGA OOSTOOST

1.Introductie door de voorzitter:
Wat corona betreft heeft Hans wel enkele persoonlijke bedenkingen bij de door de overheid gecreëerde
paniek. Toch vindt hij dat de Liga correct gehandeld heeft in het opvolgen van de richtlijnen van de overheid
en dat verder ook moet blijven doen.
In de media is er al sprake van dat de overheid op zoek is naar een elegante weg om de lockdown stap voor
stap te verlaten. Een versoepeling zal er dus komen, wellicht begin mei. Het sentiment bij de mensen is
echter niet van die aard dat alles vlug normaal zal worden. Hans deelt dus de mening van Ward dat er voor de
zomervakantie niet meer geschaakt zal kunnen worden en denkt zelfs dat er tijdens de zomervakantie geen
toernooien zullen plaatsvinden (niet omdat het niet zou mogen maar omdat de deelnemers zullen afhaken).
2.De
.De vergadering, die gelet op de omstandigheden langs elektronische weg verliep, is rechtsgeldig.
Alle bestuursleden
en nemen deel, en ook Marc VanSon, medewerker.
3.De dagorde is goedgekeurd.
4.De
.De secretaris neemt de stemmen op.
5.Het verslag van vorige vergadering (09.12.2019) wordt goedgekeurd
6.De
De penningmeester deelt de stand van de rekeningen mee: Zicht-rekening: 383,98 EUR - SpaarSpaar
rekening:3.000,00EUR
6.1.Bespreking
Bespreking
prijzengeld/subsidies toernooien Liga: het bestuur beslist
slist dat de uitkering van subsidies niet wijzigt.
7.Maatregelen
Maatregelen genomen i.v.m. aan gang zijnde toernooien bij de verspreiding van het Coronavirus:
7a. Oost-Vlaamse interclub (6 van de 7 ronden reeds gespeeld): deze competitie wordt stopgezet en de
huidige
dige stand wordt behouden. Voor het prijzengeld van tweede klasse wordt het prijzengeld opgesplitst
tussen de twee reeksen.
7b: Oost-Vlaamse
Vlaamse liga individueel: de twee laatste ronden (5 van de 7 gespeeld) worden, na samenspraak met
Wachtebeke, in september
ember gespeeld.Het seizoen daarna zal dan eventueel iets later starten.
7c : -Debutantentoernooien:
Debutantentoernooien: het bestuur beslist deze te verschuiven naar volgend jaar (seizoen 2020-2021).
2020
-In
In samenspraak met MSV wordt gedacht het Liga
Liga-kampioenschap blitz 2020 te verplaatsen naar een
zaterdag in september
7d: Schaakcursus/Schaaktrainer C:
een introductieles + 1 volwaardige les hebben in Deinze reedsplaatsgevonden. Met de lesgever wordt
momenteel gekeken naar een verplaatsing van de cursus naar het najaar. De lessen van eind maart en april en
mei gaan dus niet door en worden verschoven naar een latere datum.

8. Bespreking JEUGDTOERNOOIEN (OVL + crit.)
1ste Criteriumtoernooi op zondag 23 februari in
Geel https://drive.google.com/file/d/14NBMvfptqEwkAwgpzoE9z32MgYJLcn1n/view

Grootste aanpassingen in reglement voor 2020 zijn:
-16 jaar (B) + volwassenen onder de 1500 elo (Geen jeugd A-spelers)


In de reeksen -8 jaar (F) en -10 jaar (E) worden 9 ronden gespeeld aan een bedenktijd van 15’ per speler. In
de overige worden 7 ronden gespeeld met een bedenktijd van 20’ + 5” per zet (increment). In het 2-daags
toernooi van Brugge gelden andere bedenktijden: 30’ bij de -8 en -10 jaar en 35’ + 5” per zet bij de overige
reeksen. Indien door omstandigheden er onvoldoende geschikte klokken (increment, invoeren tijdstraf)
beschikbaar zijn, worden de laagste reeksen voorzien van de beschikbare klokken en wordt er met de
coördinatoren een geschikte oplossing uitgewerkt. Indien enkel aan het increment niet kan voldaan
worden zal er gespeeld worden op 25’.
ste

8.1.Kalender 27 Vlaams Jeugdcriterium 2020
Zondag 23/02/2020 in Geel Zaterdag 4/04/2020 in Limburg Vrijdag 1/05/2020 in Aalter
Zaterdag 27/06/2020 in Landegem Zondag 5/07/2020 in Oostende
Zaterdag 12/09/2020 in Leuven Zondag 1/11/2020 in Turnhout
Woensdag 11/11/2020 in Zottegem
2020? in Gent
Zondag 27 en maandag 28/12/2020 in Brugge
8.2. Debutantentoernooien criterium:
Zaterdag 11 januari 2020 in Landegem (Sportzaal)
Zaterdag 22 februari 2020 in Lokeren (LSV-Chesspirant)
Zaterdag 4 april 2020 in Evergem (MSV) Corona! Afgelast.
Debutantentoernooien buiten criterium:
Het weekend van 16/17 mei of 23/24 mei 2020: Beveren (Beveren 64)
onder voorbehoud : juni in Deinze (Karpov Deinze)
Deze voorziene debutantentoernooien worden afgelast, zie punt 7c hiervoor.
8.3 . Datum van het criteriumtoernooi in Neerpelt is 3 oktober geworden.

9. Materiaal Liga OVL:
Materiaal werd uitgeleend sinds januari aan:
Vlaams Schoolschaakkampioenschap
Debutanten Landegem
Debutanten Lokeren
Materiaal zal niet uitgeleend worden 1 mei jeugdcriterium wegens annulatie van dat toernooi
Ook Landegem is nog afwachten.

10. VSF: subsidie VSF De verantwoordelijke kader, Ben, licht toe: de VSF komt €30 per deelnemer tussen met
een max van €250 per cursus schaaktrainer. Gezien de corona toestanden zal alles wat verschuiven en is
een cursus onderbroken. Daar zijn momenteel een 11-tal deelnemers gestart in Deinze.
Op 13 april besliste het Bestuursorgaan van de VSF het Vlaams Kampioenschap af te gelasten.
De jaarlijkse statutaire vergadering van de VSF gaat door op 17 oktober.
Wat de VSF betreft zouden we niet zo ver gaan om ook hier geen lidgeld te vragen voor seizoen 20/21,
wel vragen om de voorziene verhoging (1 euro) uit te stellen. Het budget VSF is immers beduidend lager
dan dit van de KBSB (zie punt 11 in fine).

11.KBSB: - voorbereiding B.A.V. van 4 april 2020 KBSB UITGESTELD NAAR BETERE TIJDEN (de KBSB heeft
geen datum vooropgesteld voor haar jaarlijkse statutaire vergadering).
Zie https://www.fefb.be/index.php/2-non-categorise/353-assemblee-generale-2 -er ligt een voorstel op tafel
van een vermindering van het lidgeld met 2 euro, tot 12 euro dus, en wat onze A.V. unaniem gesteund heeft,
dit komt dus overeen met een effectief bedrag van 9,48 euro + 2,52 euro BTW
- eerder besliste het bestuur van de KBSB het lidgeld te behouden op 14 euro ( 11,06 + 2,94 BTW) -de
volgorde in dewelke deze “voorstellen” ter stemming worden gebracht kan belangrijk zijn, er zijn 5100 leden
binnen de KBSB.

de

-En nog: wat met de 4 federatie? Zie FEFB pion
184 http://ftp.creb.site/Archives/FEDERATION_BRUXELLOISE.pdf?fbclid=IwAR0rwEcnxjhnKsZS99PMM9_B
UDCIG5DdvXczkW2oe0kzguWaR_87qXXiCaQ(wait and see?!, uitnodiging volgende B.A.V. af te wachten.
Uitnodiging BAV KBSB 4/4/2020 https://www.frbe-kbsb-ksb.be/fr/articles/view/invitation-age-frbeuitnodiging-bav-kbsb
Dagorde : https://drive.google.com/open?id=1bCiwOOPr7XA3dvQZHuSgxh5PYx09reD9


toegang inlichtingen https://drive.google.com/open?id=1JlNd3rNaDHUFLGDu9GDC9bwWthfP0k0G



Verslag AV 9/11/2019 : https://drive.google.com/open?id=1VamJJcQomd6vai9MYJXzkaRr9VN6LqiZ



Verslag AV 25/01/2020: https://drive.google.com/open?id=1nMO-WsINQ6AKH0H9ElDQN1xbnzu5ZdEw



verslag rekeningtoezichthouders: https://drive.google.com/open?id=1LQL7pEdFGXAB2W75C4SHhetSf3Vha3K



jaarrekening https://drive.google.com/open?id=1256iTIFl__DngkfRP-5iN8XZQ0DNA9n2



resultaten 2018/2019 & Begroting 2019/2020 https://drive.google.com/open?id=17r6GCYDC9xY1NTmadrgwMYJkosqlbtU



gewijzigde statuten https://drive.google.com/open?id=1tqEo1GlbBbQRN3lrwNewIJOEt2HfSlAz



verslag bestuurders https://drive.google.com/open?id=17VZ8DyFfrpjTlbgtGsy2PmmxFH5GjSKO

Lidgelden KBSB 2020-2021
Ben Van de Putte, verantwoordelijke kadervorming, stelt voor dieper in te gaan op het ruime incasso bij
de KBSB: daar er nauwelijks uitgaven zijn voor de KBSB (geen prijzengeld interclubs, mogelijks geen
WK's, EK's, geen BK jeugd, mogelijks geen BK Volwassenen (?) en heel veel uitgaven die weggevallen zijn

zoals vergaderingsonkosten, arbitersonkosten, 2 ronden Interclub) en gezien de uitpuilende kas van de
KBSB (180 000 euro op 31.03.2020) lijkt het Ben aangewezen dat de KBSB een geste doet om GEEN
LIDGELD te vragen voor seizoen 2020-2021. De kassa van de KBSB is daar zeker tegen bestand en
nogmaals ... ze hebben ook geen zware uitgaven gehad in 2019-2020.
Bovendien hebben de leden die deze bijdragen betalen ook te kampen met clubs die gesloten zijn,
toernooien die weggevallen zijn,... Een mogelijke denkpiste, voor de clubs die dit wensen, bestaat er in
indien de KBSB zijn bijdrage laat vallen voor seizoen 2020-2021 dat ook de clubs een lagere bijdrage
kunnen vragen aan hun leden of dat er –zo niet- wat zuurstof komt voor de clubkassen.
Overigens hebben vele clubs hun voortbestaan te danken aaan de inrichting van een toernooi of aan hun
barwerking; mogelijk betalen ze wel huurgelden en kunnen ze in de problemen komen .
Het voorstel van Ben wordt uitvoerig besproken en wordt volledig gedragen door ons Bestuursorgaan
derwijze dat dit te gelegener tijd ter stemming zal worden voorgelegd aan de (B.)A.V. van de KBSB,
indien deze na onze A.V. (22.09.2020) plaatsvindt kan hier over gedebatteerd worden met onze leden;
uiteraard kunnen onze leden hun standpunt hierover al vanaf nu schriftelijk meedelen aan ons Bestuur.
13. Rondvraag/Allerlei
Twee bestuursfuncties (deze van de voorzitter en deze van de ondervoorzitter) lopen ten einde per 22
september; noch Hans, noch Luc wensen hun functie te verlengen.
Bij onze volgende A.V. zal dus een oproep gebeuren voor nieuwe bestuurders:
-voorzitter: deze wordt rechtstreeks door de A.V. verkozen;
-ondervoorzitter;
-schoolschaakverantwoordelijke.
Het is niet uitgesloten dat er een herverdeling van de functies plaats vindt.
-De volgende B.V. zal doorgaan in de lokalen van Caballos, op dinsdag 01 september 2020 om 20h. Indien de
noodzaak zich moest voordoen kan een tussentijdse vergadering worden ingelast.
-De volgende statutaire algemene ledenvergadering zal doorgaan in het Cultureel Centrum Kerkplein 5,
9160 Lokeren op dinsdag 22 september 2020 om 20h., inrichter LSV-Chesspirant vzw.
Bovenstaande besluitvorming is eenparig genomen door de aanwezige bestuurders. De
verslagen dienen te worden ondertekend door de voorzitter (van de vergadering) en de
bestuurders die erom verzoeken. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de
vereniging en zijn niet verplaatsbaar.
Namens de Liga OVL, vzw
Eddy De Gendt, secretaris
Brakel, 21 april 2020

