Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

Voorlopige agenda vergadering Raad
van Bestuur op donderdag 30 maart
2017 om 20.00 uur te Alken

5

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

2. Rechtsgeldigheid van de vergadering – Englicky P.
10

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

3. Goedkeuring vorig verslag
15

Verslag vergadering raad van Bestuur van 19 januari 2017 te As is goedgekeurd.

4. Verslagen
4.1. Voorzitter – Pavel E.
Niets te melden
4.2. Ondervoorzitter –
20
Niets te melden
4.3. Secretaris – Krista D.
Niets te melden
4.4. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M.
25

Niets te melden
4.5. Penningmeester – Ludo M.
Niets te melden

30
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4.6. Toernooicommissie
4.6.1.
•
4.6.2.
5

•

4.6.3.
•
10

4.6.4.
•

15

20

25

•

4.6.5.
•
•

Voorzitter toernooicommissie – Luc C.
Niets te melden
Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C.
Morgen vindt de 6de ronde plaats te Hasselt. Vanaf ronde 5 speelt Frank Maximus niet meer
mee. Ook sinds ronde 5 is er één speler bijgekomen: Kenneth Venken van MSK. Hierdoor is
er geen bye meer.
Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C.
Ronde 7 is gespeeld. Geen problemen tot hiertoe.
Verantwoordelijke Limburgse Ploegenrapidcompetitie – Luc C.
Er zijn al drie dagen gespeeld. Op zich zijn de deelnemers er tevreden over. Anderzijds zijn
er twee kleine verbeterpunten:
- De verdeling van de thuisrondes moet beter. NLS 1 bekloeg zich erover dat zij geen
thuisronde gekregen had (net als Eisden 2) terwijl Heusden 1 er twee gekregen heeft.
- Twee clubs (NLS en Heusden) hebben problemen met het zoveel mogelijk werken met
vaste ploegen. Ze vinden het veel logischer dat als een basisspeler van de eerste ploeg
niet zou kunnen, dat deze uit de 2de ploeg mag genomen worden. Indien men dit zal
doen, dan heeft het geen zin om prijzen te geven in een finaleronde: men versterkt zich
gewoon. Als men toch voor het principe kiest voor vaste ploegen, dan is het wel zo dat
reservespelers wel mogen spelen in de eerste of tweede ploeg.
Tijdens de vorige RvB werd afgesproken om na te denken over de prijsverdeling tijdens de
4de ronde. Het voorstel is om de eerste ploeg per groep een gegraveerde klok te geven en de
beste speler volgens elo – TPR (totaal van de drie beste rondes) een fles wijn. Dit wordt
door de vergadering goedgekeurd
Kadervorming – Luc C.
Luc zoekt geschikte data voor een cursus.
In juni probeert hij een (Limburgse) Wedstrijdleidersvergadering te organiseren op een
zaterdag, vermoedelijk in Hasselt.

4.7. Jeugdleider – Roel H.
30

•
•

VSF- jeugdleider, Dardha, wil een jeugd toernooi inrichten: interliga, met twee categorieën,
nl. -16 en -25. Dit project is nog steeds in de oprichtfase.
Roel heeft zijn kandidatuur gesteld om mee te gaan bij uitzendingen.

4.8. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S.
35

Alle Limburgse scholen die wilden deelnemen, werden ingeschreven, al was dat voor sommigen
maar op het nippertje.
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Aan Jelle wordt gevraagd om alle Limburgse scholen twee keer (begin juni en begin september)
aan te schrijven dat er een schoolschaakkampioenschap doorgaat op 22 november.
4.9. Klasseringleider – Dries M.
5

• Niets te melden
• De nationale eloverwerking per 01/04 liep bijna mis. Dries heeft te veel werkdruk en Luc
heeft dit overgenomen en de bestanden doorgestuurd naar Daniel Halleux
4.10. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S.
Niets te melden
4.11. Ligacommissaris – Ludo M.

10

15

20

25

Pavel en Luc waren aanwezig op de AV (Buitengewone Algemene Vergadering) van de VSF op 25
maart jl, het verslag hiervan moet nog komen. Zie hier de beslissingen die genomen zijn.
Punt 9 afgekeurd
Punt 10 afgekeurd
Punt 11 afgekeurd
Punt 12 niet gestemd wegens niet nodig
Punt 13 en 14 goedgekeurd
Punt 15 a tempo goedgekeurd
Punt 15 b goedgekeurd als volgt: alle spelers dienen FIDE-Belg te zijn en hun eerste aansluiting te
hebben in de liga die hen afvaardigt.
Punt 16 - lidgeld 4€
Punt 17 goedgekeurd
Punt 18 goedgekeurd
Punt 19 afgekeurd
Extra budget van rond de 600 EUR voor vandalisme op het Vlaams Schoolschaakkampioenschap
Bernard is niet de verantwoordelijke van het vademecum.
4.12. Verantwoordelijke Website – Dries M.
Dries heeft op 20/02/2017 uitleg gegeven aan Luc en Krista om de kalenderitems in te voegen
en bij te houden. Zie in bijlage een instructieblad.
4.13. Materiaal – Luc C. & Dries M.

30

35

•

Inventaris bij Luc:
- 50 grijze DGT XL met vernieuwde batterijen
- 25 DGT 2010 met vernieuwde batterijen
- 6 bruine DGT XL + 6 elektronische borden + 6 sets houten stukken + kabels
- (slechts) 63 sets plastieken stukken
- over de honderd kartonnen borden (sommigen niet meer in al te beste staat).
Luc bestelt 10 nieuwe klokken (DGT 3000). Vier voor Hasselt, vier voor Neerpelt en twee voor
de prijzen LB.
• Luc heeft nog 20 plastieken borden en stukken voorzien voor scholen. Er wordt beslist om
deze bij de stock te voegen.
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5. Varia

5

De liga is verzekerd tegen lichamelijke schade (VSF-verzekering). Wij dienen na te gaan of dat we
verzekerd zijn tegen schade aan derden (vb. vandalisme, zoals op het VSFschoolschaakkampioenschap voor een bedrag tussen de 1000 en 1500 euro)

6. Afsluiting door de voorzitter
De vergadering wordt afgesloten om 22.02.
10
Volgende vergadering: Donderdag 8 juni in Snooker Sports - Maasmechelen
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