Voorlopig verslagvan de Algemene
Vergadering van de Schaakliga
Limburg vzw op zaterdag 25/08/2018
te Hasselt om 19u00
Locatie:

Speellokaal 701 KHSC O'Kelly
Straat: Capucienenstraat 28
Postcode: 3500 Hasselt
Provincie: Limburg

Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Luc Cornet, Krista Dethier, Ludo Martens
Verontschuldigde bestuurders: Roel Hamblok, Jelle Sarrau
Afwezige bestuurders:
Aanwezige clubs (onderlijnde namen zijn voorzitter of hadden een volmacht):
- 701 KHSC O’Kelly:
Fernand Jordens
- 703 De Nieuwe Toren Eisden:
Luc Cornet
- 705 MSK:
Geri Schols, André Corstjens
- 707 Looise SK:
Herman De Wel
- 708 NLS:
Eddy Janssens
- 712 Club Lefèvre Landen:
José Conard, Michel Vandecan
- 713 Leopoldsburg:
Kimball Rosseel
- 714 Pelterpion Overpelt:
Geert Meekers
- 715 Boutersem:
Ludo Martens
- 725 Vlijtingen:
Dries Moors
- 726 Neerpelt:
Pavel Englicky
- 727 Philidor Genk:
Ludo Martens
- 732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost: Jeroen Cillen, Dani Karpez
- 733 Sint-Truidense:
Bernard Bedert
- 736 SC Heusden:
Wesley Carmans, Wim Bastiaansen
- 737 SK Benelux Paal:
Johny Vansichen
- 741 Chess Bilzen:
Peter Brien, Kathleen Dirix

1.

Opening van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 19.10
We heten de nieuwe club “Chess Bilzen” van harte welkom als nieuw lid van de Liga.
Herdenking aan de overledenen van de voorbije 2 jaren:
Aimé Creemers, 2016
Eddy Mattheys, 2017
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2.

Samenstelling en rechtsgeldigheid van de ASV
Club

Naam

Leden of
gevolmachtigden

Stemmen
2017-2018

701
703
705
707
708
712
713
714
715
725
726
727
732
733
736
737

O'Kelly Hasselt
De Nieuwe Toren Eisden
MSK
Looise SK
NLS
Club Lefèvre
SK Leopoldsburg
De Pelterpion Overpelt
Boutersemse SK
Max Euwe Vlijtingen 77
Neerpelter SK
Philidor Genk
De Vier Pionnen Houthalen-Oost
St. -Truiden SC
SK Heusden
SK Benelux Paal

Fernand Jordens
Luc Cornet
Geri Schols
Herman de Wel
Eddy Janssens
José Conard
Kimball Rosseel
Geert Meekers
Ludo Martens
Dries Moors
Pavel Englicky
Jeroen Cillen
Bernard Bedert
Wesley Carmans
Johny Vansichen

3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
2
0
2
1
2
1

Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden komt hiermee op 26 van 28.

3.

Goedkeuring verslag ASV van 26/08/2017 te Hasselt

Het verslag van de vorige ASV wordt unaniem goedgekeurd.
4.
4.1

Verslagen der bestuursleden en medewerkers
Voorzitter (Pavel Englicky)

Meerdere jaren ben ik als bestuurder van RvB van Liga Limburg in verschillende functies
bezig geweest. Af en toe meldt zich iemand aan om onze bestuur te versterken, helaas duurt
het meestal niet lang. Nu wij een nieuwe aanwinst hebben die de functie van secretaris met
volle overtuiging vervult (Krista), hoor ik dat onze twee jeugd- en persverantwoordelijken
(Roel Hamblok en Jelle Sarrau) zich niet meer beschikbaar stellen voor de nieuwe periode.
Drie jaar hebben zij zich voor de jeugd en schoolschaak ingezet, daarvoor onze dank. Wij
zullen hen missen. Maar dat betekent verlies van twee bestuurders, lege plaatsen dat wij
zouden moeten opvullen. Daarom onze oproep naar de alle leden van Liga Limburg. Heeft
iemand tijd en goesting om bij de RvB te komen en helpen, laat het horen. Elk jaar
bespreken wij de verdeling van de verantwoordelijkheden, alles is mogelijk.
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Hoe het vorig jaar is verlopen zullen jullie in de verslagen van de bestuurders horen. Ik vind
persoonlijk dat de dalende trend van het aantal van de leden verontrustend is geworden. Er
zijn clubs die niet meer bestaan, andere clubs hebben geen jeugdwerking meer. De RvB zal
volgend jaar naar ondersteuning van de clubs zoeken. Vanaf september zal ik alle clubs gaan
bezoeken om de ideeën aan de basis zoeken, hopelijk komt er iets uit.

4.2

Secretaris (Krista Dethier)

Ik heb ondertussen 2 jaar meegewerkt in het Bestuur van de Liga, waarvan 1 als bestuurslid.
Als secretaris, probeer ik dus het administratieve deel zo goed mogelijk te behandelen. Zo
maak ik steeds zo vlug mogelijk het verslag van de voorbije en plaats de goedgekeurde
verslagen op de site.
Ik tracht ook steeds zo vlug mogelijk te reageren op mails van onze leden.
Verder heb ik, samen met andere bestuursleden, mee geholpen aan de kalender en aan de
individuele competities, op de site, zodat deze steeds up-to-date blijft.
4.3

Ledenadministratie (Ludo Martens)

Eind mei (einde inschrijvingen) waren er:
- 308 leden
- 19 tweede aansluitingen
- 45 recreanten
- 291 G-licenties
Nu is er nog geen definitief aantal, aangezien nog niet alle inschrijvingen binnen zijn.
De G-licenties zijn maar voor 1 jaar geldig (tem 31 augustus), en moeten dan telkens
hernieuwd worden.
4.4

Penningmeester (Ludo Martens)

Financieel verslag in punt 5.
4.5

VSF-afgevaardigde (Ludo Martens)

Er zijn zeer weinig vergaderingen, en ook het verslag van de vorige AV staat nog niet op de
site.
Enkele werkingsprojecten:
- Interliga
- Rapidkampioenschap voor +50
Vraag: hoeveel van ons lidgeld gaat naar de VSF: 4 euro waarvan 3 euro voor de verzekering.
Dus 1 euro.
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4.6

Klasseringleider (Dries Moors)

Dries verontschuldigt zich dat hij te weinig tijd kan steken in de klasseringen. Hij dankt
andere bestuurders voor de hulp bij de agenda en de verslagen op de site.
Er zijn geen raindrop elos meer. Die worden niet meer gemaakt.
De blitz elo’s en rapid elo’s werden samengevoegd.
Iemand met IT-achtergrond is zeer welkom om Dries hierbij te helpen.

4.7

Verantwoordelijke website (Dries Moors)

De website heeft heel wat problemen gehad eind vorig jaar. Ze werd een paar maal
gedefaced. Dit is ondertussen opgelost. Ook hier is iemand welkom om te helpen of te
ondersteunen.

4.8

Persmedewerker (Jelle Sarrau)

Geen verslag ontvangen.
Persmedewerker zijn in Limburg, is wel een zeer moeilijke opgave. Je krijgt heel weinig
gehoor bij bv. Het Belang van Limburg.
Voorstel: Als een club iets wil gepubliceerd worden, is deze altijd vrij om het artikel naar het
Belang te sturen.

4.9

Voorzitter toernooicommissie (Luc Cornet)

Alle kampioenschappen of toernooien, zelfs het Limburgs Individueel
Snelschaakkampioenschap, werden vorig seizoen georganiseerd, op het Limburgs
Doorgeefschaakkampioenschap na.
De Bekercompetitie was er tijdens het seizoen 2016-2017 al niet, in plaats hiervan werd op 4
vrijdagavonden het Limburgs Rapidkampioenschap gehouden. Dit seizoen werden er
eveneens 4 avonden uitgetrokken. Zoals afgesproken was er op het einde van elke avond
een (kleine) prijsuitreiking. Anderzijds was de opkomst niet hoog (7 of 8 ploegen). Om die
reden zullen er maar 2 dagen op de kalender staan voor deze competitie.
Er zijn nergens problemen geweest: geen enkele beroepscommissie is moeten samenkomen.
In bijlage het overzicht van de oorkondes waar men de kampioenen van de diverse
Limburgse kampioenschappen kan zien.
4.10 Individueelverantwoordelijke (Luc Cornet)
a)
Limburgs Individueel Kampioenschap
Voor de vierde keer werd dit seizoen de nieuwe formule van het LIK uitgeprobeerd: i.p.v. 7
zondagen verspreid over het seizoen of één weekendtoernooi met 5 rondes wordt nu op 7
vrijdagavonden bij de clubs gespeeld. Er speelden 19 deelnemers (+4) mee.
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b)
Limburgs Individueel Kampioenschap voor 50-plussers
27 deelnemers (+3) wat nog steeds een contrast is met het gewone LIK. Hierbij dienen we
Leander Laruelle te bedanken voor zijn werk. Ronde per ronde bracht hij een boekje uit met
partijen en commentaren. Een immens werk. Ook wedstrijdleider Jos Pots verdient een
pluim voor zijn uitstekende leiding.

4.11 Interclubverantwoordelijke (Luc Cornet)
A. Terugblik vorig seizoen
32 ploegen (-2) speelden mee in de Limburgse interclubs (de 2 hoogste afdelingen
bestonden uit 1 reeks van 10 ploegen; in 3de afdeling speelden 12 ploegen een Zwitsers
toernooi. Hierbij heeft de RvB in één van haar vergaderingen de niet 100% Zwitserse
gedachte versus samen thuis met andere ploegen besproken. De toernooileider (die ook
de paringen maakte) had begrepen dat de AV vorig jaar dit idee voorstelde, terwijl er
anderen meer geneigd waren om meer correcte paringen volgens het Zwitsers systeem
(maar dan met onevenwicht in samen thuis) te volgen. Hierbij dus de vraag gericht aan
de AV wat zij hierover denken. De slotronde was terug in Hasselt. Wederom een
geslaagde organisatie van Robert Pools en de zijnen: hartelijk dank. De kampioenen zijn
te vinden in het overzicht van de oorkondes.
B. Het nieuwe seizoen
(Toestand 18/08/2018)
NLS, Hasselt en Tessenderlo trekken een ploeg terug uit competitie. Dit wil zeggen dat
er 3 afdelingen zijn met 10 ploegen waarbij één bye in derde afdeling. Elke ploeg speelt
dan minstens 9 rondes.
Er zijn 2 vragen van de clubs met betrekking tot de interclubs binnengekomen.
De eerste vraag (van MSK) om maandelijks een vaste datum te prikken voor de Limburgse
Interclubs. Op die manier zou dan het lokaal, wat meestal met andere verenigingen moet
gedeeld worden, gemakkelijker te reserveren zijn. (zie punt 18.2) Met de RvB hebben we dit
besproken. Wij vinden dat een kalender moeilijk op die manier te plannen is wegens
feestdag, geen rondes voor een NIC, vakantieperiode, examenperiode, …
Een tweede vraag kwam van de clubs Heusden en Paal. Zij zouden vanaf komend seizoen
één gemeenschappelijke spelerslijst hebben maar met behoud van de ploegen waar ze nu
afzonderlijk zouden staan: dus één in eerste, één in tweede en twee in derde. (Zie punt 10)
Ook hier heeft de RvB het over gehad, maar is er verdeeldheid. Daarom wordt dit
voorgelegd aan de AV en krijgen de twee clubs de mogelijkheid hun voorstel te verdedigen.
Tot slot wil ik nog meedelen dat de liga van Luik heeft gevraagd of dat er mogelijkheden
zouden zijn om, zelfs op zeer korte termijn, gemeenschappelijke interclubs te spelen. Zij
missen op dit moment een toernooileider die dit allemaal kan organiseren en zij zijn jaloers
op Limburg die dit wel allemaal kan organiseren. Hoe staan de Limburgse clubs hier
tegenover?
Vraag: Kan de kalender vroeger gemaakt worden? Dat kan maar de kalender moet wel
goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Er kan idd een kalender gemaakt
worden in juni, die dan grotendeels vaststaat. Dat zou wel een hulpmiddel kunnen zijn voor
clubs die hun lokaal moeten huren.
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4.12 Verantwoordelijke Jeugdleiding (Roel Hamblok)
Wat betreft de jeugd, wordt er opnieuw een poging gedaan om interliga op te starten.
De RvB staat hier niet achter:
- Is er genoeg interesse om de jeugd hier naar toe te sturen? De (Limburgse) kalender
is al behoorlijk vol
- Er werd ook gevraagd om niet te spelen op 30 maart. Toch staat deze datum weer op
de kalender
De liga beslist dat Limburg hier niet aan mee doet.
4.13 Verantwoordelijke Schoolschaak (Jelle Sarrau)
Pavel en Luc zullen een brief opstellen en versturen naar de verschillende scholen.
Er is nog steeds veel interesse van de scholen om hier aan mee te doen. Dit gaat door op
woensdag 21 november in WICO Overpelt.

4.14 Verantwoordelijke kadervorming (Luc Cornet)
Dit seizoen werd er geen Limburgse Wedstrijdleidersvergadering ingericht. Anderzijds wordt
op zaterdag 8 september een nationale wedstrijdleidersvergadering gehouden waarbij de
spreker, de voorzitter van de FIDE-commissie is, zijnde de Armeen IA Ashot Vardapetyan.
Dit jaar heeft IA Sylvin De Vet een wedstrijdleiderscursus gegeven waarbij de volgende
Limburgse spelers geslaagd zijn: Lennert Bex (Hasselt), Heidi Vints (Heusden), Kimball
Rosseel (Leopoldsburg), Pavel Englicky (Neerpelt) en Krista Dethier (Hasselt).
Tot slot nog even meegeven dat Limburg een GM rijker is. IM Mher Hovhannisyan (NLS)
heeft zijn 3de grootmeesternorm behaald op het BK Experten in Roux (bij Charleroi) (hij werd
tevens Belgisch Kampioen). Normaal gezien zal deze titel tijdens de Olympiade bekrachtigd
worden.
4.15 Materiaalmeester (Luc Cornet – Dries Moors)
Het schaakmateriaal van de liga wordt af en toe (zoals laatst nog door de club van Landen
voor hun jaarlijks rapidtoernooi) gebruikt.
Anderzijds raken meer en meer DGT-XL klokken kapot en dienen ze hierdoor uit omloop te
worden genomen. De liga beschikt nu over een twintigtal DGT 2010 klokken om deze te
vervangen.
De grote stukken worden beheerd door Dries en worden ook regelmatig ontleend. Hiervoor
dient een waarborg betaald te worden. De stukken dienen zelf gehaald en teruggebracht te
worden.
5.

Kasverslag 2017-2018

Financieel verslag in bijlage.
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6.

Kwijting bestuurders en medewerkers

Het bestuur krijgt kwijting van de AV
7.
Verslag en kwijting commissarissen voor het seizoen 2017-2018 (Johny Vansichen en
Robert Pools)
Er waren het voorbije jaar geen problemen.
Stemming kwijting commissarissen: unaniem akkoord
8.

Voorstel samenstelling nieuwe ledenlijst en stemverdeling

Chess Bilzen treedt officieel toe tot de liga.
Twee clubs hebben een nieuwe voorzitter: Hein Jacobs van MSK, Bernard Bedert van StTruiden.
Ledenlijst en stemverdeling:
Club

Naam

Leden

Stemmen
2018-2019

701
703
705
707
708
712
713
714
715
725
726
727
732
733
736
737
741

O'Kelly Hasselt
De Nieuwe Toren Eisden
MSK
Looise SK
NLS
Club Lefèvre
SK Leopoldsburg
De Pelterpion Overpelt
Boutersemse SK
Max Euwe Vlijtingen 77
Neerpelter SK
Philidor Genk
De Vier Pionnen Houthalen-Oost
St. -Truiden SC
SK Heusden
SK Benelux Paal
Chess Bilzen

Robert Pools
Domien Kuijpers
Hein Jacobs
Herman de Wel
Eddy Janssens
José Conard
Jozef Van Loock
Geert Meekers
Marc Bils
Bertho Cleuren
Pavel Englicky
Philipe Kortzorg
Jeroen Cillen
Bernard Bedert
Wesley Carmans
Johny Vansichen
Gert Klingeleers

3
3
1
1
3
3
2
2
1
1
2
0
2
1
2
1
1

Totaal aantal stemmen: 29 (van 31)

9.

Begroting 2018-2019 en bepaling bijdragen

In bijlage.
Tov van vorig jaar stelt de penningmeester voor om 1 euro meer inschrijfgeld te vragen voor
ééndagstoernooien. Natuurlijk gaat het prijzengeld dan ook met 1 euro omhoog.
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Opmerking van Geert Meekers en Kimball Rosseel; Is de begroting realistisch genoeg? Er zal
meer moeten bespaard worden.
De RvB zal in de volgende Algemene Vergadering voorstellen van begroting voorleggen.
De begroting en de bepaling van de bijdragen worden goedgekeurd.
10.

Samenwerking Heusden en Paal

De clubs Heusden en Paal zouden vanaf komend seizoen één gemeenschappelijke spelerslijst
willen hebben maar met behoud van de ploegen waar ze nu afzonderlijk zouden staan: dus
één in eerste, één in tweede en twee in derde. (Zie punt 4.11.B) De RvB heeft dit besproken,
maar er is verdeeldheid: er is het reglement en er is de pragmatische houding. Daarom
wordt dit voorgelegd aan de AV en krijgen de twee clubs de mogelijkheid hun voorstel te
verdedigen.
In elk geval, ziehier wat in het reglement staat.
4. Indeling der reeksen
c. Nieuw ingeschreven ploegen starten in de laagste afdeling, tenzij in geval van fusie of
splitsing waarbij de TC een voorstel opmaakt en ter goedkeuring voordraagt aan de RB.

(Met nieuw ingeschreven ploegen worden ploegen beschouwd die vorig seizoen niet
bestonden voor deze club. TC staat voor Toernooicommissie.)
De vergadering heeft hier over gestemd: met 25 stemmen vóór wordt beslist dat Heusden
en Paal spelen onder de nummer van Heusden, met 1 ploeg in eerste, 2 ploeg in tweede en 2
ploegen in derde afdeling.
11.

Voorstel wijziging wedstrijdreglement

Geen voorstel ingediend door de clubs, noch is er een voorstel vanuit het bestuur.
Als gevolg van het vorig puntje zal de toernooileider een voorstel maken waarin de wijziging
uitgewerkt wordt.
Geert Meekers vraagt een reglementswijziging om voor de opstelling van de spelerslijst van
de LIC de keuze te geven tussen nationale elo en Fide elo, op dezelfde wijze als dit
momenteel reeds gebeurt voor de NIC. Een grote meerderheid van de aanwezigen is het
hiermee eens, maar Ludo Martens gebruikt zijn veto omdat dit punt niet geagendeerd stond
en er bijgevolg hier dan ook niet over gestemd kan worden. Geert vraag vervolgens dat de
toernooileider tegen de volgende AV een voorstel uitwerkt.

12.

Voorstellen - statutenwijziging

Voorstel 1
Art. 8 De Algemene Vergadering (A.V.) wordt samengesteld uit de effectieve leden. Deze
kunnen zich laten vertegenwoordigen door een effectief of toegetreden lid mits schriftelijke
volmacht. Alle leden van de liga worden tot de Algemene Vergadering toegelaten.
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Een effectief of een toegetreden lid kan slechts drager zijn van één volmacht.
Ieder effectief lid heeft minstens één stem. Indien een club meer dan 15 toegetreden leden
telt krijgt hij een tweede stem, bij meer dan 30 toegetreden leden een derde stem, bij meer
dan 45 toegetreden leden een vierde stem.
Te bespreken toevoeging: Het aantal toegetreden leden van een club dat 30 dagen voor de
algemene vergadering lid is wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal
stemmen.
motivatie : aansluitingen zijn tegenwoordig het hele jaar mogelijk en het stemmenaantal kan
met deze aanpassing vooraf bepaald worden.
gevolg : het stemmenaantal wordt ook vermeld in de uitnodiging en blijft tijdens de
vergadering behouden
Beslissing: Goedgekeurd mits 1 aanpassing:
“30 dagen voor de algemene vergadering” wordt “31 mei”. Dus :
Het aantal toegetreden leden van een club dat op 31 mei voor de algemene vergadering lid
is wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal stemmen.
Voorstel 2
Art. 18 De akten die de vereniging onderschrijft worden beschouwd als geldig, wanneer ze
getekend worden door 1 van de bestuurders, tenzij het om transacties gaat die de som van
1000 Euro overschrijden. In dat geval is de handtekening van minimum twee bestuurders
vereist.
Te bespreken: 1000 Euro vervangen door 2000 Euro.
motivatie : betalingen gebeuren tegenwoordig via internetbankieren waarbij twee
handtekeningen een probleem vormen (betalingen >1000 euro zijn uitzonderlijk behalve
lidgelden)
Beslissing: Goedgekeurd
13.

Aanstelling commissarissen voor het seizoen 2018-2019

Kandidaturen: Johny Vansichen en Robert Pools blijven kandidaat.
De vergadering keurt de kandidatuur van beiden goed.
14.

Verkiezing bestuurders.

Kandidaturen dienen schriftelijk ingediend voor aanvang van de vergadering.
Het mandaat van de bestuurders Luc Cornet, Dries Moors, Jelle Sarrau en Roel Hamblok
vervalt.
Jelle en Roel hebben helaas laten weten hun mandaat niet meer te willen verderzetten. Wij
bedanken hen enorm voor hun geleverde werk.
Luc en Dries hebben laten weten hun mandaat te willen verder zetten.
Hun kandidatuur wordt met 3 jaar verlengd.
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15. Samenstelling van de verschillende commissies
Administratieve commissie (huidige leden): José Conard (712) – Robert Pools (701) – Philippe
Kortzorg (727) – Johny Vansichen (737) – voorstel Jeroen Cillen (732)
Deze leden blijven/worden actief.
Sportcommissie (huidige leden): Jos Pots (708) – Wim Bastiaansen (736) – Marc Kocur (727)
– Johan Kocur (727) – voorstel Lennert Bex (701)
Deze leden blijven/worden actief.
16.

Voordracht ereleden.

Geen voorstel van ereleden.
17.

Schaakkalender 2018-2019

Bijlage 1: Ontwerp ligakalender 2018-2019.
Bijlage 2: Organisatie van de toernooien.
Aangevuld en goedgekeurd
18.

Varia en rondvraag
-

-

Variapunt Philidor Genk:
Als punt voor de Algemene Vergadering van de Liga Limburg.
Een tijdje geleden hebben wij onze Algemene Vergadering gehouden.
Bij de bespreking van de activiteiten en de kalender is er ons iets opgevallen.
Wij hebben zoals veel clubs onze clubdag op vrijdagavond.
In de periode kort na de jaarwisseling 2018 zat de schaakkalender op
vrijdagavond redelijk vol met liga-activiteiten, zodat het voor ons niet
gemakkelijk was om data te vinden voor clubactiviteiten.
Naar ons aanvoelen is er een betere balans mogelijk.
De RvB heeft dit besproken. Januari was idd een drukke maand. Hier moet wel
bij gezegd worden dat op vraag van de AV een datum uit de paasvakantie naar
januari verschoven was. In de kalender van dit seizoen is ervoor gezorgd dat in
geval een club aan alle Liga-activiteiten zou meedoen, één vrijdag vrij is.
Variapunt Hein Jacobs - MSK:
Ik zou als agendapunt/varia willen voorstellen om de Limburgse interclub op een
vaste vrijdag in de maand te plannen.
Bijvoorbeeld altijd de eerste, tweede, derde of vierde vrijdag. Dit maakt het
namelijk voor de clubs makkelijker om de speelzalen te plannen.
Wij, MSK, moeten bijvoorbeeld ons lokaal delen met een andere vereniging. Een
vaste dag maakt het plannen dan veel gemakkelijker, ook het plannen van eigen
clubavonden of toernooidagen wordt hierdoor vergemakkelijkt.
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Met de RvB hebben we dit besproken. Wij vinden dat een kalender moeilijk
op die manier te plannen is wegens feestdag, geen rondes voor een NIC,
vakantieperiode, examenperiode, …

19.

Sluiting van de vergadering.
Volgende algemene vergadering : 24/8/2019 in KA+ Hasselt.
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