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LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
Vereniging zonder Winstoogmerk
Eddy De Gendt
Secretaris
Opbrakelsestraat 37
9660
Brakel
Tel. 0476 992575
http://www.schaakligaoostvlaanderen.be

VERSLAG B.V. van vier februari 2019 – Lokaal Caballos Zottegem
1.
2.
3.
4.
5.

De voorzitter heet iedereen welkom.
De vergadering is rechtsgeldig, alle zes bestuursleden zijn aanwezig.
De dagorde wordt goedgekeurd.
Eddy fungeert als stemopnemer.
Het verslag van vorige vergadering ( 03.12.2018) wordt eenparig
goedgekeurd.
6. Stand van de rekeningen: zichtrekening 1599.02€, universele
rek.3500.00 € , totaal 5099.02€
Verduidelijking
over de vergoedingen aan bestuurders: de km-vergoeding beloopt 15
cent/km. Ward zal tegen volgende vergadering een voorstel voorleggen
over de berekening van de vergoedingen & welke km's in aanmerking
komen.
7. Toernooien, (en) toekenning

-Colletoernooi 2020…: er zijn twee kandidaten, Schaakclub De Pluspion
Wachtebeke en De Vrijschaker Landegem vzw, Hans raadpleegt de kandidaten
om overeenkomst te vinden over de datum, beslissing dan later.
-LigakampioenschappenOVL 2019:wordt toegekend aan De Pluspion
Wachtebeke en dit werd tijdens de vergadering genotificeerd door de secretaris
aan betrokken club.
-OVL jeugdkampioenschappen 2019:wordt toegekend aan Caballos Zottegem
(eerste weekend Allerheiligenverlof) en dit werd tijdens de vergadering
genotificeerd door de secretaris aan betrokken club.
-60+:zoals “alle jaren” toegekend aan S.C. Gentbrugge, de secretaris bezorgde
Paul de emailadressen van onze 60-plussers.
Data zijn 17, 18, 19, 21, 24, 25 en 26 mei. Inschrijvingsrecht slechts 10€.
-Schoolschaak OVL: Luc heeft na een afspraak met de directeur van de
basisschool De Pinte; en in samenspraak met het bestuur van de Liga, het
schoolschaak voor het Middelbaar Onderwijs, het Lager Onderwijs en de Mini's
toegekend aan:
Vrije basisschool De Pinte: Baron de Gieylaan 259840 De Pinte
Luc heeft drie mogelijke datums voorgelegd: 9, 16 en 30 november 2019.
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De Liga zal klokken, stukken en borden ter beschikking stellen.
7.1. Kalender 26ste Vlaams
Zondag 03 maart 2019
Zaterdag 06/04/2019
Woensdag 01/05/2019
Zaterdag 29/06/2019
Zondag 7/07/2019
Zaterdag 14/09/2019
Vrijdag 01/11/2019
Maandag 11/11/ 2019
Zondag 24/11/2019
Zaterdag 28/12/2019
Zondag 29/12/2019

Jeugdcriterium 2019
in Geel
in Limburg
in Aalter
in Landegem
in Oostende
in Leuven
in Turnhout
in Zottegem
in Gent
in Brugge
in Brugge

7.2.ANDERE:
Debutantentoernooi LSV-Chesspirant gaat door op 2 maart, Ward bezorgt
een folder.

Debutantentoernooi MSV Evergemzondag, 7. apr 2019
Debutantentoernooi Wetterenzaterdag, 18. mei 2019
En verder:
zaterdag, 9. Maart Krokustoernooi KGSRL
zondag, 10. Maart Krokustoernooi KGSRL

Krekeltoernooi Tieltvr, 26. april, 20:00 – 23:30
zaterdag, 30. Maart Simultaan IGM Jan Timman, IGM KGSRL
dinsdag, 2. April Memorial Jan Van Leeuwen KGSRL
zaterdag, 20. juli 2019 en volgende 42ste Eastman Gent

15de Blitz Ereprijs Facchin
za, 16. februari, 14:00 – 22:00
Sportstraat 4, 9960 Assenede, België (kaart)
BeschrijvingInschrijving: uitsluitend op voorhand en tot donderdag 14/02/19 via info.deneik@gma

7.3. Vlaams Jeugdkampioenschap:de VSF dientiedereen te informeren, er
dient te worden overwogen naar een mogelijke andere kandidaat inrichter uit te
kijken
8.Materiaal Liga OVL: 75 (gebruikte, oudere) klokken werden aangeboden aan
onze clubs. De vraag oversteeg driemaal het aanbod, het aantal toe te kennen
klokken gebeurt dan ook volgens het aantal aangesloten clubleden.
De verdeling ervan zal als volgt gaan:
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CLUB 404 1 klok - 4081 - 422 10 –436 10 410 4 - 417 5 - 418 5 425 4 - 430 6 - 432 6 - 438 3 - 460 3 - 462 8 -465 3 - 471 6
Ben voert zo snel mogelijk een laatste technische controle uit, waarna Ward de
facturen kan opstellen.Betrokken clubs worden dan ingelicht en uitgenodigd de
factuur te vereffenen.
9. VSF: over de afgelopen B.A.V. van 26 januari. Vijf Oost-Vlaamse
Ligabestuurders waren aanwezig. Het ging hem hier vooral over “het
probleem Liga Vlaams Brabant en Brussel”, waarbij een aantal
toegetreden leden uittraden uit de VSF; dit kan natuurlijk niet: om van de
voordelen te genieten dient men uiteraard ook lid te zijn. Ondertussen, na
wel heel wat gebakkelei, is deze zaak positief geregeld.
De kandidatuur van Bernard Malfliet, als bestuurder VSF, werd niet
weerhouden.
10.
KBSB: voor de inrichting van een B.K. volwassenen lijken onsde
voorwaarden te streng, ook op financieel vlak is een betere regeling nodig
bv. in het eerder uitbetalen van een voorschot aan de inrichtende club.
11.
Kadervorming: Jean-Pierre geeft de stand van zaken weer.
Momenteel zijn er 7 inschrijvingen voor de cursus “Opleiding Schaakcoach
C”, enkele nog in het verwacht. J-P heeft 12 deelnemers als een minimum
voorop gesteld, de start valtop 16 maart; 6 april, 27 april, 11 mei, telkens
van 13u30 tot 18u00. telkens van 13u30 tot 18u00.
Plaats: centrale plaats in de provincie Oost-Vlaanderen om verplaatsingen te
beperken , Caïssa KGSRL Abrahamstraat 46 te 9000 Gent.
Doelgroep: schakers die wensen jeugd te begeleiden niveau stap 1 of 2.
12.
Rondvraag/Allerlei Ben deelt mee dat in een bepaald
jeugdtoernooi 15 stukken (telkens witte pionnen) ontbraken… en dat onze
vlag terecht is.
Ward zal een budget voorstellen om aanvullend materiaal aan te kopen
(stukken/opbergdozen/opbergbak).
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 13 mei, 20h15,
lokaal Caballos Zottegem.
Brakel, 18 februari 2019
Namens de Liga Oost-Vlaanderen,
Eddy De Gendt Secretaris
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