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LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
De Gendt Eddy
Secretaris Tel. 0476 992575
www.schaakligaoostvlaanderen.be/

Beste schaakvrienden, beste leden,
Gelieve hierna het verslag te vinden van de bestuursvergadering van 11
juni 2018 van de Liga Oost-Vlaanderen.
1. Jean-Pierre zit de vergadering voor, hij heet iedereen welkom.
Het bestuur wenst Hans een spoedig herstel toe. Er is deze keer, wegens omstandigheden,
te veel tijd tussen twee vergaderingen geweest.
De datums OVL IC en OVL Ligakampioenschappen dienen sneller aan onze clubs te worden
bekend gemaakt.
Aanwezig: J-P Haverbeke, Ward Van Eetvelde, Eddy De Gendt, Ben Van De Putte, Luc
Oosterlinck. Verontschuldigd: Hans Temmerman.
De vergadering is rechtsgeldig.
Eddy is de stemopnemer.
2. De dagorde wordt goedgekeurd.
3. Het verslag van vijf februari wordt unaniem goedgekeurd.
4. De secretaris citeert de vzw VLAAMS Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s: “Het
kan hoegenaamd geen kwaad, veiligheidshalve, in het huishoudelijk reglement in te
schrijven dat de leden (nota Eddy: het betreft hier bestuursleden) steeds een
zwijgplicht hebben naar buitenuit, en derhalve ook naar derden.”
Er wordt derhalve discretie gevraagd vanwege de bestuursleden.
Eddy deelt nog mee dat de Liga Oost-Vlaanderen op datum van deze vergadering 1025
leden telt en enkele tientallen “Licentie G” aangeslotenen (veelal jongeren).

5. Stand van de rekeningen = 883,33€ (zichtr.) en € 6 503,98(giror.) De
penningmeester ontving een bijkomende brief om inlichtingen van FOD
Belastingen en deed hiermee het nodige. 500€ teruggave van VSF ontvangen.
Toelagen werden overgeschreven aan onze clubs zoals voorzien aan de KGSRL
(inrichting Ligakampioenschappen) en worden zo spoedig mogelijk
overgeschreven aan de overige inrichters (OVL IC + prijzen) (65+), … én
terugbetaling waarborgen OVL IC.
6. Toernooien OVL:
-inrichting 60+ ging door op 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) 12 April
Debutantentornooi Wetteren Zaterdag 19 mei
-Bovenvermelde inrichtingen verliepen feilloos.
-Debutantentoernooi zaterdag 12 januari in Landegem.
-Ook Beveren (Liga Antwerpen) zou naar verluid, en naar “onze normen”, een
debutantentoernooi willen inrichten.
-Jeugdligakampioenschappen 2018 Zottegem
gekend, regio Brakel/Zottegem)
-Colletoernooi: Wachtebeke

(20/21 oktober; nog geen zaal

2018 zondag 2 september

-De inrichting van de Ligakampioenschappen 2018-2019 werd toegekend aan de
KGSRL (datums zie verder).
Kandidaturen
Er worden kandidaturen gevraagd voor de organisatie van het
Snelschaakkampioenschap 2018/2019.
Colletoernooi: er werd een kandidatuur ontvangen voor de jaren 2020-2021-2022;
de RvB geeft er de voorkeur aan alle clubs de gelegenheid te geven tot
kandidatuurstelling voor deze periode en zal dit toekennen op zijn volgende
vergadering (3 september).
Ons bestuur zoekt een kandidaat voor het Schoolschaakkampioenschap van onze
Liga (in november; (de 17de?)) .
Ook clubs
kunnen zich melden bij Luc en ontvangen alle inlichtingen.

Eddy doet een bijkomende oproep voor deze drie toernooien.
Datums OVL IC en Ligakampioenschappen
-De data van de Oost-Vlaamse interclubs voor seizoen 2018/19:
R1 12/10/2018 R2 23/11/2018 R3 07/12/2018 R4 11/01/2019
R5 25/01/2019 R6 01/03/2019 R7 05/04/2019

FINALE IN DE KGSRL

-En deze van de Ligakampioenschappen in overleg met de KGSRL:
R1 26.10.2018 R2 16.11.2018 R3 14.12.2018 R4 01.02.2019
R5 22.02.2019 R6 15.03.2019 R7 29.03.2019
Kalender 25ste Vlaams Jeugdcriterium 2018
Geel: 11 februari Limburg: 31 maart Aalter: 1 mei
Landegem: 23 juni Oostende: 8 juli Leuven: 8 september
Turnhout: 1 november Zottegem: 10 november
Gent: 25 november Brugge: 27/28 december
Ben doet tegen volgende vergadering voorstellen tot aanpassing van het OVL
jeugdreglement (Zottegem 20/21 oktober), na raadpleging van de jeugdleiders.
7. Materiaal Liga OVL: overgedragen naar volgende vergadering, het
‘Uitleenformulier” is nog op punt te stellen. Ben doet het nodige.
8. KBSB: DGT-offer
Zoals reeds eerder gezegd is er een aanbod “Materiaalvoorziening (elektronische
borden, plooiborden en plastieken stukken, klokken)” vanuit de FIDE, via de
KBSB. Het “gewone” aanbod (voor de clubs) dateert van oktober 2017 en
sindsdien heeft de KBSB hier nog niet over gecommuniceerd met haar leden.
Gelet op de wel zeer gunstige prijszetting, dat – wat onze Ligabestelling betreft als ontwikkelingsproject dient te worden herkend (de voorwaarde is dus wel dat
het om een “ontwikkelingsproject” gaat, en wij hebben hiertoe het schoolschaak
ingeroepen) heeft onze Liga 220 klokken besteld voor een totaalprijs van 3 800€;
het positief advies van de KBSB werd bekomen, nu wachten we af wat de FIDE (en
DGT) beslissen. Het voltallig bestuur bekrachtigd in huidige zitting deze
voorgenomen aankoop.
9. Rondvraag/Allerhande
-GDPR: Eddy was aanwezig op een infocessie “GDPR” (Privacy) ingericht door de
vzw VSDC, op 2 mei 2018 in Gentbrugge, kostprijs 50€. Een verslagje werd op
28.05 aan de leden bezorgd. (Een gelijkaardige cessie in Waregem waarop JeanPierre en Eddy aanwezig waren werd ter plaatse afgeblazen).
Meer interessante informatie over de GDPR is te vinden op ec.europa.eu

-Kadervorming: Jean-Pierre zal de clubs raadplegen over hun wensen en
voorziet dit voor volgend schaakseizoen.
- voor een algemeen e-mailadres van de Liga doet Jean-Pierre het nodige.
-de A.V. van de VSF zal doorgaan 13 oktober 2018.
-deze van onze LIGA op 24 september te Landegem.
- DATUMS NIC 2018-2019 (goedgekeurd op de B.V. van 16 juni van de KBSB,

nota Eddy)

30. 09.2018 NIC R1

7.10.2018 NIC R2

28.10.2018 NIC R3

18.11.2018 NIC R4

2.12.2018 NIC R5

16.12.2018 NIC Res.

03.02.2019 NIC R6

10.02.2019 NIC R7 24.02.2019 NIC R8

03.03.2019 NIC Res. 17.03.2019 NIC R9 31.03.2019 NIC R10
07.04.2019 NIC R11/1ste Afd. 28.04.2019 R11 2de/5de Afd. 05.05.2019 NIC TEST
-

voor de aangepaste Liga schaakkalender zie : http://schaakligaoostvlaanderen.be/

-Het Belgisch Schoolschaak vindt plaats op 16 maart 2019 in het St.
Pietersinstituut te Turnhout.
-Het Vlaams Jeugdkampioenschap vindt plaats op 9 en 16 februari en 17 februari
12. De volgende B.V. zal doorgaan op maandag 3 september 20 uur, lokaal
Caballos Zottegem, Trapstraat 12.
Namens de Liga Oost-Vlaanderen VSF, vzw
Brakel, 21 juni 2018.
Eddy De Gendt, Secretaris

