Verslag RvB

Schaakliga Limburg VZW

Voorlopig verslag
Raad van Bestuur op 31 mei
te Alken om 20.00 uur
1. Inleiding – Pavel Englicky
5

De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de vergadering.

2. Rechtsgeldigheid van de vergadering –
Englicky P.
10

15

•
Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Ludo Martens, Dries Moors, Luc Cornet, Krista
Dethier
•
Andere aanwezigen: –
•
Verontschuldigd: Roel Hamblok, 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
Verslag vergadering raad van Bestuur van 14 maart 2018 te Pelt is goedgekeurd.

4. Verslagen
4.1. Voorzitter – Pavel E.
20

- Er komen geen verslagen meer van de Vlaamse schaakliga.
- De voorzitter is van plan om de clubs/voorzitters een bezoek te brengen om eens te horen hoe
het reilt en zeilt in hun club, en welke hun eventuele problemen/wensen zijn. Er wordt ook eens
gekeken of er interesse is om het Vlaams Jeugdkampioenschap naar Limburg te brengen.
4.2. Ondervoorzitter –
Niets te melden

25
4.3. Secretaris – Krista D.
Niets te melden
4.4. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M.
30

Met 308 leden, zijn er enkele leden meer als vorig jaar.
Er zijn 291 g-licenties, 45 recreanten en 19 dubbele aansluitingen.
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4.5. Penningmeester – Ludo M.
Op de spaarrekening staat 9000 euro, en 1208 euro op de zichtrekening.
In de loop van volgende week worden de lidgelden opgevraagd. Er wordt geprobeerd om
volgend jaar break-even te houden.
Er wordt besproken of het nog zin heeft om subsidies te geven aan clubs die een toernooi
organiseren, omdat het eigenlijk doel niet bereikt wordt, nl. clubs motiveren om een toernooi
te organiseren en er een artikel over te schrijven.

5

4.6. Toernooicommissie
10

4.6.1.
•
4.6.2.

Voorzitter toernooicommissie – Luc C.
Niets te melden
Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C.
LIK is gedaan, met Gino de Mon als kampioen.
LIK 50+ is gewonnen door Robert Schuermans.

15

4.6.3.
•

20
•

4.6.4.
25

Laatste ronde werd gespeeld, met dank aan Hasselt voor de organisatie: met volgende
resultaten:
- NLS 1 is kampioen en Paal degradeert uit eerste afdeling
- Heusden 1 is de kampioen in tweede afdeling en promoveert dus naar eerste. Genk 2 en
NLS 2 degraderen naar derde afdeling.
- Vlijtingen en Landen 3 promoveren naar tweede afdeling.
NLS zal volgend seizoen 1 ploeg terugtrekken.
Verantwoordelijke Limburgse Ploegenrapidcompetitie – Luc C.

Geen succes. Er waren 4 speeldagen, waarvan 1 keer individueel gespeeld werd wegens te
weinig ploegen. Er waren tijdens de 3 ploegencompetities telkens 6 of 7 ploegen. Volgend
seizoen zullen er maar 2 vrijdagen op de kalender geplaatst worden.
4.6.5.

30

Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C.

Kadervorming – Luc C.

Sinds vandaag zijn er in de Liga Limburg 5 gediplomeerde scheidsrechters bijgekomen, nl.
Lennert Bex, Pavel Englicky, Heidi Vints, Kimbal Rosseel en Krista Dethier.
4.7. Jeugdleider – Roel H.
•
•

Het Vlaams Jeugdkampioenschap gaat door op 9 en 16/17 februari 2019.
Roel gaat nog navragen of er geen aparte groepen kunnen gemaakt worden voor de -18 en 20 tijdens het VJK.

35
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4.8. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S.
Het Limburgs schoolschaakkampioenschaap gaat door op 21/11/2018. Er wordt voorgesteld om bij
het schoolschaak hetzelfde speeltempo te gebruiken als bij het jeugdcriterium.
5
4.9. Klasseringleider – Dries M.
Vraag 1: is er nog een blitz elo nodig?
Neen, dit wordt afgeschaft, aangezien de FIDE blitzelo’s bijhoudt,
10
Vraag 2: is er nog een rapid elo nodig?
Ja, want er worden in Limburg veel rapid-jeugdtoernooitjes gespeeld, met G-licentie spelers.
De volgende lijst + ledenklassement wordt voor juli bijgewerkt.
15

20

Actiepunt:
1. vanaf half september moeten alle tweede aansluitingen verwijderd worden.
2. drie acties rond recreanten:
- nieuw lid wordt recreant
- een huidig recreant wordt nationaal lid
- een ex-nationaal lid wordt recreant
3. Op de site zijn de ledenlijsten niet meer zichtbaar!
4. Bij subsidieaanvragen, komt er geen mail meer naar Ludo
Opmerking : er zijn nog steeds hackeraanvallen op de site.

25

4.10. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S.
Niets te melden
4.11. Ligacommissaris – Ludo M.
Niets te melden
4.12. Verantwoordelijke Website – Dries M.

30
Zie ook 4.9
4.13. Materiaal – Luc C. & Dries M.
35

Elektronische borden: Deze borden worden verkocht. Geïnteresseerden mogen zich melden
bij Ludo. Vraagprijs: 200 euro per bord. Er dienen wel enkele kabels en transfo’s bijgekocht
te worden, aangezien de aansluiting nu voor de 6 borden gelijktijdig was.

5. Varia
Ludo merkt op dat de statuten van de Liga al 20 jaar zijn, en eens dienen opgefrist te worden. Hij
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gaat dat eens bekijken tegen volgende vergadering.

6. Afsluiting door de voorzitter
Volgende vergadering: donderdag 2 augustus om 20.00 uur te Heverlee.
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