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Voorlopig verslag vergadering Raad 
van Bestuur op 28 januari 2015 te 

Bilzen 

1. Inleiding – Pavel Englicky 

De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de 5 

vergadering. 

2. Rechtsgeldigheid van de 
vergadering – Englicky P. 

• Aanwezige bestuurders: Dries, Ludo, Pavel, Jelle, Frank, Luc 

• Andere aanwezigen: – 10 

• Verontschuldigd: Roel 

• Afwezig: Rudy 

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 29 november 2015 wordt aangepast en komt de 

volgende vergadering terug ter goedkeuring. 

4. Verslagen 

4.1. Voorzitter –  

Niets te melden 20 

4.2. Ondervoorzitter – Rudi I. 

Niets te melden 

4.3. Secretaris – Frank M. 

Archief is overgedragen van  

4.4. Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M. & Frank M. 25 

Niets te melden 

Club 709 Houthalen houdt op te bestaan. 

 

 

4.5. Penningmeester – Ludo M. 30 

Ludo meldt de stand van de kas. 
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Lidgelden worden besproken. 

Subsidies zijn besproken 

Voorstel aan Argenta gedaan voor extra betaalfaciliteiten 

 35 

4.6. Toernooicommissie 

4.6.1. Voorzitter toernooicommissie – Luc C. 

• ploegensnelschaak in lommel 11 december 2015 

4.6.2. Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C. 

• 50 plus is bezig. 40 

• Individueel kampioenschap is ook bezig 

4.6.3. Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C. 

• Door sneeuw zijn 5 ontmoetingen niet doorgegaan. 

Deze worden ingehaald. 

4.6.4. Verantwoordelijke Beker van Limburg – Luc C. 45 

Luc bekijkt het formaat. 

4.6.5. Kadervorming – Luc C. 

actiepunt voor luc : Wedstrijdleider cursus: Turnhout. 

 

4.7. Jeugdleider – Roel H. 50 

• Tim Weynjes mag in een hogere reeks spelen als er plaats is. 

• Laagdrempeligheid en kindvriendelijkheid van regels. (Pavel pakt dit op) 

• Match Limburg – Oost-Vlaanderen goed verlopen. Dank aan iedereen die hierbij heeft 

geholpen! 

• VJK: Nog aan het wachten op reacties van verschillende deelnemers. 55 

4.8. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S. 

Schoolschaaktoernooi goed verlopen. 

Ploegen die er niet waren gaven aan geen spelers te vinden of geen ouders te vinden die zich 

wilden vrijmaken hiervoor. 

Jelle maakt een artikel van schoolschaak voor hbvl 60 

4.9. Klasseringsleider – Dries M. 

• Dries geeft de pdf van de oorkondes. 

• Ratings van rapid & snelschaak en Raindrop komen op korte termijn. 

• Nationale Elo's zijn gepubliceerd. 

• Voor nationaal komt er een homologatieverplichting. 65 
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4.10. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S. 

 

Het papieren verhaal is op sterven na dood 

Het digitale vlak is er een facebook program. Deze is echter nog niet zo succesvol. 

Jelle gaat Crfedentials doorgeven aan Dries 

Jelle gaat zorgen dat automatiesche post op facebook 

Jelle controleert en geeft door wat moet worden verbeterd. 

Dries kijkt naar een gebruiksvriendelijke manier om foto's te posten. 

4.11. Ligacommissaris bij de VSF – Ludo M. 

 De VSF gaat de liga's terug uitnodigen op de vergadering. 

Wat stelt de VSF voor als pairings software? Ludo vraagt na. 70 

4.12. Verantwoordelijke Website – Dries M. 

Spagaat kalender. 

Dries spreekt af met Rudy om mee te helpen aan de website. 

Dries voegt toe nieuwe registratie voor de koerier en schansuitslagen 2015 

Dries pas winteruur aan 75 

Kalender moet zoveel mogelijk overgezet worden. Dries zet dit op mail. 

4.13. Materiaal – Luc C. 

• Niets te melden 

• probleem met klokken tekort. Bij capaciteit tekort moet Luc aanspraak kunnen maken op de 

nieuwe klokken. 80 

• To do voor dries: dgt borden. Dries bekijkt dit voor een oplossing. 

 

5. Varia  

• Niets te melden 

• Pavel : Ledenlijst met functies, ludo geeft deze door. 85 

 

6. Afsluiting door de voorzitter 

Volgende vergadering:   

Donderdag 28 April bij Ludo in As.Nieuwstraat 23 

 90 

 

 


