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Agenda vergadering Raad van 
Bestuur op 4 augustus 2016 te 

Heverlee  

1. Inleiding – Pavel Englicky 

De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de 5 

vergadering. 

2. Rechtsgeldigheid van de 
vergadering – Englicky P. 

• Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Ludo Martens, Roel Hamblok, Jelle Sarrau, Luc 

Cornet 10 

• Andere aanwezigen: – 

• Verontschuldigd: – Dries Moors 

• Afwezig: –Frank Maximus, Rudi Indemans 

Overeenkomstig Art.13 van de statuten (meerderheid van bestuurders aanwezig) kan de        

Raad van Bestuur  rechtsgeldig vergaderen en beslissingen nemen. 15 

3. Goedkeuring vorig verslag 

Verslag vergadering raad van Bestuur van laatste twee vergaderingen is niet voorgelegd. 

4. Verslagen 

4.1. Voorzitter –  

De werking RvB loopt niet naar de wens. Bespreken! Nieuwe secretaris zoeken. 20 

4.2. Ondervoorzitter – Rudi I. 

Niets te melden 

4.3. Secretaris – Frank M. 

Niets te melden 

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

Ledenaantal van Liga Limburg stagneert. Er is nu recreant statuut bij VSF, vraag is of het zal 

blijven. Dus afwachten.  

De lijst van transfers wordt op 31 augustus afgesloten. 

 

 30 

4.5. Penningmeester – Ludo M. 
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Ludo legt het jaarverslag voor, er zijn nog enkele posten van toernooien te verwerken. 

De lidgelden van KBSB gaan met 3 EURO omhoog, voorstel aan ASV is: verhoging van 2 

EURO dit jaar en eventueel 2 EURO volgend jaar. Aantal leden zou omhoog moeten. 

 

4.6. Toernooicommissie 5 

4.6.1. Voorzitter toernooicommissie – Luc C. 

• Niets te melden 

4.6.2. Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Luc C. 

• Het slabakt door. Te weinig spelers. Gino de Mon kampioen.  

4.6.3. Verantwoordelijke Limburgse interclubcompetitie – Luc C. 10 

• Seizoen goed verlopen. Er is geen ploeg dat wil naar 1ste afdeling stijgen in plaats van een 

ploeg dat zich terugtrekt. 

4.6.4. Verantwoordelijke Beker van Limburg – Luc C. 

Beker is een beetje dood. Luc heeft een nieuw concept. Je moet wel genoeg ploegen van 4 

spelers hebben. Luc zal een brief naar de clubs voorbereiden en naar Pavel sturen voor 15 15 

augustus. 

4.6.5. Kadervorming – Luc C. 

Wij feliciteren Roel voor behalen van titel FIDE Trainer. Luc overweegt een cursus 

wedstrijdleider in Limburg organiseren, indien genoeg kandidaten. 

4.7. Jeugdleider – Roel H. 20 

• Ben Dardha geeft aan dat zijn idee betreffende de interprovinciale jeugdcompetitie in 

principe is goedgekeurd door de VSF.  

Hij wil dit in het seizoen 2016-2017 organiseren. 

De eerste vraag is dan: staan we hier als liga achter? 

Liga staat er achter, maar het moet wel eerst degelijk en duidelijk uitgewerkt. 25 

22 oktober, 12 november, 20 november zouden eventuele data kunnen zijn. 

Er is een uitzending naar schaakolympiade in Slowakije, Fleur Swennen spelde op 4de bord. 

Zeer interessante ervaring.  

De subsidie voor de uitzendingen zal berekend worden. 

 30 

 

4.8. Verantwoordelijke Schoolschaak – Jelle S. 

Luc zal een verslag brengen van vergadering van schoolschaakverantwoordelijken. Liga 

Limburg organiseert volgend jaar Vlaams kampioenschap, er is al een vergadering geweest. 

Begeleidende brief naar de scholen zal Jelle maken (Luc stuurt een voorbeeld naar Jelle). 35 
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4.9. Klasseringleider – Dries M. 

• Niets te melden 

 

4.10. Verantwoordelijke communicatie – Jelle S. 

 5 

Niets te melden 

4.11. Verantwoordelijke Website – Dries M. 

 

Niets te melden 

4.12. Materiaal – Luc C. 10 

• Niets te melden 

 

5. Varia 

• Voorbereiding komende ASV 

• Aanvang van ASV wordt verlaat naar 19u30 15 

• Pavel stuurt verslag laatste ASV naar RvB 

• Iedereen maakt voor 15 augustus zijn verslag voor de agenda. 

• Ludo stuurt een kasverslag 

• Ludo bereidt de stemmingen en nieuwe ledenlijst en stemverdeling voor. 

• 709 schrappen 20 

• Mandaat Pavel, Frank en Ludo is verstreken. Ludo stemming. 

• Oorkondes Luc stuurt het naar Pavel 

• Overledens: Humbert Vermeulen, Francois Smits, Manu Laleman,  Luc kijkt na of er nog iemand 

is. 

• Vraag naar de nieuwe bestuursleden. 25 

• Pavel vraagt Frank of hij zijn mandaat gaat verlengen. 

 

 

6. Afsluiting door de voorzitter 

Volgende vergadering:  week van 17 oktober (pavel zal een doodle maken begin september) 30 

 

 

 

 


