Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

Voorlopige agenda vergadering
Raad van Bestuur
op 19 januari 2017 te As
om 20.00 uur
5

1. Inleiding – Pavel Englicky
De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de vergadering.

2. Rechtsgeldigheid van de vergadering – Englicky P.
•

10

15

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

3. Goedkeuring vorig verslag
Verslag vergadering raad van Bestuur van 07/11/2016 te Hasselt is goedgekeurd.

4. Verslagen
4.1. Voorzitter – Pavel E.
20

Niets te melden
4.2. Ondervoorzitter –

4.3. Secretaris – Krista D.
25

Niets te melden
4.4. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M.
Er zijn 293 hoofdaansluitingen. Dit is vrij weinig al is dit wel zonder recreanten en tweede
aansluitingen
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4.5. Penningmeester – Ludo M.

5

10

15

De stand van de rekening werd doorgegeven. De schaakliga is in een gezonde toestand.
Luc vraag of er mogelijkheden (geld?, prijzen?) zijn voor het nieuwe rapid tornooi. Dit
tornooi wordt op het financieel verslag vervangen door het beker-tornooi.
Voorstellen: een eerste prijs: schaak-klok met plaatje met vermelding.
Tweede prijs-voorstel is een schaakset. Dit zou eventueel kunnen uitgebreid worden naar alle
ploegencompetities
Een alternatief voorstel om een extra prijs te geven, is een performance prijs. Hierbij wordt
het verschil tss elo en prestatie berekend, het hoogste verschil krijgt een prijs.
Zowel deze performance-prijs als de andere prijzen worden tegen volgende vergadering
bekeken en uitgewerkt door Luc en Roel.

4.6. Toernooicommissie
4.6.1.
•

4.6.2.
20

25

•

•

4.6.3.
•
30

Voorzitter toernooicommissie – Luc C.
Het 40ste Limburgs Ploegensnelschaakkampioenschap werd gehouden op vrijdag 23/12/2016
te Overpelt. 9 ploegen streden om de titel. Eisden 1 werd kampioen.
Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C.
In LIK 50+ heeft men al 4 van de 9 rondes gespeeld. Vorige ronde viel er één forfait te
betreuren. Ook werd er een partij nagespeeld wegens sterfte van de moeder van een
deelnemer. Zowel de tegenstander, als alle andere deelnemers als de toernooileider hadden
hier niets op tegen.
De volgende ronde wordt op 24/01 gespeeld. Helaas is dit een ronde waar ik wegens mijn
werk NIET aanwezig kan zijn.
In LIK zijn er al 3 rondes gespeeld. Op vrijdag 27 januari wordt de volgende ronde
gespeeld. Tot hiertoe zijn er 4 forfaits gevallen.
Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C.
In LIC zijn er al 4 rondes gespeeld en komend weekend vindt de 5de ronde plaats. Tot hiertoe
geen problemen.

35

40
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5

•
10
•
•

20

Enkele probleempjes met het zoeken van geschikte data. Sylvin De Vet is niet beschikbaar
voor maart. Zelf ben ik begonnen om zijn cursus op papier te digitaliseren en up te daten,
maar ook hier kruipt heel veel tijd in.
Kadervorming = cursus wedstrijdleiding
Binnenkort worden de kandidaten (Kimball – Pavel – Heidi – Jelle) gepolst naar
beschikbaarheden op zaterdagen of zondagen.

•

Selecties VJK gaan goed, dank aan Luc voor de hulp. Enkel de oudere jeugd moet nog wat
gestimuleerd worden, twijfelen aan deelname, laten het niet meteen weten.

•

Stages VJK worden filmpjes op Youtube. het volgende lijkt me essentieel:
◦ 2x een Filmpje over de reglementen (kort) voor -10 en -12 (30 min K.O.) en ouder (50
min + 10 sec increment). Hoe te claimen? Wat te doen bij een probleem?
◦ Eindspel: basispionneneindspel
◦ Algemene denkwijze
◦ Gezond ontwikkelen in de opening
◦ …
▪ Eigen kanaal of ligakanaal? Eventueel via de facebookpagina
Lesaanbod jeugd liga Limburg?
uitbreiding samenwerken slim liga
Samenwerking SLim Eventueel ook via filmpjes? De leden zijn hier positief over. Er wordt
verder over nagedacht om eventueel samen te werken om schaken meer bekend te maken
met de jeugd. Eventueel ook om in de clubs waar geen SLim is de jeugd bekend te laten
maken met SLim. Pavel hoort eens rond bij SLim of zij iets zien zitten in een verdere
samenwerking en hoe zij dat eventueel zien.
Interprovinciale jeugdkampioenschappen: verslag vergadering eind 2016.
Er werd nog een vergadering belegd. Voor dit jaar is dit niet meer haalbaar. Er komt een
uitwerking naar volgend jaar waarbij elke prov. een of twee ploegen afvaardigt die tegen
elkaar spelen
Subsidie uitzendingen 2016. Aan de kinderen werd gevraagd om een verslag te maken als
tegemoetkoming in de subsidie. Ze worden binnenkort op de site geplaatst.
Uitzendingen 2017
- Luc heeft op de site van KBSB twee uitnodigingen laten plaatsen voor tornooien.

•
30

•

•
40

Kadervorming – Luc C.

4.7. Jeugdleider – Roel H.

25

35

Verantwoordelijke Limburgse Ploegenrapidcompetitie – Luc C.

De eerste ronde van het nieuwe Limburgse Ploegenrapidcompetitie werd gespeeld. Helaas maar
met 9 ploegen, wat resulteerde in één reeks van 4 en één van 5. Beide reeksen speelden een
dubbelrondig round robin: de ene reeks 6 partijen van 10 min. + 5 sec./zet en de andere reeks 10
partijen (waarvan 2 bye) van 7 min. + 5 sec./zet. Via Jelle en de Eisdense eersteploeg te horen
gekregen dat in Heusden (reeks van 4) alles ok was. Via Roel te horen gekregen (en zelf gezien)
dat in Overpelt (reeks van 5) ook alles ok was. De aanwezigen vonden het een goed initiatief.
4.6.5.

15

Schaakliga Limburg VZW

•

blz. 3/5

Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

4.8. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S.
Limburgs schoolschaak 25/01/2017 in Overpelt.
4.9. Klasseringleider – Dries M.
5

• Luc heeft een aantal tornooien doorgegeven. Dries kan nu beginnen aan de eloverwerking.
• Er is een voorstel om de raindrop chess en rapid te wijzigen. Luc en Dries hebben elk
voorstellen, beiden worden besproken.
Er worden twee afspraken gemaakt

10

Afspraak 1: Er is een éénmalige regularisatie volgens de volgende criteria: de rapid/blitz/raindrop
elo’s worden gelijkgesteld aan de nationale elo’s indien het verschil groter is dan 150 punten. Er
wordt bijgesteld naar onder en boven.
Afspraak 2: Hersinstelling na 18 maanden tov de datum van de klassementsuitgave.

15
Startelo’s

20

Indien er geen nationaal elo is, worden de startelo’s verlaagd naar 1150 (voor -14-jarigen) – 1250
(voor -20-jarigen) – 1400 (voor +19-jarigen).
Raindrop/blitz

25

Raindropchesselo en blitzelo worden samengevoegd, het hoogste elo wordt aangehouden. De rapid
elo’s moeten voor 28 januari 2017 klaar zijn, aangezien er dan een tornooi is.
BELANGRIJK: Volgorde van verwerking:

30

Eerst worden de blitz- en raindrop elo’s samengevoegd,
Daarna gebeurt de regularisatie,
Daarna worden de tornooien verwerkt,
Tenslotte gebeurt de herinstelling.

35
4.10. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S.
Niets te melden

40

Luc heeft n.a.v. de finale tussen Magnus Carlsen en Sergey Karjakin de VRT en HBvL weten te
strikken. De VRT is komen filmen op de 2de ronde van het LIK 50+ en er is een artikel in HBvL
verschenen.
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4.11. Ligacommissaris – Ludo M.

5

10

Liga is uitgenodigd op vergadering van VSF.. Pavel was aanwezig
Op de agenda stonden volgende punten:
Planning van budget
nieuw contract VSD (vlaanderen schaakt digitaal)
subsidiedossier vlaamse overheid: vlaamse fed. steunt go for grandmaster
willen starten met volwassenenschaak
ondersteuning kadervorming arbiters
willen rapidkampioenschap 50+ organiseren
KBSB vraag aan de liga’s of er leden zijn om in commissies te zetelen

4.12. Verantwoordelijke Website – Dries M.
15

20

Dries wil de kalenders/email … van de site “schaakliga” afsluiten en vervangen door deze op de
site van de Limliga te plaatsen. Daarna kan de site van de “schaakliga afgesloten worden, en
moet deze ruimte ook niet meer afgehuurd worden.
De kalender is nogal ingewikkeld en dient duidelijk uitgelegd worden. Er wordt besloten om
hier een extra vergadering aan te besteden. Deze zal doorgaan op maandag 30 januari om 20.15
bij Krista.
4.13. Materiaal – Luc C. & Dries M.
•

25

5. Varia
-

30
35

Niets te melden

Pavel heeft een verslag geschreven over de bijeenkomst van de vrijwilligers van de schans.
De folder v h schanstornooi 2017 is beschikbaar bij het schoolschaak
Er wordt gesproken over een foldertje wat in scholen verdeeld kan worden waar kinderen
info vinden over schaakclubs. Dit wordt in een volgende vergadering verder besproken
Hans Renette heeft een boek geschreven “H.E. Bird a Chess biography with 1198 games”
Tom Piceu heeft een mail gestuurd om een monitor te vinden om schaakles te geven van 7
tot 11 augustus in Hasselt voor ID-kids. Deze lessen duren van 9-17.00 uur.
De volgende drie RvB-vergaderdata worden vastgelegd:
30 maart, bij Krista
8 juni in Maasmechelen
3 augustus in Heverlee
26 augustus: algemene vergadering

40

6. Afsluiting door de voorzitter
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