Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

Verslag Vergadering
Raad van Bestuur op 14 maart 2018
om 21.15 uur te Overpelt
1. Inleiding – Pavel Englicky
De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de vergadering.

5

2. Rechtsgeldigheid van de vergadering
10

•
•
•
•

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

3. Goedkeuring vorig verslag
15

Verslag vergadering raad van Bestuur van 18 januari 2018 te Maasmechelen is goedgekeurd.

4. Verslagen
4.1. Voorzitter – Pavel E.
De vergadering van de VSF is uitgesteld.
4.2. Secretaris – Krista D.
20

Niets te melden
4.3. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M.
4.4. Penningmeester – Ludo M.

25

De saldi van de rekeningen zijn 695,03 euro + 10.002,52 euro. De Liga heeft dus momenteel
10.697,55 euro

30
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4.5. Toernooicommissie
4.5.1.
•
4.5.2.
5

•
•

4.5.3.
10

Niets te melden
Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C.
Er moeten nog 2 rondes gespeeld worden Gino De Mon staat hier aan de leiding.
In de LIK50+ wordt de volgende ronde, volgende week dinsdag (20 maart) gespeeld in
Landen. Hier is de titelstrijd een tweestrijd tussen Michel Vandecan en Robert Schuermans.
Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C.

Ook deze competitie komt in de eindfase. Er worden nog 2 rondes gespeeld, namelijk op 16
maart en de gemeenschappelijke ronde in Hasselt op 4 mei
4.5.4.

15

Voorzitter toernooicommissie – Luc C.

Verantwoordelijke Limburgse Ploegenrapidcompetitie – Luc C.

De eerste ronde werd gespeeld in Lommel op 23 februari. Er namen 7 ploegen van 4
deelnemers, round robin 10 min + 5 sec per zet. Lommel won deze eerste ronde.
De volgende ronde gaat door op 6 april in Hasselt.
4.5.5.

Kadervorming – Luc C.

Op zaterdagen 10, 17 en 24 maart zal Sylvin de Vet in Westerlo een cursus wedstrijdleider
geven. Hier nemen 6 Limburgse kandidaten aan deel.
4.6. Jeugdleider – Roel H.
20

•
•

25

•

Er waren goede prestaties van de Limburgse jeugd op het Vlaams Jeugdkampioenschap.
Er werd gevraagd aan de jeugdcommissie van de KBSB of het mogelijk is de jeugdigen te
verplichten in hun eigen reeks te spelen op het BJK. De jeugdcommissie heeft een negatief
advies gegeven, wat ook door de RvB werd overgenomen. Hievan is nog geen officieel
antwoord gekomen vanuit de KBSB.
Roel zou ook willen vragen/voorstellen aan de VSF waarom er geen apart toernooi is voor
de -18 jaar en de – 20 jaar ipv 1 groep nu waarbij de eerste speler -20 of -18 de titel van de 20 krijgt en de volgende speler -18 de titel van de -18 krijgt.

4.7. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S.
30

35

Er zou een mail gestuurd moeten worden aan het eind v h schooljaar met vermelding van de
data voor de schoolschaak van volgend jaar.
Gezien de KBSB recentelijk de schoolschaakreglementen heeft gewijzigd en ook de VSF
andere schoolschaakrichtlijnen heeft, is er het voorstel om de Limburgse
Schoolschaakreglementen te wijzigen. De RvB stelt voor om dezelfde reglementen als in de
jeugdcriteria toe te passen. Dus to do in juni: de afstoffing van de reglementen van (meestal) 1998.
4.8. Klasseringleider – Dries M.
• Niets te melden
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4.9. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S.
Niets te melden
4.10. Ligacommissaris – Ludo M.
Niets te melden

5

4.11. Verantwoordelijke Website – Dries M.
Limburgse koerier
10
4.12. Materiaal – Luc C. & Dries M.

•

15

Niets te melden

5. Varia
1.
De organisatie van het Schanstoernooi werd voor deze vergadering doorgenomen.
Hier loopt alles volgens schema.
2.

Verkoop elektronische borden: volgende vergadering

20
3.
Er werd gevraagd door de club van Leopoldsburg waarom de subsidies nog niet betaald
zijn. Deze vraag zal aan de penningmeester worden doorgegeven.

6. Afsluiting door de voorzitter
25
Volgende vergaderingen:
• donderdag 31 mei te Alken
• donderdag 2 augustus te Heverlee (Luc bevraagt zich bij Marc).
30
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