Verslag van de Bestuursvergadering van de Liga Oost
OostVlaanderen van 30 augustus 2020
1.Ten
en gevolge van de corona
corona-maatregelen
maatregelen getroffen door de Federale
regering, zal het bestuur deze vergadering langs elektronische weg
organiseren (e-mail).
(e
Deze vergadering per 30 augustus is rechtsgeldig,
alle bestuursleden zijn aanwezig. De dagorde wordt goedgekeurd. Het
verslag van vorige vergadering (30.04.2020) wordt unaniem goedgekeurd.
2.Keano
.Keano De Baets wordt aangesteld als medewerker schoolschaak, hij is ka
kandidaat
ndidaat bestuurder
(verkiezing op de A.V. van 22 september 2020).
.De stand van de rekeningen: 6307,31 girorekening; 3000,00 spaarrekening per 30.08.2020.
3.De
4.De
.De lidgelden worden voorgelegd aan de leden op gezegde A.V., ze worden onveranderd behouden
op 5€ voor de volwassenen en op 2€€ voor de junioren en miniemen.
5. Corona






Enquête Liga Oost-Vlaanderen
Vlaanderen (Covid19):
(Covid19): Ward richt een onderzoek naar onze leden-clubs,
leden
inzonderheid naar hun zorgen i.v.m. de huidige sanitaire toestand, de budgettaire toestand
van de clubs (zijn er verliezen te wijten aan corona), en meer. Later hier meer over.
Ligakampioenschappen in Wachtebeke, laatste twee ronden zullen doorgaan op 11 en 25
september. Er hebben 65% van de deelnemers toegezegd om deel te nemen aan ronde 6 & 7.
Bij de afzeggingen waren er een 66-tal niet-corona gerelateerd. Schaakclub Wachtebeke is er
helemaal klaar voor (zaal, voorzorgsmaatregelen, ..) om dit toernooi veilig verder te zetten.
Het Ligabestuur gaf toelating om het toernooi verder te zetten, adviseert een kleine wijziging
i.v.m. de paringen. Ten laatste drie dagen op voorhand
voorhand zal het Bestuur van Schaakclub
Wachtebeke een herparing doen indien nodig, de schaakclub doet het nodige om de
deelnemers in te lichten nopens de te volgen maatregelen als gevolg Covid19.
Oost-Vlaamse
Vlaamse interclubs: volgende datums worden voorzien
R1 13/11/2020
3/11/2020 R2 04/12/2020 R3 15/01/2021 R4 29/01/2021
R5 26/02/2021 R6 19/03/2021 R7 23/04/2021

In principe zullen deze doorgaan op de wijze van voorgaande jaren, nadere inlichtingen nà onze
A.V. van 22 september.
6. Rondvraag/Allerlei




De volgende B.V. zal doorgaan in Lokeren, onmiddellijk NA de jaarlijkse statutaire algemene
vergadering.
Voorbereiding A.V.,, die A.V. zal doorgaan op dinsdag 22 september 2020 om 20h in het
Cultureel Centrum Kerkplein 5, 9160 Lokeren.
Drie bestuursfuncties
es (deze van de voorzitter en deze van de ondervoorzitter én deze van
schoolschaakverantwoordelijke) vallen open (en zijn verlengbaar): organisatie binnen het
bestuur(zo, zoals algemeen verwacht Ward wordt gekozen als nieuwe voorzitter van onze Liga
komt daarenboven één van volgende posten vrij: hetzij penningmeester, hetzij
jeugdverantwoordelijke).

Brakel, 31.08.2020 Namens de Liga OVL, vzw Eddy De Gendt, secretaris.

