VERSLAG
van de Algemene Vergadering van de
Schaakliga Limburg vzw op zaterdag
26/08/2017 te Hasselt om 19u00
Locatie:

Speellokaal 701 KHSC O'Kelly
Straat: Capucienenstraat 28
Postcode: 3500 Hasselt
Provincie: Limburg

Aanwezige bestuurders: Marc Bils (dienstdoende voorzitter), Ludo Martens
(penningmeester), Luc Cornet (toernooileider),
Verontschuldigde bestuurders: Pavel Englicky (voorzitter), Roel Hamblok (jeugdleider), Jelle
Sarrau (schoolschaakverantwoordelijke), Dries Moors (eloverantwoordelijke)
Afwezige bestuurders: Rudi Indemans (vice-voorzitter)
Medewerkers: Krista Dethier (secretaresse)
Aanwezige clubs (onderlijnde namen zijn voorzitter of hadden een volmacht):
- 701 KHSC O’Kelly:
Krista Dethier
- 703 De Nieuwe Toren Eisden:
Luc Cornet
- 705 MSK:
Jan Segers, André Corstjens
- 707 Looise SK:
Herman de Wel
- 708 NLS:
Jan Lagrain
- 712 Club Lefèvre Landen:
Sylvain Marmenout
- 713 Leopoldsburg:
Kimbal Rosseel
- 714 Pelterpion Overpelt:
Geert Meekers
- 715 Boutersem:
Marc Bils
- 724 De Centrumpion:
Krista Dethier
- 725 Vlijtingen:
- 726 Neerpelt:
Geert Meekers
- 727 Philidor Genk:
Marc Kocur
- 732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost: Dani Karpez
- 733 Sint-Truidense:
Wim Poets
- 736 SC Heusden:
Wim Bastiaansen, Wesley Carmans
- 737 SK Benelux Paal:
Johny Vansichen
- 740 Tongerse schaakclub:

1.

Opening van de vergadering

Alle leden worde welkom geheten door Marc Bils. Hij werd gevraagd om de vergadering voor
te zitten, aangezien Pavel verontschuldigd is.

26/08/2017

1.1

2.

Samenstelling en rechtsgeldigheid van de ASV

Club

Naam

Leden of
gevolmachtigden

Stemmen
2016-2017

701
703
705
707
708
712
713
714
715
724
725
726
727
732
733
736
737
740

O'Kelly Hasselt
De Nieuwe Toren Eisden
Maaslandse SK
Looise SK
Noordlimburgse SK
Club Lefèvre
SK Leopoldsburg
De Pelterpion Overpelt
Boutersemse SK
De Centrumpion
Max Euwe Vlijtingen 77
Neerpelter SK
Philidor Genk
De Vier Pionnen Houthalen-Oost
St. -Truiden SC
SK Heusden
SK Benelux Paal
Tongeren

Krista Dethier
Luc Cornet
Jan Segers
Herman de Wel
Jan Lagrain
Sylvain Marmenout
Kimbal Rosseel
Geert Meekers
Marc Bils
Krista Dethier
Geert Meekers
Marc Kocur
Dani Karpez
Wim Poets
Wesley Carmans
Johny Vansichen

3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1

Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden komt hiermee op 29 (van 31).

3.
Goedkeuring verslag ASV van 27/08/2016 te Hasselt
Het verslag van de vorige ASV wordt unaniem goedgekeurd.
4.
4.1

Verslagen der bestuursleden en medewerkers
Voorzitter (Pavel Englicky)

Afgelopen jaar heeft de RvB hard gewerkt zoals elk jaar ervoor. Sommigen heel hard,
sommigen iets minder, dat ligt aan het taak die zij moeten vervullen en ook aan hun
persoonlijke en familiale omstandigheden. Het is naar buiten toe niet meteen zichtbaar, het
lijkt dat alles vanzelf gaat, maar het is niet zo. Schaakliga Limburg organiseert de meeste
toernooien van alle liga’s, voor de volwassenen en voor de jeugd. Dat vraagt veel
inspanningen en van het harde werk van de leden van het bestuur profiteren alle clubs. Zo
hoort het ook te zijn. Toch zou het fijn zijn als er nog iemand het bestuur kon komen
versterken. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Vorig jaar is Krista Dethier bijgekomen en ik
hoop dat zij de steun van AV krijgt tijdens de stemming. Zij heeft ad interim en in afwachting
op haar officiële mandaat de functie van secretaris vervuld en heeft zich met succes
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ingewerkt. Dat zij het meent bewijst haar mail met haar kandidatuur voor bestuurder. Wie
volgt haar voorbeeld?
Onze website heeft een grote aanpassing ondergaan en Dries heeft heel veel werk gehad om
de kinderziektes eruit te krijgen.
Tijdens deze AV zullen jullie via Ludo info krijgen over de financiën en hij stelt het nieuwe
budget voor. Ik vraag jullie het goed te keuren en te steunen.
Op het gebied van de jeugd zal Roel zijn verslag uitbrengen, een nieuw activiteit staat voor
de deur, ik ben zelf heel benieuwd hoe dit gaat lopen. En op vlak van schoolschaak zijn er op
hogere echalons wijzigingen op til. Wegens vakantie van Jelle zal Luc deze even toelichten.
Luc zal jullie de komende competities toelichten en voor de vergadering heeft hij de nieuwe
FIDE regels al aan onze wedstrijdleiders uitgelegd.
Ik zelf kan helaas door familiale omstandigheden niet aanwezig zijn. Ik was van plan
nogmaals de voorzitters en eigenlijk alle schakers van Limburg te vragen om schaken meer te
promoten en elk schaakinitiatief te steunen, want het aantal schakers en zelfs clubs daalt en
dat is naar toekomst toe niet gezond.
Ik wens jullie een goed en succesvol schaakseizoen toe.

4.2

Ondervoorzitter (Rudi Indemans)

Rudi Indemans neemt ontslag uit de RVB.
4.3

Secretaris Medewerker - (Krista Dethier)

Geen meldingen.
4.4

Ledenadministratie (Ludo Martens)

Eind mei 2017 – 299 eerste aansluitingen, 17 tweede aansluitingen en 22 recreanten.
Eind mei 2016 – 303 eerste aansluitingen, 18 tweede aansluitingen en 43 recreanten.
Het aantal leden blijft dalen, 4 tijdens het voorbije jaar is niet dramatisch. Het is echter een
tendens die al enkele jaren aanhoudt. We zijn bij de actiefste liga’s van het land, maar het
aantal leden gaat er niet op vooruit.
In andere provincies geldt dat niet. Er zal iets moeten gebeuren om de jeugd warm te krijgen
voor het schaken.
Recreatie gaat veranderen. Er bestaat nu een G-licentie. Daarnaast kunnen deze leden zich
nu rechtstreeks verzekeren via de VSF-verzekering. Maar ook hier zit geen groei (van 43 naar
22 inschrijvingen). Bovendien komen hier weinig effectieve leden uit voort.
4.5

Penningmeester (Ludo Martens)

Financieel verslag in punt 5
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4.6

VSF-afgevaardigde (Ludo Martens)

Pavel is de laatste keren, als voorzitter naar de vergaderingen geweest. Administratief gaat
het wat beter. De communicatie naar de liga’s loop dan weer niet vlot. De liga’s worden niet
of pas achteraf op de hoogte gebracht van de inhoud van de vergaderingen.
De verslagen op de website van VSF zijn bijgewerkt, maar niet echt duidelijk.
4.7

Klasseringleider (Dries Moors)

Dries werkt in de schaduw. Hij heeft het zeer druk, de elo’s worden bijgehouden en de site
evolueert in de goede richting.

4.8

Verantwoordelijke website (Dries Moors)

Geen verslag ontvangen
4.9

Persmedewerker (Jelle Sarrau)

Geen verslag ontvangen

4.10 Voorzitter toernooicommissie (Luc Cornet)
Alle kampioenschappen of toernooien, behalve het Limburgs Individueel
Snelschaakkampioenschap, het Limburgs Doorgeefschaakkampioenschap en de Limburgse
Bekercompetitie, werden vorig seizoen georganiseerd. Er zijn nergens problemen geweest:
geen enkele beroepscommissie is moeten samenkomen. Het aantal deelnemers in het
Limburgs Individueel Kampioenschap in het nieuwe systeem op vrijdagavonden (derde
seizoen) bleef status quo aan dat van vorig seizoen.
In bijlage het overzicht van de oorkondes waar men de kampioenen van de diverse
Limburgse kampioenschappen kan zien.
Als vervanging van de Limburgse Bekercompetitie werd er een Limburgs
Ploegenrapidcompetitie opgestart. Voor mezelf als toernooileider vond ik 9 deelnemende
ploegen te weinig voor het gebruikte systeem. De bedoeling was om na 3 voorrondes in
poules waarbij de beste ploeg kon promoveren naar de hogere poule en de laatste ploeg zou
degraderen naar de lagere poule, een finaleronde zou volgen (de ploegen zouden dan
volgens hun sterkte in de juiste poule zitten) waarbij er kon gespeeld worden voor een prijs.
Echter doordat er maar twee poules zijn, bleven vele ploegen tegen dezelfde ploegen spelen
(dus weinig afwisseling). Daarnaast was in dit systeem de bedoeling om zoveel mogelijk met
dezelfde ploegopstellingen te werken en als er basisspelers niet zou kunnen spelen, hen dan
te laten vervangen door reservespelers. Maar de clubs die twee ploegen opstelden, wouden
liever dat de eerste ploeg zo sterk mogelijk was en wouden dus liever basisspelers van de
tweede ploeg laten invallen in hun eerste ploeg. Op zich kan dit, maar dan is het voor mij
niet logisch om prijzen te geven in de lagere poules. M.a.w. dit is een beslissingspunt voor de
AV: aanhouden van het principe met de vaste ploegopstellingen waardoor er prijzen kunnen
gegeven worden aan de winnaar van elke poule, ofwel afstappen van het principe met de
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vaste ploegopstellingen met hierin dan twee mogelijkheden: toch een prijs voor elke
winnaar van een poule of enkel voor de winnaar van de hoogste poule een prijs.
4.11 Individueel verantwoordelijke (Luc Cornet)
a)
Limburgs Individueel Kampioenschap
Voor de derde keer werd dit seizoen de nieuwe formule van het LIK uitgeprobeerd: i.p.v. 7
zondagen verspreid over het seizoen of één weekendtoernooi met 5 rondes wordt nu op 7
vrijdagavonden bij de clubs gespeeld. Er speelden 15 deelnemers (+2) mee.
b)
Limburgs Individueel Kampioenschap voor 50-plussers
24 deelnemers (-2) wat nog steeds een schril contrast is met het gewone LIK. Hierbij dienen
we Leander Laruelle te bedanken voor zijn werk. Ronde per ronde bracht hij een boekje uit
met partijen en commentaren. Een immens werk.
4.12 Interclubverantwoordelijke (Luc Cornet)
A. Terugblik vorig seizoen
35 ploegen (-1) speelden mee in de Limburgse interclubs (de 2 hoogste afdelingen
bestonden uit 1 reeks van 10 ploegen; in 3de Noord waren er 8 ploegen (dus elke ronde
waren er twee ploegen bye) en in 3de Zuid waren er 7 ploegen (dus elke ronde waren er drie
ploegen bye). De slotronde was terug in Hasselt. Wederom een geslaagde organisatie van
Robert Pools en de zijnen: hartelijk dank. De kampioenen zijn te vinden in het overzicht van
de oorkondes.
B. Het nieuwe seizoen
(Toestand 19/08/2017)
Even meegeven dat 724 De Centrumpion gaat fuseren met 701 O’Kelly Hasselt. De ploeg van
De Centrumpion in eerste afdeling wordt hierdoor overgenomen door Hasselt.
Leopoldsburg, Genk en Landen trekken één ploeg terug uit competitie. Dit wil zeggen dat er
12 ploegen zijn voor derde afdeling. Hierdoor is er geen andere keuze dan één reeks Zwitsers
met 12 ploegen waarbij elke ploeg 9 rondes kan spelen (indien oneven, is er wel een kans op
bye), maar waarbij mogelijk niet altijd samen thuis en uit kan gespeeld worden (maar hier
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het thuisspelen van de ploegen uit hogere
afdelingen).
Er blijven twee ploegen degraderen uit 2de afdeling en de 2 beste ploegen uit derde
promoveren naar 2de.
Er worden door de algemene vergadering twee alternatieven voorgesteld voor derde
afdeling:
- 11 rondes Zwitsers spelen
- 12 ploegen indelen in twee groepen van zes, met heen en terugrondes: dan kan er
echter niet gelijk uit en thuis gespeeld worden, met ploegen uit hogere afdelingen.
Hier wordt over gestemd: 8 stemmen voor Zwitsers, 5 stemmen voor 11 rondes. Het
Zwitsers systeem wordt gestemd
De kalender zal over een paar dagen naar de clubs worden toegestuurd.
De spelerslijsten moeten op 11 september binnen zijn.
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4.13 Bekerverantwoordelijke (Luc Cornet)
Net als vorig jaar geen bekercompetitie, maar wel een ploegenrapidcompetitie. Hierbij de
vraag aan de AV: aanhouden van het principe met de vaste ploegopstellingen waardoor er
prijzen kunnen gegeven worden aan de winnaar van elke poule, ofwel afstappen van het
principe met de vaste ploegopstellingen met hierin dan twee mogelijkheden: toch een prijs
voor elke winnaar van een poule of enkel voor de winnaar van de hoogste poule een prijs.
Het toernooi is opnieuw ingepland voor volgend seizoen (vraag van Sylvain Marmenout).
NLS vreest dat er geen ploeg van hen speelt, mss 1 ploeg. Jan stelt voor om ontmoetingen
per twee ploegen van vier spelers te paren waarbij 1 speler tegen de andere 3 spelers speelt
(heen en terug), dus 6 wedstrijden per avond. Deze ontmoetingen zoudt ge nog op een
centrale plaats zoals vorige seizoen 4 ploegen op één afdeling kunnen laten spelen.
Sylvain Marmenout oppert dat het nog wat wennen is aan rapid.
Marc Kocur zegt dat het aanbod veel te groot is: naast LIC en LIK en andere (liga)toernooien
is er nu al geen plaats meer voor de clubavonden en clubkampioenschappen.
Clubs die veel werken met jeugdleden, krijgen hun jeugd ook niet altijd op vrijdagavond
mee, omdat het laat kan worden.
De vraag wordt gesteld of het nuttig is om zo veel te organiseren.
Er hebben het voorbije jaar 54 verschillende spelers meegespeeld (vraag van Jan Lagrain),
dus 36 per avond (32 op de laatste avond). Dus er een individueel toernooi van te maken is
vermoedelijk niet zo goed.
Beslist werd dat de RvB de ideeën die aangereikt werden, zullen bespreken op de volgende
RvB. Daarna zullen de clubs hiervan op de hoogte gebracht worden.
4.14 Verantwoordelijke Jeugdleiding (Roel Hamblok)
Het was een verdienstelijk jaar voor de Limburgse jeugdspelers, wat we duidelijk zien aan
hun resultaten in verscheidene toernooien. Om de belangrijkste op te sommen:
- Vlaams jeugdkampioenschap
o 1ste plaats -8 voor Simon Mernier. (Neerpelt)
o 3de plaats -14 jongens voor Juliette Sleurs. (Neerpelt)
- Belgisch jeugdkampioenschap
o 3de plaats -8 voor Simon Mernier.
o 5de plaats -8 voor Yaroslav Akulov. (Leopoldsburg)
o 5de plaats -10 meisjes voor Lisa Stynen. (Heusden)
o 5de plaats -12 voor Mikhail Akulov. (Leopoldsburg)
o 1ste plaats -14 meisjes voor Juliette Sleurs.
o 1ste plaats -16 meisjes voor Fleur Swennen. (Neerpelt)
o 5de plaats -16 meisjes voor Alicia Akulova. (Leopoldsburg)
- Europees jeugdkampioenschap 2016 Praag
o Een topprestatie van Juliette Sleurs met 6/9!
En heel wat vechtlust: 6 keer gewonnen, 3 keer verloren, geen enkele remise.
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Er zijn nog verscheidene goede resultaten gescoord bij jeugdspelers, maar dit is slechts een
bloemlezing. Dus mijn verontschuldigingen als ik resultaten ben vergeten melden.
Aan speelenthousiasme ontbreekt het niet bij onze jeugd, actief werken en trainen is een
ander verhaal. Ter vervanging van de schaakstage ter voorbereiding op het VJK (en BJK) is er
dit jaar een drempelverlagend initiatief genomen in de vorm van lesfilmpjes die men van
thuis uit kan bekijken, omdat het moeilijk was om een datum te vinden en vele jeugdspelers
niet altijd de verplaatsing willen maken. Jammer genoeg zijn er maar een paar enkelingen
die er gebruik van hebben gemaakt. Ik vraag daarom aan de clubs en de jeugdleiders om hun
jeugdspelers zeker goed (blijven) aan te moedigen als ze beter willen worden, want met
enkel partijen spelen loop je snel tegen een muur.
Tot slot wens ik nog mede te delen dat er dit jaar een nieuwe competitie zal doorgaan, met
name de interliga-jeugd-kampioenschappen. Hierbij nemen er 6 ploegen deel (1 ploeg van
elke provincie + een extra ploeg voor de grootste provincie, Oost-Vlaanderen) met 6 spelers,
3 -16 spelers en 3 -25 spelers. Er zijn 5 ontmoetingen doorheen het jaar, waarbij er steeds
gezamenlijk wordt gespeeld in 1 provincie. Per speeldag worden er 2 partijen gespeeld die
meetellen voor FIDE-elo. De definitieve data zijn deze week bekend en zullen worden
bezorgd aan de jeugdspelers en jeugdleiders.
De vraag wordt gesteld wat dat precies inhoudt?
Een competitie tussen de 5 Vlaamse liga’s. De grootste liga krijgt 2 ploegen. Dus 6 ploegen
die tegen elkaar spelen. Deze ploegen bestaan uit 6 spelers (3 onder 25 en 3 onder 16)
waarvan minstens 1 meisje.
Vraag: is dat realistisch? De jeugdleden spelen in Limburg al op heel veel plaatsen. Geeft dat
een meerwaarde? Zorgt de liga dan ook voor vervoer? Of is dat voor de clubs? De
communicatie dient zo snel mogelijk de selecties kenbaar te maken zodat de jeugdspelers
zich kunnen engageren voor clubactiviteiten. De jeugdleider zorgt voor de ploegen en regelt
de praktische dingen (zoals vervoer).
4.15 Verantwoordelijke Schoolschaak (Jelle Sarrau)
Vanaf volgend seizoen gaan de schoolschaakkampioenschappen veranderen. Het BK was in
mei, Vlaams Kamp. in maart, het Limburgs kampioenschap in januari. Elk kampioenschap
wordt nu 2 maanden vervroegd. Het Limburgs kampioenschap. gaat dus door in november,
in Overpelt.
Kimball Rosseel vraagt of het klopt dat het Belgisch Schoolschaakkampioenschap overlapt
(althans volgens de kalender) met de 2de dag van het Vlaams Jeugdkampioenschap. Luc
antwoordt helaas dat hij dit ook ontdekt had, maar dat op zijn navraag geen van beide
echalons hun datum wou/kon wijzigen.

4.16 Verantwoordelijke kadervorming (Luc Cornet)
Voor aanvang van deze AV is er een Limburgse Wedstrijdleidersvergadering geweest.
Gezien toch enkele aanvragen van geïnteresseerde spelers vorig jaar al zal er hopelijk dit
seizoen werk gemaakt worden van het organiseren van een arbitercursus.
Er waren 7 aanwezigen, onder wie 2 west-vlamingen.
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De Liga Limburg heeft 3 nieuwe erkende Fide trainers, nl Marc Kocur, Pavel Englicky en Luc
Cornet. Stef Soors, Mher Hovanisian en Roel Hamblok waren dit al sinds vorig seizoen.
Kandidaten voor scheidsrechtersopleiding zijn Patrick Moroté, Pavel en Kimball. Je moet een
cursus volgen van 15 uur, waarna je een examen moet afleggen. Dan ben je arbiter. Het
normale tarief van een arbitersvergoeding is 30 euro en 25 cent per km vervoersonkosten.
Behalve in Limburg.
Er zouden toch een tiental kandidaten moeten zijn, om deze cursus te beleggen. Nadat je
geslaagd bent, moet je zelf een FIDE-licentie betalen om wedstrijdleider voor FIDEwedstrijden te mogen zijn. Dat is éénmalig en bedraagt afhankelijk van jouw arbiterstitel
tussen de 20 euro en 100 euro.
4.17 Materiaalmeester (Luc Cornet – Dries Moors)
Het schaakmateriaal van de liga wordt regelmatig (zoals laatst nog door de club van Landen
voor hun jaarlijks rapidtoernooi) gebruikt.
Anderzijds raken meer en meer DGT-XL klokken kapot en dienen ze hierdoor uit omloop te
worden genomen. De liga beschikt nu over een twintigtal DGT 2010 klokken om deze te
vervangen.
De grote stukken worden beheerd door Dries en worden ook regelmatig ontleend. Hiervoor
dient een waarborg betaald te worden. De stukken dienen zelf gehaald en teruggebracht te
worden.
5.

Kasverslag 2016-2017

Financieel verslag in bijlage. Ludo geeft hier uitleg over de verrichtingen van het voorbije
jaar.

6.

Kwijting bestuurders en medewerkers

Unaniem akkoord
7.
Verslag en kwijting commissarissen voor het seizoen 2016-2017 (Johny Vansichen en
Robert Pools)
Er waren het voorbije jaar geen problemen.
Stemming kwijting commissarissen: unaniem akkoord
8.

Voorstel samenstelling nieuwe ledenlijst en stemverdeling

Dit voorstel betreft uitsluiting en toetreding van effectieve (=wettelijke) leden.
Stemming: Geen stemming omtrent uitsluiting en toetreding van effectieve leden. (De club
724 De Centrumpion verdwijnt op eigen intiatief). Jeroen Cillen is voorzitter van de vier
pionnen Houthalen-Oost, en is na stemming ook effectief lid van deze VZW.
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Nieuwe ledenlijst en stemverdeling:
Club

Naam

Leden

Stemmen
2017-2018

701
703
705
707
708
712
713
714
715
725
726
727
732
733
736
737
740

O'Kelly Hasselt
De Nieuwe Toren Eisden
Maaslandse SK
Looise SK
Noordlimburgse SK
Club Lefèvre
SK Leopoldsburg
De Pelterpion Overpelt
Boutersemse SK
Max Euwe Vlijtingen 77
Neerpelter SK
Philidor Genk
De Vier Pionnen Houthalen-Oost
St. -Truiden SC
SK Heusden
SK Benelux Paal
Tongeren

Robert Pools
Kuijpers Domien
Segers Jan
De Wel Herman
Janssens Eddy
Conard José
Van Loock Jozef
Meekers Geert
Bils Marc
Cleuren Bertho
Englicky Pavel
Kortzorg Philippe
Cillen Jeroen
Haijen Robert
Carmans Wesley
Vansichen Johny
Cleuren Johnny

3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1

Totaal aantal stemmen : 28 (Momenteel geen inschrijving leden bij Tongeren, dus geen stem).

9.

Begroting 2017-2018 en bepaling bijdragen

Negatief budget is niet houdbaar op termijn. Hier zal aan gewerkt moeten worden.
Er is de laatste jaren wel in materiaal geïnvesteerd. Niettegenstaande zal er moeten
gesnoeid worden in de kosten. En niet binnen 3 à 4 seizoenen, maar vanaf volgend seizoen.
De begroting en bepaling bijdragen wordt goedgekeurd.
10.

Voorstel wijziging wedstrijdreglement

Geen voorstel ingediend door de clubs, noch is er een voorstel vanuit het bestuur.
11. Aanstelling commissarissen voor het seizoen 2017-2018
Kandidaturen: Robert Pools en Johny Vansichen worden (bij gebrek aan andere vrijwilligers)
opnieuw aangesteld als commissarissen voor het seizoen 2017-2018.

12.

Verkiezing bestuurders.

Krista Dethier stelt zich kandidaat, zij wordt unaniem verkozen als lid van bestuur.
Rudi Indemans verlengt zijn mandaat niet, hij wordt hartelijk bedankt voor zijn
medewerking.
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13. Samenstelling van de verschillende commissies
Administratieve commissie (huidige leden): Robert Pools (701) – José Conard (712) – Philippe
Kortzorg (727) – Johny Vansichen (737) – Jeroen Cillen (732).
Sportcommissie (huidige leden): Jos Pots (708) – Wim Bastiaansen (736) – Marc Kocur (727)
– Johan Kocur (727) – Geert Meekers (714)
14.

Voordracht ereleden en uitreiking oorkondes kampioenen.

Geen voorstel van ereleden.
De oorkondes van de kampioenen: zie bijlage

15.

Schaakkalender 2017-2018

Ontwerp ligakalender 2017-2018: hier gebeurden nog enkele aanpassingen aangezien 1 LIC
datum onder de paasvakantie/BJK valt.
Organisatie van de toernooien: wordt aangevuld op de vergadering
16.

Varia en rondvraag

•
Volgende vergadering zal op zaterdag 25/08/2018 om 19u in KA+ te Hasselt plaats
vinden.
•
Verslag van NLS-speler ivm vrijdag/zaterdagspelen + 2 reacties (Jurgen Cleuren en
Herman de Wel) + 2 reacties tijdens de vergadering Jeroen Cillen, Kimbal Rosseel
Toelichting door Jan Lagrain. Het is niet zo dat de club een voorstel ingediend heeft om
regels te veranderen. Het is een verslag van 1 lid, die zeker niet de bedoeling had om
een/meerdere clubs te viseren of clubs te viseren die op zaterdag spelen. Zij hadden
gewoon 2 vragen/opmerkingen die zij eens ter sprake willen brengen op de AV.
1. Jeugdspelers spelen zowel op vrijdag als zaterdag. De vraag is dit op noodzaak dat
zij zowel vrijdag als zaterdag spelen.
2. Waarom spelen sommige ploegen wel op vrijdag clubavond en LIC op zaterdag?
Barry -als persoon- ziet enkel een eerlijker manier van spelen als alle spelers op vrijdagen
zouden spelen. De club NLS heeft het wel moeilijker met het argument dat een club zijn
clubavond wijzigt omwille van 1 speler.
Hierover wordt enige tijd gepraat tijdens de vergadering. Uiteindelijk geldt dat elke club het
recht heeft om vrijdag of zaterdag te spelen naar eigen keuze.
•
Herman de Wel, haalt nog even zijn punt aan, dat basisspelers enkel in de ploeg spelen
waar zij voor ingeschreven zijn. Dus dat de basisspeler van ploeg 2 niet naar ploeg 1 mag
schuiven. Dit is echter niet haalbaar.
•
Op de vraag van Kimbal Rosseel of en zo ja hoe clubs items op kalenders kunnen
aanmaken, antwoordt Luc dat de helft van de RvB (Pavel, Krista, Luc en Roel) door Dries
uitleg heeft gekregen. Echter het begint met een login en paswoord op de back-end van de
website. En enerzijds weet hij niet of het de bedoeling van Dries is om meerdere mensen
hier toe te laten en anderzijds is het sowieso Dries die de logingegevens moet aanmaken.
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Als oplossing stelde Krista voor dat de clubs maar de uitnodigingen naar haar of naar iemand
anders van de RvB moest sturen, zodat zij of iemand anders dit dan op de website zou
plaatsen.
•
Vraag: is het mogelijk om geen twee keer per seizoen een zaterdagverplaatsing te
hebben? Luc gaat hier proberen rekening mee te houden.
•
Er wordt gevraagd reclame te maken voor het schanstornooi en er worden affiches
uitgedeeld ivm het schanstoernooi.
•

3/9/2018 Michel Szostek toernooi.

•
Er wordt gevraagd naar Liga – notatieformulieren. Deze kunnen via mail bij de
penningmeester aangevraagd worden.
•
Alle evenementen-data die op de kalender staan, worden in de kalender op de site
ingevoegd.

17.

Sluiting van de vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 21.55
Volgende algemene vergadering : 25/08/2018
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