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VERSLAG B.V. van dertien mei 2019 – Lokaal Caballos Zottegem
1. De voorzitter heet iedereen welkom.
2. De vergadering is rechtsgeldig, zijn aanwezig: Hans temmerman, Jean-Pierre
Haverbeke, Ward Van Eetvelde, Ben Van De Putte, Eddy De Gendt.
Luc Oosterlinck is verontschuldigd.
3. De dagorde wordt goedgekeurd.
4. Eddy fungeert als stemopnemer.
5. Het verslag van vorige vergadering (vier februari 2019) wordt eenparig
goedgekeurd.
6. *Stand van de rekeningen:
zichtrekening 1124.52€, universele rek. 3500.00 € , totaal 4624.52€. Van de
lidgelden is nog een ruim gedeelte te innen*Verduidelijking over de
vergoedingen aan bestuurders: de km-vergoeding wordt opgetrokken naar 25
cent (het wettelijk maximum bedraagt 33,xx cent/km).
*De penningmeester deed het nodige voor de omvorming van ons
ondernemingsnummer naar BTW-nr.(Be 0424.499.615), hij bekwam ook
de “BTW-vrijstelling kleine ondernemingen” ( -25 000€ ) voor wat onze
onderneming betreft, waarvoor dank.
*Uiteindelijke begunstigden: aanduiding er van (de bestuurders), in te
dienen voor 01.09.2019, Ward staat hier voor in.
*Marc VanSon (KGSRL) diende een nota in voor de door hen
georganiseerde Ligatoernooien (Ligasnelschaak en Ligakampioenschap)
het totaal bedrag van 690€, wat lager is dan de voorziene budgettering.
Het bestuur is het unaniem eens om dit bedrag, subsidiering, snel over te
schrijven naar de KGSRL.
* Ward zal op volgende vergadering een budget voorstellen om
aanvullend materiaal aan te kopen(stukken/opbergdozen/opbergbak).
7. Toernooien, (en) toekenning

-Colle-toernooi 2020/2021/2022: wordt toegekend aan “De Vrijschaker
Landegem “vzw, de secretaris licht de club in (toernooi zal plaats vinden eind
juni).
-LigakampioenschappenOVL 2019:werden al toegekend aan De Pluspion
Wachtebeke.
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-OVL jeugdkampioenschappen 2019:werden al toegekend aan Caballos
Zottegem (eerste weekend Allerheiligenverlof).
-Schoolschaak OVL:

Liga Schoolkampioenschap 2019-2020 voor
Middelbaar -, Lager Onderwijs en Mini's
Datum: zaterdag 30 november 2019
De vrije basisschool De Pinte:
Baron de Gieylaan 25
9840 De Pinte
https://sites.google.com/view/schakenopschool-1/schoolkampioenschappen/provincialeschool-kampioenschappen/provincie-oost-vlaanderen?authuser=0
Vlaams schoolkampioenschap gaat door in Sint-Lievenscollege Gent op zaterdag 18
januari 2020
Spijtig ontslag van Jean-Pierre, wel te verstaan in de omstandigheden hoe dat hij
tegen gewerkt werd. Het Colle toernooi dat verhuisd naar juni: er valt weer een
ploegenorganisatie weg. (Luc Oosterlinck).
7.1. Kalender 26ste Vlaams Jeugdcriterium 2019
Zaterdag 29/06/2019
in Landegem
Zondag 7/07/2019
in Oostende
Zaterdag 14/09/2019
in Leuven
Vrijdag 01/11/2019
in Turnhout
Maandag 11/11/2019
in Zottegem
Zondag 24/11/2019
in Gent
Zaterdag 28/12/2019
in Brugge
Zondag 29/12/2019
in Brugge
7.2.

ANDERE:

*Ben zal een samenkomst met de jeugdleiders organiseren in de loop
van volgende maand.
Debutantentoernooi Wetteren zaterdag, 18. mei 2019én het 6-kamp toernooi de dag later.
Debutantentoernooi OVL:de kandidatuur van Landegem (Sarah Snoeck), wordt

besproken op vergadering met de debutantentoernooiorganisators en zal in principe
doorgaan in januari 2020.
Ook op 18 mei vangt het 60+ toernooi aan in Gentbrugge.En verder:
Krekeltoernooi Tielt vr, 26. april, 20:00 – 23:30 werd mooi gewonnen door Adriaan Roos.
Terwijl zijn broer, David, het Ligablitzkampioenschap op zak stak.
Zaterdag, 20. juli 2019 en volgende

42ste Eastman Gent
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7.3. Vlaams Jeugdkampioenschap: de VSF zal dit toekennen in hun
B.V. van 18 mei. Voor 2021 zullen we een oproep doen naar onze
deelnemende clubs om dit zelf te organiseren.
7.4.Het afgelopen Belgisch Jeugdkampioenschap in Blankenberge
Soms werd een zetgemiddelde vastgesteld van 12 (!); voor schakers die
hier wel iets aan verdienen en als voorbeeld dienen gesteld te worden
voor onze aankomende jeugd = dit is negatief.
Positief dan weer: er werden twee normen gescoord; door Rein
Verstraeten en Daniel Dardha – Proficiat!
7.5. Hierna nog eens de herneming van onze e-mail van 20 februari:
Ligajeugdkampioenschappen
(ingericht door Caballos Zottegem):
Zaterdag 26/10/2019 en zondag 27/10/2019
Ligakampioenschappen
(ingericht door De
Pluspion Wachtebeke)
(steeds op vrijdag)

Oost-Vlaamse
Interclubs
(steeds op
vrijdag)

R1 25/10/2019
R2 22/11/2019
R3 20/12/2019
R4 17/01/2020
R5 07/07/2020
R6 13/03/2020
R7 03/04/2020

R1 04/10/2019
R2 18/10/2019
R3 08/11/2019
R4 29/11/2019
R5 13/12/2019
R6 10/01/2020
R7 24/01/2020
R8 21/02/2020
R9 27/03/2020

Nationale Interclubs
https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ICN/18-19/
kalender_nic_2019_2020_versie_3_20181020.pdf

8.Materiaal Liga OVL:
75 (gebruikte, oudere) klokken werden aangeboden aan onze clubs. Alles is
inmiddels geleverd (en vereffend). Indien er klachten moesten zijn kan men zich
richten via e-mail naar het Ligabestuur.
De nieuwe klokken werden al grotendeels gelabeld door Ben en opgeborgen in
bakken.
Ben stelt voor om de T-shirts te stockeren bij Peter D'Hondt aangezien hij de
enige gebruiker ervan is, dit zal voorgesteld worden aan Peter D'Hondt. Ze
blijveneigendom van de Liga. Gebruikers dienen na gebruik de T-shirts te
wassen, te strijken en terug te bezorgen. Eenparig akkoord van het bestuur.
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9. VSF: volgende B.V. is op zaterdag 18 mei, van de aanwezige
bestuursleden kan niemand zich vrijmaken. Mogelijk zal Luc aanwezig zijn
als gemandateerd persoon van de VSF.
De VSF zoekt een nieuwe voorzitter…
En verder dient nog aangestipt dat de VSF best zijn budgetten zou
specificeren, in de plaats van zoals nu ze onder te brengen in een
“totaalpakket”.
10.
KBSB: de voorstellen van de KBSB inzake aanpassing van
statuten/H.R./wedstrijdreglementen worden verwacht tegen hun volgende
A.V. in november. Blijkbaar zouden er een paar zaken instaan waar ons
bestuur zich niet kan achterscharen.
11.
Kadervorming: Jean-Pierre deelt mee dat er een onvoldoende
aantal kandidaten was om deze cursus in te richten. Het bestuur kan er
aan denken om volgend seizoen nieuwe cursussen in te richten, bv.
arbiter C, schaakcoach B.
12.
WVV aanpassing statuten,H.R.:Eddy zal een ontwerp van elk
voorleggen aan het bestuur; om het dan later -op 23 september- ter
goedkeuring voor te leggen aan de A.V.
De nieuwe wetgeving (WVV = Wet Vennootschappen en Verenigingen) is
in voege sedert 1 mei 2019.
13.

Rondvraag/Allerlei

Wegens persoonlijk aangelegenheden is Jean-Pierre in de onmogelijkheid zijn
functie te vervolgen en ziet zich verplicht ontslag in te dienen. Ward bedankt
Jean-Pierre voor alle geleverde inspanningen, voor zijn enthousiasme dat hij op
perfecte wijze kon overdragen aan andere mensen.
Op 7 april overleed Freddy De Simpelaere, het bestuur biedt de familie zijn
blijken van deelneming aan. Freddy was medestichter van de Liga OostVlaanderen.
De volgende bestuursvergadering gaat door op donderdag 22 augustus, 20h15,
lokaal Caballos Zottegem.

De volgende statutaire algemene ledenvergadering zal doorgaan in
de lokalen van de KGSRL, Abrahamstraat 46, 9000 Gent op maandag
23 september 2019 om 20h.
Brakel, 31mei 2019
Namens de Liga Oost-Vlaanderen,
Eddy De Gendt Secretaris
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