Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

Verslag Vergadering
Raad van Bestuur op 18 oktober 2018
te Alken om 20.00 uur
1. Inleiding – Pavel Englicky
De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de vergadering.
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2. Rechtsgeldigheid van de vergadering –
Englicky P.
10

15

20

25

•
•
•
•

Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Luc Cornet, Ludo Martens, Krista Dethier
Andere aanwezigen:
Verontschuldigd: Dries Moors
Afwezig: –
Overeenkomstig Art.13 van de statuten (meerderheid van bestuurders aanwezig) kan de
Raad van Bestuur rechtsgeldig vergaderen en beslissingen nemen.

Verdeling van de functies na de Algemene Vergadering van 25 augustus jl
Voorzitter:
VSF afgevaardigde:
Secretaris:
Toernooileider:
Penningmeester:
Jeugdleider:
Schoolschaak:
Website:
Klasseringsleider:

Pavel
Ludo
Krista
Luc
Ludo
Pavel
Luc
Dries
Dries

3. Goedkeuring vorig verslag
Verslag vergadering raad van Bestuur van 9 augustus te Heverlee wordt goedgekeurd.

4. Verslagen
30

4.1. Voorzitter – Pavel E.
Pavel heeft, zoals op de AV gezegd, al 1 club bezocht, namelijk Lommel.
4.2. Secretaris – Krista D.
Niets te melden.
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4.3. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M.
Er zijn 281 inschrijvingen en 19 tweede aansluitingen.
Dus 300 leden.
4.4. Penningmeester – Ludo M.
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4.5. Toernooicommissie
4.5.1.

Dinsdag 16/10 ging het 50+ rapid door in Tessenderlo. Er waren 12 deelnemers. Michel
Vandecan heeft deze editie op zijn naam mogen schrijven.
Voorafgaandelijk was gevraagd of dat dit een open kampioenschap is (dus open voor nietLimburgse leden) of niet. Volgens het reglement staat dit inderdaad open voor nietLimburgse leden.
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4.5.2.
•
4.5.3.
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Voorzitter toernooicommissie – Luc C.

•
4.5.4.

Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C.
In het LIK is de eerste ronde gespeeld. Er zijn 22 deelnemers.
Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C.
Tweede ronde is gespeeld. Alles OK
Verantwoordelijke Limburgse Ploegenrapidcompetitie – Luc C.
Niets te melden

4.5.5.

Kadervorming – Luc C.
Luc Cornet is tijdens de Olympiade in Batumi (Georgië) gepromoveerd van IA-C naar IA-B.
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4.6. Jeugdleider – Pavel E.
•
•
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•

Er is 1 jeugdtoernooi geweest, nl. het Limburgs jeugdrapid te Neerpelt. Er waren 12
deelnemers. Winnaar was Sander Jansen van Neerpelt.
Tijdens de herfstvakantie wordt het Limburgs Jeugdkampioenschap gespeeld, op zaterdagen
27/10 en 3/11
Op de VSF werd de vraag gesteld, wat er met interliga zou gebeuren. Hier is de RvB nog
niet uit. Er werd vanuit de VSF wel voorgesteld om dit seizoen een ééndagstoernooi te
houden.

4.7. Verantwoordelijke Schoolschaak – Luc C.
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Op woensdag 21 november gaat in WICO Mater Dei te Overpelt het Limburgs
Schoolschaakkampioenschap door. De brieven naar de scholen worden zo snel mogelijk
verstuurd. WICO Mater Dei sponsort de 6 glazen trofeeën.
4.8. Klasseringleider – Dries M.
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Niets te melden.

4.9. Ligacommissaris – Ludo M.
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Ludo is zaterdag 12 oktober naar de Algemene Vergadering VSF geweest. Belangrijkste punten:
- De VSF wordt niet afgeschaft
- De website gaat verfrist worden,
- Er wordt overwogen om een normentoernooi te doen
- Interliga (zie punt 4.6)
Volgende zaterdag, 20 oktober, is de AV van de KBSB. Luc en Ludo gaan hier naartoe.
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4.10. Verantwoordelijke Website – Dries M.
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Het oud domein “schaakliga-limburg.be” wordt niet meer gebruikt. Er wordt bekeken om dit
niet meer te verlengen.
Wordt dit email-adres nog voor iets anders gebruikt? Dries wordt hierover gecontacteerd.
Ook volgende punten dienen door Dries bekeken te worden:
Telkens als er iets gekopieerd wordt van een vorig item in de agenda, wordt de begintijd
vervormd.
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Telkens als er een venue aan gemaakt wordt, is google maps verkeerd. Hoe corrigeer je dat?
4.11. Materiaal – Luc C. & Dries M.
Een tijd geleden heeft Ludo Martens een mail gestuurd naar de clubs ivm aankoop van
nieuwe stukken-klokken aan voordelige prijzen. Hier is weinig reactie gekomen van de
clubs. Ludo gaat deze mail opnieuw sturen. Enkel bij unanimiteit van alle clubs, wordt er tot
een bestelling overgegaan. Het gaat hier over een bestelling van 100 stuks.
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5. Varia
30
-

Zondag is het Limburgs individueel snelschaakkampioenschap. Er is tot nu toe 1 deelnemer
ingeschreven. Indien er zaterdag geen 10 deelnemers zouden zijn, gaat dit kampioenschap
niet door en verwittigt Luc de op dat moment ingeschrevenen.
Er stelt zich een probleem voor de laatste LIC-ronde. De eetzaal van de KA+ is verbouwd en
er staan nieuwe kleine tafels. Er gaat bij de eerste LIK50+ronde bekeken worden of er
genoeg ruimte is, en of we kunnen uitwijken naar een extra ruimte in de school.
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6. Afsluiting door de voorzitter
Volgende vergadering: 9-1-2019 te As.
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