Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

Voorlopig verslag vergadering Raad
van Bestuur op 12 juni 2017 te
Neerpelt om 20u
1. Inleiding – Pavel Englicky
5

De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de vergadering
om 20u38.

2. Rechtsgeldigheid van de vergadering –
Englicky P.
10

15

•
Aanwezige bestuurders: Pavel ENGLICKY, Ludo MARTENS, Luc CORNET, Dries
MOORS, Roel HAMBLOK
•
Andere aanwezigen: •
Verontschuldigde bestuurder: Jelle SARRAU
•
Verontschuldigde medewerker: Krista DETHIER
•
Afwezig: Rudi INDEMANS
Overeenkomstig Art.13 van de statuten (meerderheid van bestuurders aanwezig) kan de
Raad van Bestuur rechtsgeldig vergaderen en beslissingen nemen.
Verslaggever: Luc CORNET

3. Goedkeuring vorig verslag
20

Verslag vergadering raad van Bestuur van 19/01/2017 te As is goedgekeurd.
Ook de beslissingen van de samenkomst op 30/03/2017 te Alken worden goedgekeurd in deze
vergadering.

4. Verslagen
4.1. Voorzitter – Pavel E.
25

Pavel maakt zich een beetje zorgen over onze werking. We draaien al een aantal jaren op
automatische piloot. Toch hapert er wel één en ander. We zien een aantal bestuurders weinig of
niet. Website, eloverwerking en schoolschaken staan op een te laag pitje.
4.2. Ondervoorzitter – Niemand
4.3. Secretaris – Krista D.
Niets te melden.

30

4.4. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M.
Ludo zal de facturen voor lidgelden en klokken en toernooiboetes maken en naar de clubs
doorsturen. Luc bezorgt Ludo de info over de toernooiboetes.
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4.5. Penningmeester – Ludo M.
Niets te melden, buiten de stand van de rekeningen. Er staat 5.293 EUR op de girorekening
en 11.630 op de maxi-rekening.
4.6. Toernooicommissie
5

4.6.1.
•
4.6.2.
•

10

4.6.3.

15

•
•
•
•
•

4.6.4.

20

25

Voorzitter toernooicommissie – Luc C.
Niets te melden
Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C.
De eindstand van LIK 2016-2017 moet nog rondgestuurd worden en zal eerstdaags
gebeuren.
Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C.
NLS 1 is kampioen in eerste. Heusden 1 degradeert.
Paal 1 is kampioen in tweede. Vlijtingen en Tessenderlo 2 degraderen.
Genk 3 is kampioen in derde Noord.
Pelt 3 is kampioen in derde Zuid.
Op de AV zal terug het voorstel voor Zwitsers systeem aangeraden waren, gezien de
negatieve ontvangen reacties over het Round Robin systeem met 2 of 3 byes.
Verantwoordelijke Limburgse Ploegenrapidcompetitie – Luc C.

NLS 1 en De Centrumpion waren de kampioenen in de twee reeksen en hebben een
DGT3000-klok gekregen.
Algemeen vond de toernooileider te weinig ploegen. Daarnaast lijken de clubs meer
interesse te hebben om hun eerste ploeg te versterken en minder om met standvastige ploegen te
spelen. Roel vraagt of het niet mogelijk is om vaste spelers van ploeg 2 toch in ploeg 1 te laten
spelen. Maar dienen dan niet de prijzen herzien te worden (er dient een eerlijk systeem te zijn dat
de ploegen in de lagere reeksen voor een prijs (vb. klok) kunnen spelen).
4.6.5.

Kadervorming – Luc C.

Op 01/07/2017 zullen de nieuwe spelregels van de FIDE uitkomen. Luc zal een sessie geven
voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 26/08/2017.
Hij zal ook werk maken van een cursus wedstrijdleiding in het najaar van 2017.
4.7. Jeugdleider – Roel H.
30

35

•

Interliga. Beslissing was wel FIDE-ELO-verwerking en geen nationale ELO-verwerking.
Nu is andersom (omwille dat FIDE-ELO-verwerking geld zou kosten). 24/03 is midden in
de examens van pasen en dus een ongeschikte datum.
Opmerkingen werden doorgegeven aan de VSF-jeugdleider Arben Dardha (door Johan
Verstraeten, jeugdleider van Liga Vlaams-Brabant via mail en Roel mondeling), maar
kregen geen antwoord.
Hoe dit probleem aankaarten als het VSF-bestuur de Liga’s al niet uitnodigt op haar
vergadering?
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Roel bereidt iets voor en na rondvraag stuurt hij dit naar het VSF-bestuur met alle liga’s en
ons ligabestuur in CC.
Bijkomend probleem rond de data van het Vlaams Jeugdkampioenschap (za. 03/03/2018 is
Belgisch Schoolschaakkampioenschap).
Verschuiving van het schanstoernooi
Blankenberge is weggevallen in het Vlaams Jeugdcriterium. Blankenberge had een mooie
datum, de eerste zaterdag van de paasvakantie. Voorstel: vanaf 2018 deze datum aan vragen
en weg gaan uit het najaar. De nieuwe datum zou za. 31/03/2018 zijn. Alle bestuurders zijn
het hier mee eens.

4.8. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S.
Belgisch Schoolschaak: heel goede organisatie. Eén minpunt. Het volgen van de elolijst
moet niet verplicht zijn. Elo in combinatie met een kort tempo zegt niet alles.
Aan Jelle vragen of dat er communicatie is geweest naar de scholen om de wijziging van de
schoolschaakdata aan te kondigen: 22/11/2017 Liga; januari 2018 VSF en 03/03/2018 KBSB.
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4.9. Klasseringleider – Dries M.
-

20
-
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-

-
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-
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Dries verontschuldigt zich voor het feit dat hij wegens enorme drukte weinig taal en teken
heeft getoond. Hij dankt Luc voor opvang in de vorige eloperiode.
License G: na een kleine discussie wordt beslist om alle spelers die geen KBSBstamnummer hebben, in te geven in de nieuwe module License G zodat ze een stamnummer
krijgen wat de toernooleiders moet helpen bij het ingeven van deze spelers en de
klasseringsleider bij het verwerken van de resultaten.
Dries verwerkt de rapid- en snelschaaktoernooien in een interne versie. Ondertussen worden
alle niet-aangesloten spelers ingegeven als License G-spelers. In de interne eloversie worden
dan de nieuwe stamnrs. geconverteerd waarna de definitieve eloversie beschikbaar is.
Licence G is een registratiemiddel met als doel om niet-aangesloten spelers ook te kunnen
oplijsten. Aan de clubs wordt gevraagd om al hun zwarte leden in te geven. Dit kan gaan om
kinderen aan wie les gegeven wordt, kinderen die aan toernooien meedoen waar geen
lidmaatschap voor nodig is, kinderen die aan schoolschaakkampioenschappen meedoen, …
Dit is een voorlopig nog een gratis lidmaatschap. Anderzijds wil de KBSB op (veel) latere
termijn hier lidmaatschapsmodellen aan vasthangen.
In elk geval zal op nationaal vlak alle deelnames aan schoolschaakkampioenschappen
verplicht gemaakt worden via een License G-lidmaatschap. De bedoeling is ook dat onze
Liga de deelname aan alle Limburgse toernooien (inclusief schoolschaakkampioenschap)
verplicht maakt via een License G-lidmaatschap. Echter gedurende de eerste maanden zullen
de bestuurders Luc, Pavel, Roel, … de clubs en de scholen helpen bij het registreren. Later
zullen de clubs en scholen dit zelf dienen op te vangen.

4.10. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S.
Niets te melden
40

4.11. Ligacommissaris – Ludo M.
Ludo weet van niets. Op de laatste RvB VSF werden de liga’s niet eens uitgenodigd.
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4.12. Verantwoordelijke Website – Dries M.
•

5
•
•
10

•
•

15

•

Automatisch bijwerken op de website stond aan. Er zijn hierdoor nieuwe versies van de
software van de website zo geïnstalleerd. Maar bij de laatste update was er een grote
versiesprong. En hier kwam er een error 404. Helaas weet Dries niet waarom. Hij wil dit
onderzoeken, maar heeft geen tijd. Om de website niet te blokkeren, heeft hij die versie
teruggedraaid en het automatisch bijwerken afgezet.
Dries heeft een tijdje geleden uitleg gegeven over hoe kalenderitems aanmaken. Krista en
Pavel (naast Dries) en een beetje Luc gebruiken dit.
De kalender staat niet op de hoofdpagina. De recente toernooien zouden daar zichtbaar
moeten zijn om het gebruik van de site terug te brengen. Dries zal dit zo snel mogelijk doen.
Mailchimp: Dries weet niet waarom er van kalenderitems twee dagen naar mekaar mails
verstuurd worden. Bij artikels is dit niet. Als hij tijd heeft, kijkt hij dit verder na.
Luc meldt ook dat als men een kalenderitem toevoegt voor een evenement dat minder dan
één week is, er geen mail verstuurd wordt. Dries kijkt dit ook na.
Nog heel veel werk. Helaas heeft Dries heel weinig tijd. En nu krijgt elo net iets meer
prioriteit.

4.13. Materiaal – Luc C. & Dries M.
20

•
•

Elektronische borden voor de liga. Liggen nu bij Luc.
Grote stukken zijn gebruikt voor een communiefeest en ze zullen begin juli door NLS (Eddy
Janssens) gebruikt worden.

5. Varia
25

• De Liga is niet verzekerd voor schade aan derden door vandalisme tijdens haar toernooien. Ludo
kijkt dit nog na.
• Voorbereiding van Schanstoernooi (07/10/2017). Pavel zal na zijn verlof (begin juli) hier werk
van maken.

6. Afsluiting door de voorzitter
30

• Volgende vergadering: 3 augustus in Heverlee om 20u30.
• ASV is op 26 augustus in Hasselt om 19u.
Pavel kan niet aanwezig zijn, Marc zal gevraagd worden om deze ASV te leiden.
• Einde om 23u30.
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