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Opbrakelsestraat 37
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Tel. 055 422222
0476 992575

Locatie: Lokalen LSV-Chesspirant, Lokeren

Brakel, 16.10.2016

Aanwezig:

Eddy De Gendt (secretaris Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.), tevens
verslaggever, Luc Oosterlinck (bestuurder Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F. en
secretaris club 404 De Drie Torens), Ward Van Eetvelde (penningmeester
Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.), Ben Van de Putte (bestuurder Schaakliga
Oost-Vlaanderen), Martin Deschepper (jeugdleider Aalter),
Timothy De Rycke (voorzitter L.S.V. Chesspirant).
Aanwezige/vertegenwoordigde clubs:
404 De Drie Torens -408 SK Gentbrugge vzw - 422 Meetjeslandse SV – 436
L.S.V. – Chesspirant vzw – 438 Karpov Deinze – 462 SC Caballos Zottegem –
471 Schaakclub De Pluspion Wachtebeke - 475 S.K. Rapid Aalter VZW
Verontschuldigd:
Hans Temmerman (voorzitter raad van bestuur Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem), Marc VanSon (toernooileider
en Elo- en ledenadministratieverantwoordelijke Schaakliga Oost-Vlaanderen
V.S.F en bestuurslid KGSRL), David Roos (medewerker Liga)
1.Goedkeuring dagorde
Eddy opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom, de voorzitter
van de Liga is onverwacht belet.
De aanwezigheidslijst en de lijst van de gemandateerden worden opgesteld. De
gemandateerden (aanwezig of met volmacht) van de clubs hebben recht op
1 stem per 10 sportbeoefenaars of gedeelte ervan. De dagorde wordt
unaniem goedgekeurd. De vergadering is rechtsgeldig.
Ward Van Eetvelde is de stemopnemer.
2. Goedkeuring notulen van de Statut. Algemene vergadering van 27.10.2015

De notulen van de Statutaire Algemene ledenvergadering van 27 oktober 2015
worden eenparig goedgekeurd.

3. Onze jeugdleider Ben Van de putte ontving voorstellen i.v.m. de
deelname van onze Liga aan twee toernooien:
3.1. Interprovinciaal Jeugdkampioenschap
* er liggen vrij concrete plannen op tafel om nog dit seizoen (2016-2017) 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
Evenwel zou de eerste ronde samenvallen met het Criteriumtoernooi te
Zwijnaarde (LSV-Chesspirant). Dit is in dit geval een goed initiatief voor de latere
toekomst.
3.2. Jeugdontmoeting Liga Oost-Vlaanderen - Rotterdamse schaakbond
* Vriendschappelijke ontmoeting komend seizoen (tijdens TataSteel? januari)
met 4 jeugdspelers per leeftijdscategorie
* mogelijks eerste seizoen -12/-14/-16/-18/(-20?)
* Op neutraal terrein een klassieke België-Nederland
Een soortgelijke ontmoeting is al geregeld door G4GM. De Rotterdamse
schaakbond heeft Ben laten weten om dit idee te laten vallen, om bovenstaande
reden. Martin stelt voor dit initiatief te vervangen door een ontmoeting in/met de
“Pas de Calais”. Het overwegen waard.
4. Rekeningen/balans 2016 / verslag van de rekeningtoezichter + kwijting

Penningmeester Ward Van Eetvelde, deelt het kasverslag 2016 en de balans
op 31/08/2016 uit.
Het dienstjaar 2016 wordt afgesloten met een batig saldo van € 192.24 .
De balans is in evenwicht. De cashflow kan vergeleken worden op het document
dat is toegevoegd als bijlage, waar u ook terecht kunt voor de verschillende
inkomsten/uitgaven.
Timothy De Rycke voorzitter L.S.V. Chesspirant heeft de boekhouding 2016
nagekeken en accuraat bevonden, hij stelt voor kwijting te verlenen aan de
penningmeester.
Zijn verslag: “Verslag controle boekhouding boekjaar 2015-'16 van de
Oost-vlaamse schaakliga VZW
Datum: 27 september 2016.

Methode van aanpak:





Controle van de resultatenrekening
Controle van de balansposten
Spotchecks op het inkomsten dagboek
Spotchecks op het uitgaven dagboek



Investeringstabel nagekeken

Opmerkingen





Rekeninguittreksel spaarrekening verschilt met 0,09€ op de balans.
(9.522,56 vs 9.522,65€)
Op de zichtrekening zijn transacties van 01/09 meegenomen.
Boekjaar eindigt op 31/08 dus m.i. zouden deze verrichtingen beter
meegenomen zijn in het volgende boekjaar.
Graag verduidelijking van balanspost vlaams schoolschaak en
bestemming in de toekomst.

Samengevat
Er zijn, zie de opmerkingen hierboven, enkele kleine opmerkingen in de
boekhouding, maar er zijn redelijker gewijs gezien geen structurele
tekortkomingen gebeurd. Ik stel de AV dan ook voor kwijting te verlenen aan de
penningmeester.
Timothy”
Na grondige bespreking is de Algemene Vergadering het eens over de
bestemming van fondsen resulterend uit het schoolschaak: eventuele baten
dienen niet enkel “schoolschaak” ten goede te komen, doch dienen te worden
ingepland in een breder perspectief van het geheel van schaken: het uiteindelijke
doel van de Liga is het schaken te promoten in al zijn aspecten. Iedereen, de
penningmeester inclusief, is akkoord om de schuld toe te voegen aan het eigen
vermogen, dit zal in het volgende boekjaar geboekt worden.
De algemene vergadering keurt het kasverslag 2016 goed, verleent de
verificateur – Timothy De Rycke - kwijting voor het dienstjaar 2016 en
bedankt hem voor het nazicht van de boekhouding.
5. Verslag van de bestuursleden over het werkingsjaar 2016, kwijting van de
bestuurders

5.1.Voorzitter Hans Temmerman is belet, er is geen verslag.
5.2 Eddy De Gendt:
vermeldt naast de “gewone” bezigheden de erbij horende noodzakelijk e
correspondentie en informatie aan onze clubs (bv. doorsturen aankondigingen
toernooien van onze clubs, uitnodigingen vergaderingen, verslagen
vergaderingen) ook nog het neerleggen van de nodige documenten (wijzigingen
in het bestuur) bij de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde. De Liga heeft
twee nieuwe clubs: 434 “Zedelijk en Sterk”, Merelbeke én 404 “De Drie Torens”
Gent; succes toegewenst!.
Het ledenaantal op heden bedraagt 926 , daarmee zijn we de grootste Liga van
Vlaanderen, bij uitbreiding van België; uiteraard is de KGSRL onze grootste club
met 165 leden.
VSF = 2869 leden.
Eddy deelt een paar belangrijke datums mee:

ZATERDAG 15 OKTOBER 2016 : Blitzkampioenschap Liga OostVlaanderen in
Assenede, inrichter MSV.
Schaakclub De Pluspion Wachtebeke: 4e jeugdschaaktoernooi
zaterdag 22 oktober 2016 In de refter van de Sint-Laurensschool
Dorp 21 9185 Wachtebeke

LIGAKAMPIOENSCHAPPEN
(ingericht door MSV in Evergem)
R1 23 SEPTEMBER 2016
R2 21 OKTOBER 2016
R3 25 NOVEMBER 2016
R4 13 JANUARI 2017
R5 10 FEBRUARI 2017
R6 24 MAART 2017
R7 05 MEI 2017
OOST-VLAAMSE INTERCLUBS
R1 07 OKTOBER 2016
R2 18 NOVEMBER 2016
R3 02 DECEMBER 2016
R4 16 DECEMBER 2016
R5 20 JANUARI 2017
R6 24 FEBRUARI 2017
R7 17 MAART 2017
Criteriumtoernooi Zwijnaarde 20 november LSV-Chesspirant

10de Criteriumtoernooi in Gent op zondag 20 november
Ingezonden door Luc O. op di, 20/09/2016 - 10:14

Men kan hier inschrijven.
2de Jeugdschaaktoernooi Don Boscocollege Zwijnaarde, Grotesteenweg-Noord 113, 9052
Zwijnaarde (toegang via Bollebergen).
Flyer: http://jeugdschaakcriterium.be/node/360#attachments
Peter Verhelst: 0497/81.50.65 lsv.chesspirant@gmail.com

ZATERDAG 29 APRIL 2017 en ZONDAG 30 APRIL 2017
24u-blitz voor duo’s in Zottegem
5.3. Marc VanSon (toernooileider en Elo- en
ledenadministratieverantwoordelijke) is verontschuldigd. Hij laat weten dat er
zich geen bijzondere problemen hebben voorgedaan in zijn ambtsbezigheid. Er is

nog steeds een goede verstandhouding met de verantwoordelijke
ledenadministratie en Elo.
5.4. Ben Van de Putte: Het 14de jeugdtoernooi van Caballos Zottegem gaat
door op vrijdag 11 november in de Bevegemse Vijvers.
Het Jeugdkampioenschap van Oost-Vlaanderen wordt georganiseerd door
Caballos Zottegem op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2016.
Dit jeugdkampioenschap is tevens het selectietoernooi voor het Vlaams
Jeugdkampioenschap in Mechelen februari 2017. Het gaat door in het PTI
ZOTTEGEM Sabina Van Beierenlaan 35 9620 Zottegem. Het reglement wordt aangepast
(toegang lagere reeksen aanpassen, selectie op basis van elo).
Enkele debutantentoernooien gingen opnieuw van start. Doel is nog steeds de
beginnende jeugdschakers van stappen 1,2 en 3 hun eerste toernooi-ervaringen
te laten opdoen.
Er vonden debutantentoernooien plaats in MSV Eeklo, Chesspirant, MSV
Evergem, Wetteren en Sleidinge. De opkomst was groot en het leeft. Er dient
verder ingezet te worden op deze debutantentoernooien om jaarlijks een 4 à 5tal toernooien in Oost-Vlaanderen in te richten (debutantencriterium).
Ben sprak met de Heer Cor van Wijgerden, die bereidt is een symposium te
organiseren = spreken met jeugdleiders. De Heer van Wijgerden is een I.M. en
vooral bekend van de Stappenmethode. Wordt vervolgd.
Ben plant tevens een vergadering met de Oost-Vlaamse jeugdleiders.
5.5. Penningmeester Ward Van Eetvelde:
zie budget/jaarrekening (zie punten 4, 6 en 7)).
De subsidie “schoolschaak” van de VSF werd ontvangen, Ward verzorgde ook de
boekhouding van het Vlaamse Schoolschaak.
Schoolschaak: de volgende editie van het Oost-Vlaams
schoolschaakkampioenschap wordt georganiseerd door KA Voskenslaan te Gent
op 21 januari in het Atheneum Voskenslaan, te Gent. Verantwoordelijke is
Marianne Verschooris (Leerkracht KA Voskenslaan en bestuurslid LSVChesspirant). Samenwerking verloop vermoedelijk via de ouderraad (meer info
wordt verwacht eind november op www.schakenopschool.be ).
5.6. Luc Oosterlinck spande zich in om een scheidsrechtercursus op te starten:
deze gaat door op de vier eerste zaterdagen van oktober in de lokalen van en
met medewerking van de KGSRL. Inschrijvingsrecht is 50€, hierin zijn per dag
drankbonnen begrepen van 5€. Sylvin De Vet is de lesgever. Luc zorgt ook voor
de opstelling van de diploma’s. Momenteel zijn er zeven inschrijvingen.

6. Budgetvoorstel 2016-2017/aanduiding van de rekeningtoezichter met
vaststelling lidgelden liga 2016-2017

De vergadering bespreekt het budgetvoorstel van begroting 2016/2017
(01.09.2016-31.08.2017) van onze penningmeester, Ward Van Eetvelde.
Vaststelling
voorstel raad
- senioren:
- junioren:
- miniemen:

lidgelden liga 2016-2017
van bestuur (onveranderd):
5€
2€
2€

Als dusdanig eenparig door de A.V. goedgekeurd.
Voorstel budget 2016/2017:

het begroot overschot uitgaven bedraagt € 1.988,50, zie toegevoegd
document (inclusief € 838,50 resterende afschrijvingen).
De Algemene Vergadering keurt het budgetvoorstel 2016/2017 – na bespreking
en aanpassing in overleg met de aanwezige leden –unaniem goed. Deze
begroting is dus hierbij toegevoegd.
De Algemene Vergadering stelt opnieuw Timothy De Rycke aan als financieel
commissaris voor 2016/2017.
7. Vaststelling lidgelden liga 2017-2018
voorstel raad van bestuur (onveranderd):
- senioren: 5 €
- junioren: 2 €
- miniemen: 2 €
Als dusdanig eenparig door de A.V. goedgekeurd.
Voorstel budget 2017/2018: het begroot overschot uitgaven bedraagt €
1.100 (inclusief € 0 afschrijvingen), zie toegevoegd document, principieel
unaniem akkoord volgens toegevoegd document.

8. Bestuursfuncties
Ontslag van een bestuurder en vervanging:
Peter D'hondt gaf zijn mandaat van schoolschaakverantwoordelijke terug.
Om de goede werking van een volgend Oost-Vlaams
Schoolschaakkampioenschap; - dat zal doorgaan in het Atheneum Voskenslaan,
Gent op 21 januari 2017 - niet in het gedrang te brengen, voorziet het bestuur
in volgende tussentijdse oplossing:
-bestuurder Luc Oosterlinck legt de nodige contacten met de scholen en
contacteert Peter (die voor de komende schoolschaakkampioenschappen nog
ondersteuning heet toegezegd);
-bestuurder Ward van Eetvelde geeft de nodige steun i.v.m. de kernzaken
(kampioenschappen 21 januari 2017);
-bestuurder Ben Van de Putte sluit zich hier eveneens bij aan en verleent steun.

9. Bespreking van de overkoepelende organisaties
9.1. VSF:
De VSF denkt zelf aan het afbouwen van het patrimonium.
Onze Algemene Vergadering is unaniem de mening toegedaan dat de VSF over
voldoende marge –zoals thans blijkt uit het voorgelegde budgetvoorstel- beschikt om haar
doelstellingen waar te maken. Onze Liga zal derhalve, ook nog voor 2016/2017 een verzoek
indienen tot halvering van het lidgeld.
9.2. KBSB:
De huidige jeugdleider geeft blijk van een groot aantal tekortkomingen, het
imago van het jeugdbeleid komt in het gedrang. Er zijn namelijk problemen bij
de uitzendingen van de jeugd, hij is weinig taalvaardig, geeft blijk van weinig
collegialiteit t.o.v. medewerkers. Er dient zich dringend een correctie op, dit kan
door een Oost-Vlaams medewerker aan te stellen bij de KBSB. Martin
Deschepper overweegt een kandidatuur als bestuurder. Onze A.V. beslist
unaniem om de verwijdering van betrokkene uit zijn functies te vragen. Binnen
de KBSB is een wederzijds vertrouwen NL/FR een eerste vereiste, er is een
Franstalige kandidaat die zich wederzijds met onze kandidaat hierin kan vinden.
SWAR-programma: het bestuur vraagt de stand van zaken na i.v.m. dit
paringsprogramma, waarvan het de bedoeling is dat het het voorbijgestreefde
Pairtwo, nu al geweigerd door de FIDE, vervangt. Er zal gevraagd worden
naar de problemen die zich vooreerst stelden (kinderziektes: opgelost? Quid
onderhoud? Kosten?).
Van de, enkele jaren geleden verdwenen som van nagenoeg 100 000 € ontving
de KBSB thans zo’n goeie 22 000 € terug: men zie het door de KBSB
voorgestelde budget.
10. Vastleggen plaats volgende algemene vergadering
De volgende algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 26 september
2017, 20 uur en zal plaatsvinden in de lokalen van de L.S.V. – Chesspirant,
Kerkplein 5, Lokeren.
De algemene vergadering wordt afgesloten omstreeks 23u15.
Eddy De Gendt
Secretaris
e-mail: eddy.dg@skynet.be
Brakel, 16.10.2016

Met dank aan
De Vlaamse Overheid

