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Beste schaakvrienden, beste leden,
Gelieve hierna het verslag te vinden van de bestuursvergadering van 05
februari 2018 van de Liga Oost-Vlaanderen.

1. De voorzitter heet iedereen welkom.
Aanwezig: Hans Temmerman, J-P Haverbeke, Ward Van Eetvelde, Eddy De Gendt.
Verontschuldigd: Ben Van De Putte, Luc Oosterlinck.
De vergadering is rechtsgeldig.
Het bestuur feliciteert Ward, en familie, hartelijk met zijn vaderschap, een
toekomstig schakertje zag het levenslicht, ze luistert naar de naam NOOR.
2. De dagorde wordt goedgekeurd.
3. Het verslag van vorige vergadering (04 december 2017) wordt goedgekeurd.
4. Stand van de rekeningen = 1678,58€ (zichtr.) en € 6501,82(giror.)
De belastingen zijn ingediend. De jaarrekening is neergelegd en de patrimoniumtaks is
eveneens ingediend.

5. Aan het voorstel van schaakclub Beveren, de mede-inrichting van het OVL Blitz
kampioenschap met dit van Antwerpen kan om organisatorische redenen geen gevolg
gegeven worden: ons toernooi 2017/2018 heeft al plaats gevonden; een aanvullend
budget is niet beschikbaar en bovendien is het bestuur van mening dat we dit best in
eigen Liga houden. Eddy licht Peter in.

6.
6.1.Kalender 25ste Vlaams Jeugdcriterium 2018
Geel: 11 februari
Limburg: 31 maart
Aalter: 1 mei
Landegem: 23 juni
Oostende: 8 juli
Leuven: 8 september onder voorbehoud.
Turnhout: 1 november
Zottegem: 10 november
Gent: 25 november
Brugge: 27/28 (o.v.) december
6.2.Toernooien OVL:
-inrichting 60+: definitieve datums =
dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 april, dinsdag 1,
woensdag 2 en donderdag 3 mei
-debutantentoernooien:
Debutantentornooi LSV-Chesspirant zaterdag 10/02/2018
Debutantentornooi MSV Evergem Paasmaandag 2 April
Debutantentornooi Karpov Deinze (niet bij criterium) Normaal 12 April
Debutantentornooi Wetteren Zaterdag 19 mei
-Jeugdligakampioenschap 2018 Zottegem (20/21 oktober)
-Colletoernooi: Wachtebeke 2018
6.3. De inrichting van de Ligakampioenschappen 2018-2019 wordt toegekend aan
de KGSRL. Eddy licht hun bestuur in.
6.4. Kandidaturen
Er worden kandidaturen gevraagd voor
Snelschaakkampioenschap 2018/2019.
6.5 Paringsprogramma’s: SWAR:
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6.6. Ben, verontschuldigd, deelt mee dat voor de datum van de ligajeugdvergadering
momenteel een Doodle lopende is, waarvan het resultaat (lees: effectieve bepaling datum)
tussen half februari en half maart zullen gekend zijn.

7. Materiaal Liga OVL:

> Vlag VSF
> 80 Digitale DGT2010 (met blauwe band). Klokken achteraan gekenmerkt met
label 'Schaakliga Oost-Vlaanderen'
> 200 Sets Schaakstukken in opbergdoos met deksel
> 500 Borden uit 1 stuk (zeefdruk, met reclame langs de 2 kanten)
> 5 Opbergboxen groot met deksel (voor 40 sets stukken)
> 3 Opbergboxen klein met deksel (voor max 27 klokken)
> 1 doos met groene T-shirts 'medewerker'(+- 45 stuks)
Betreffende het uitlenen van materiaal: het Ligabestuur beslist dat dit kan aan 6€
per set, per periode. Ben wordt verzocht een reglementje op te stellen om beide
partijen enige zekerheid te geven (datum afhaling en terugbrenging, verrekening
eventuele schade,…).
8. Als verantwoordelijke Kadervorming geeft Jean-Pierre een kort overzicht van
zijn intenties op dit vlak.
Hij heeft het over vorming arbiters , vorming schaakcoaches, opleiding algemeen (ook van
bestuursleden), hij deelt mee dat een inrichting van een cursus waarschijnlijk kan
doorgaan in de lokalen van de KGSRL.
Daarvoor neemt hij contact op met Stefaan De Visser (vz. KGSRL).
Jean-pierre zal de mogelijkheden aftasten, ook op financieel vlak: is subsidie VSF mogelijk
en schrijft onze clubs aan i.v.m. hun verwachtingen/behoeftes. Jean-Pierre zou een
bijkomende rubriek willen op de website met de namen van de verschillende
schaakcoaches van liga O.-Vl.
9. KBSB: DGT-offer
Er is een aanbod “Materiaalvoorziening (elektronische borden, plooiborden en plastieken
stukken, klokken)” vanuit de FIDE, via de KBSB. Waarschijnlijk zal de KBSB meer details
geven na zijn volgende B.V. op 17 februari. Onze Liga wenst alvast 100 klokken DGT 3000
aan de eenheidsprijs van 20€ (+ verzendingskosten) aan te schaffen; hoofdbedoeling is het
schoolschaak te promoten. Eddy richt de bestelling aan de KBSB.
10. VSF:
-Bij de VSF werd op hun laatste A.V. door de Liga’s een teruggave bedongen van een
bedrag van 500€. Het bestuur volgt dit op en stelt een voorstel op tot verantwoording voor
dit bedrag, Ward doet het nodige.
-Statuten/H.R.: blijkbaar is de VSF aan vernieuwing van zijn statuten toe. De voorgelegde
ontwerpen, en de bijkomende vragen daar omtrent zijn ons niet volledig duidelijk. Er staat
niets vermeld over bv. de anti-doping en privacywetgeving. Eddy richt hierover een kort
mailtje aan de VSF met de aanvulling dat Hans, op de volgende B.V. VSF, het standpunt
van onze Liga zal toelichten, na vooraf -op die vergadering- enige verduidelijking van de
VSF zelf te hebben ontvangen.
11. Rondvraag/Allerhande
Eddy heeft de nieuwe statuten van onze Liga neergelegd op Rechtbank van Koophandel te
Oudenaarde, en deze zijn verschenen in het B.S. van 04.01.2018.
12. De volgende B.V. zal doorgaan op maandag 7 mei 20 uur, lokaal Caballos Zottegem,

Trapstraat 12.
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