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De Gendt Eddy
Secretaris
Tel. 055 422222
0476 992575
www.schaakligaoostvlaanderen.be/

Beste schaakvrienden, beste leden,
Gelieve hierna het verslag te vinden van de bestuursvergadering van vier januari
2016 van de Liga Oost-Vlaanderen.

1. De voorzitter heet iedereen welkom en maakt zijn beste
schaakwensen over. Aanwezig: Hans Temmerman, Luc Oosterlinck,
Eddy De Gendt, Ben Van De Putte, Ward Van Eetvelde.
Verontschuldigd: Peter D’ hondt. De dagorde wordt goedgekeurd.
2. Bevestiging samenstelling RvB. Uittreksel uit het verslag van
27.10.2015, als volgt goedgekeurd:

Naam

Functie

Email

Telefoon

Hans Temmerman

Voorzitter,
Ligacommissaris bij
VSF

Hans.Temmerman@nbb.be

0479 984293

Ward Van Eetvelde Penningmeester

ward.van.eetvelde@gmail.com

Oosterlinck Luc

Ondervoorzitter

Eddy De Gendt

Secretaris

Ben Van de Putte

Jeugdschaakverantw benvandeputte@gmail.com

Peter D’hondt

Schoolschaakverantw. peter.dhondt3@telenet.be

luc.oosterlinck@telenet.be
Eddy.dg@skynet.be

0499 19 46
01
09 3246 195
0476 99 25
75
0497 45 57
85
09 23348 87"

3. Ward geeft de stand van de rekeningen weer: zichtrekening

4 370,60€; spaarrekening 12 014,43€. De penningmeester stelt
ook de problematiek van de naturaprijzen aan de order: men weet
nooit exact hoeveel naturaprijzen er nodig zijn. Als er te veel
prijzen zijn worden deze in reserve gehouden, een aantal prijzen
gebruikt men voor debutanten-toernooien. Rekening houdend met
een en ander zal Ben de penningmeester een financieel overzicht
(voorzien/gebruikt/reserve) bezorgen; ook wat voor het OostVlaams Jeugdkampioenschap werd gebruikt en van wat nog
overschiet zal worden genoteerd.
4. Ben licht de nieuwe schaakkalender toe. Deze is te vinden op
http://schaakkalender.weebly.com/ De secretaris meldt dit aan
onze clubs en de VSF.
Naast de kalender zullen hier in de toekomst ook toernooien in de kijker
gezet worden.
Over de provinciale kampioenschappen zal Ben zich oriënteren met
Arben Dardha.
5. Debutantentoernooien.
Best bij begin seizoen: datum vastleggen + vergadering beleggen =
samenkomen in een organiserende club en naar een eenvormig
reglement gaan (dit alles is nog in groeifase).
Schoolschaakkalender: naar scholen richten met datum schoolschaak én
debutantentoernooien.
“Debutantentoernooi” is goed gestructureerd, prijzen voor iedereen (dus
aantrekkelijk voor de jongeren wat positief is: de passie wordt
doorgegeven). Wel opletten met het (best niet) doorgeven van (alle) emailadressen, deze zijn (soms) vertrouwelijk of kunnen dat zijn.
Data: MSV EEKLO (voorbij)
MSV EVERGEM 28 maart e.k.
GENT (nog in overweging)

WETTEREN op 14 mei

e.k

6. Het is vooralsnog niet nodig de statuten en het H.R. aan passen, dit
gebeurt beter bij een volgende A.V.
7. Toekenning toernooien:
- Ligakampioenschappen 2016/2017 aan MSV.
- Ligasnelschaakkampioenschap 2017/2018 (najaar van 2017 of in het
voorjaar van 2018) aan SK Artevelde.
- Colle-toernooi 2017-2018-2019 aan De Pluspion Wachtebeke.
- 60+: zoals van ouds georganiseerd (einde april/begin mei) door Paul
Wagemans en zijn Gentbrugse ploeg. Het voormalige 55+ gaf geen
voldoening, integendeel, dus wordt teruggegrepen naar het
oorspronkelijke idee: 60+, de naam Rimpelschaak wordt behouden.
Afspraken (plaats, datum, reglement, eventueel aanvullend plaatselijk

reglement (?)) zijn te gelegener tijd te maken met het Ligabestuur.
Tevens werd beslist om van toernooien, gesubsidieerd door de Liga, na
afloop een kort verslagje te vragen vooraleer de overdracht van de
subsidie kan doorgaan.
8. Op de vraag van een club om een financiële tegemoetkoming te
verkrijgen ter gelegenheid van dertig jarig bestaan kan niet worden
ingegaan, dit zou ons te ver leiden en het budget van de Liga in
onevenwicht brengen.
9. Het Pair Two paringsprogramma kan best nog gebruikt worden, zeker
nog voor kleinere toernooien. Per één juli zou de FIDE dit niet meer
aanvaarden. Mogelijk kan te gelegener tijd uitgekeken worden naar een
ander programma (SwissMaster, SWAR, …).
10. Bespreking van de komende B.A.V. van de VSF welke doorgaat op
zaterdag 9 januari.
Hans en Ben vertegenwoordigen onze Liga op de A.V. van zaterdag 9
januari van de VSF.
Wat het bestuur van de VSF voorlegt is minder rooskleurig voor onze
liga: men zie het geplande budget, inzonderheid wat het Vlaams
Kampioenschap en het Schoolschaak betreft.
Onze voorzitter contacteert Stefaan van de KGSRL en Peter voor het
Schoolschaak.
Over de agenda, we behandelen de voornaamste punten:
“- 10. a. Principiële goedkeuring dat KBSB rechtstreeks lidgelden
factureren aan de liga’s.
- 10.b. Principiële goedkeuring toevoeging lidmaatschap type
schoolschakers (dus kinderen die nooit aangesloten zijn) tegen
een zeer laag tarief rechtstreeks aansluiten bij VSF. Hoeveel gaan
we hier vragen? (2 euro per lid ==> na te kijken met de
verzekering).”
10 a: onze Liga zegt neen, de clubs werden destijds rechtstreeks lid van
de KBSB onder de uitdrukkelijke voorwaarde – wel stilzwijgend- dat, ik
citeer: “de VSF op financieel vlak zelf de touwtjes in handen houdt”; een
rechtstreekse facturatie van zowel KBSB én VSF zou wel kunnen.
10 b: in principe kan dit: let wel dit is verder uit te werken of/en te
bespreken op de BAV van zaterdag 9 januari.
11. Goedkeuren voorgelegde budget: neen, zie hierboven. Onze
vertegenwoordigers op de BAV zullen een betere uitgangspositie
bepleiten.
12. a. Vaststellen lidgeld 2016-2017; 4 euro voor leden en 2 euro voor

school-schakers. Principieel eveneens te bediscussiëren op de BAV, in
elk geval lijkt 2€ te weinig om de eenvoudige reden dat de verzekering
al meer bedraagt.
12. b. Goedkeuren budget 2016-2017. Neen in huidige gepresenteerde
vorm: te bespreken op de BAV, rekening houdend met de desiderata
van de KGSRL en Peter D’ hondt.
Ons bestuur voorziet zo nodig andere voorstellen dat bij de VSF tot
besparingen kan leiden…indien ze dit werkelijk wensen!
Besluit: het bestuur van de VSF moet zijn huiswerk minstens
aanpassen.
11. Varia/Rondvraag
- zoals telkens bij een nieuwe introductie in het B.S. ontving de
secretaris een voorstel van de VSDC (Vlaams Studie- en Documentatie
Centrum voor vzw’s) tot aansluiting, het bestuur zal daar niet op
ingaan;
- materiaal liga: alles is opgelijst = 500 borden, 200 stukken (sets), 80
klokken DGT 2010 + transportdozen, 3 (Liga) + 5 (KGSRL)
elektronische borden; de enige kostprijs is het vervangen van de
batterijen;
- de overige punten werden besproken in bovenstaande en aldaar
vermeld.
Namens de Liga Oost-Vlaanderen VSF, vzw
Brakel, 15 januari 2016.
Eddy De Gendt
Secretaris

