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Verslag 
van de Algemene Vergadering van de 
Schaakliga Limburg vzw op vrijdag 
27/08/2021 te Hasselt om 20u00 
 

Locatie: Speellokaal 701 KHSC O'Kelly 

Straat en nummer:  Capucienenstraat 28 
Postcode en plaats:  3500 Hasselt 
Provincie:    Limburg 

  
Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Ludo Martens, Luc Cornet, Geert Meekers, Lennert Bex, Krista 
Dethier 
Verontschuldigde bestuurders: Dries Moors 
Aanwezige clubs (onderlijnde namen zijn voorzitter of hadden een volmacht):  

   
 

701 KHSC O’Kelly: Robert Pools 

703 De Nieuwe Toren Eisden: Luc Cornet 

705 MSK: André Corstjens, Geri Schols 

707 Looise SK: Luc Cornet 

708 NLS:  

712 Club Lefèvre Landen: Jose Conard, Michel Vandecan 

713 Leopoldsburg: Kimball Rosseel 

714 Pelter Pion Overpelt: Geert Meekers 

715 Boutersem:  

725 Vlijtingen: Jurgen Cleuren 

726 Neerpelt: Pavel Englicky 

727 Philidor Genk: Ludo Martens 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost: Jeroen Cillen, Dani Karpez 

733 Sint-Truidense: Bernard Bedert, Jean-Paul Noben 

736 SC Heusden: Wesley Carmans 

737 SK Benelux Paal: Johny Vansichen 

741 Chess Bilzen: Peter Brien 

  
  

 
1. Opening van de vergadering 
 
Herdenking aan de overledenen van het voorbije jaar: 
 

- Herbots Luc, Philidor Genk, 7 december 2020 
- Zimmerman André, O’Kelly Hasselt, 29 december 2020 
- Ramaekers Hugo, O’Kelly Hasselt, 14 juni 2021 
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2. Samenstelling en rechtsgeldigheid van de ASV  
 

Ledenlijst en stemverdeling:  
 

Club Naam Leden  
Stemmen 

(Leden  
31 mei 2021) 

Aantal 
stemmen 

naar 
aanwezigheid 

(volmacht 
meegeteld) 

701 O'Kelly Hasselt Robert Pools 2 (25) 2 

703 De Nieuwe Toren Eisden Luc Cornet 2 (25) 2 

705 MSK André Corstjens 1 (13) 1 

707 Looise SK Luc Cornet (volmacht) 1 (08) 1 

708 NLS  2 (16) 0 

712 Club Lefèvre José Conard 2 (24) 2 

713 SK Leopoldsburg Kimball Rosseel 2 (16) 2 

714 De Pelter Pion Overpelt Geert Meekers 2 (19) 2 

715 Boutersemse SK  1 (03) 0 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Jurgen Cleuren 1 (11) 1 

726 Neerpelter SK Pavel Englicky 2 (16) 2 

727 Philidor Genk Ludo Martens 1 (14) 1 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Jeroen Cillen 2 (23) 2 

733 St. -Truiden SC Bernard Bedert 1 (08) 1 

736 SK Heusden Wesley Carmans 2 (17) 2 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen 1 (10) 1 

741 Chess Bilzen Peter Brien 1 (11) 1 
 Totaal  26 23 

     
Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden komt hiermee op 23 (van 26) 
 
3. Goedkeuring verslag van de online AV van 28/08/2020 

 
Het verslag van de vorige AV wordt goedgekeurd.  
  
4. Verslagen der bestuursleden en medewerkers 
 
4.1 Voorzitter (Pavel Englicky) 
 
Wij hebben allemaal een bewogen jaar achter de rug. De wereldwijde pandemie heeft alle mensen en alle 
sporten getroffen. Spijtig genoeg betreuren wij ook drie ex-leden die het afgelopen jaar overleden zijn. De 
werking van de clubs en liga is zwaar verstoord geweest en het zal een zware dobber worden om het 
terug op te starten. 
De RvB heeft enkele maatregelen getroffen om de leden bij de clubs te houden. De belangrijkste was de 
kwijtschelding van het lidgeld voor afgelopen seizoen. Er zijn toernooien online georganiseerd, 
tussendoor probeerden enkele clubs ook in levende lijve te spelen. De RvB is regelmatig, online, 
samengekomen. De kalender is klaar. Ik hoop dat het virus verdwijnt en wij allen terug achter het bord 
kunnen gaan zitten. 
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Ik richt mij dus tot de voorzitters van de clubs met vraag: probeer de werking van je club terug op te 
starten en probeer zoveel mogelijk spelers opnieuw te laten aansluiten. Ik wens iedereen een goede 
gezondheid en veel schaakplezier in het nieuwe seizoen. 
 
 
4.2 Secretaris (Krista Dethier) 
Ik ben ondertussen 4 jaar bij het Bestuur van de Liga.  
Ik probeer als secretaris nog steeds het administratieve in goede banen te leiden en te helpen bij de 
aanvulling van de kalender en artikels op de site. 
 
4.3 Ledenadministratie op datum 31-05-2021 (Ludo Martens) 

 
2016-2017 hoofdaansluitingen 289, 2e aansluitingen 13 
2017-2018 hoofdaansluitingen 308, 2e aansluitingen 19 
2018-2019 hoofdaansluitingen 313, 2e aansluitingen 19 
2019-2020 hoofdaansluitingen 297, 2e aansluitingen 22 
2020-2021 hoofdaansluitingen 259, 2e aansluitingen 19 
 
4.4 Penningmeester (Ludo Martens) 
 
Verslag in punt 5. 

 
4.5 VSF-afgevaardigde (Pavel Englicky) 
 
De Raad van Bestuur van de VSF is viermaal samen gekomen het afgelopen jaar. Uiteraard online. De 
belangrijkste beslissing was de schorsing van Vlaams Jeugdkampioenschap (VJK). Eerst heeft men nog 
geprobeerd om dit in het najaar te organiseren, maar de overvolle kalender laat het niet toe. Het 
volgende VJK is gepland in februari 2022. 
Jaarlijks dient de VSF een aanvraag te doen voor de subsidie. Echter dit jaar is ze dit (omwille van 
Corona?) vergeten te doen en heeft ze dus de aanvraag te laat gedaan waardoor de Vlaamse Overheid 
geen subsidie kon geven. 
De VSF heeft na hevig tegenwringen (vooral van de penningmeester) subsidie aan enkele activiteiten 
toegekend, onder meer aan Schaakinitiatief Vlaanderen en aan normtoernooien. 
Wij wachten nog steeds op een uitnodiging voor kadervorming, voor de opleiding tot 
schaakinstructeur en wedstrijdleider. Hiernaast is de belangrijkste kost het maken van Vlaanderen 
Schaakt Digitaal (VSD). 
Op 1 september 2021 komt de RvB van de VSF bijeen om haar AV voorbereiden. 

 
4.6 Klasseringleider (Dries Moors) 
 
Door corona zijn er nauwelijks klasseringswijzigingen geweest. 
 
4.7 Verantwoordelijke website (Dries Moors) 
 
Ook aan de website is er weinig of geen werk geweest. 
 
4.8 Voorzitter toernooicommissie (Luc Cornet) 
 
Helaas is vorig jaar niets georganiseerd omwille van Covid. Enkel is er een online jeugdkampioenschap 
geweest over de twee Limburgse provincies. 
Bijgevolg is er dit jaar ook geen Excel file waarin de uitslagen instonden (oorkondes.xlsx). 
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4.9 Individueelverantwoordelijke  
 
4.9.1 Limburgs Individueel Kampioenschap (Lennert)  
Zoals het er nu naar uitziet, zal het LIK opnieuw doorgaan. De datums, steeds op vrijdagavond, kunnen 
jullie vinden in de kalender. Laat de inschrijvingen maar komen! 
 
4.9.2 Limburgs Individueel Kampioenschap voor 50-plussers (Luc Cornet) 
Herhaling: helaas is vorig jaar niets georganiseerd omwille van Covid. 
Er zijn wel plannen om dit komend seizoen opnieuw op te starten volgens het gekend stramien. Helaas is 
dit zonder wedstrijdleider Jos Pots. Het gaat niet zo goed met hem en om die reden heeft hij besloten om 
te stoppen met alle arbitrage-activiteiten. Later in de vergadering meer over Jos. 
 
4.10 Interclubverantwoordelijke (Luc Cornet) 
 
4.10.1 Terugblik vorig seizoen 
Herhaling: helaas is vorig jaar niets georganiseerd omwille van Covid. 
 
4.10.2 Het nieuwe seizoen 
Ook hier zijn er plannen om opnieuw op te starten met een Interclubseizoen. 
Uit de rondvraag die ik gedaan heb, is gebleken dat Hasselt, Tessenderlo, NLS en de combinatie 
Genk/Houthalen-Oost ieder één ploeg terugtrekken. Daarentegen positief is dat St.-Truiden een tweede 
ploeg inschrijft en Bilzen voor het eerst één ploeg inschrijft. Kortom 27 ploegen (vorige keer 29 ploegen: 
dus min 2). Het gemakkelijkst zou zijn om 9 ploegen in iedere afdeling te krijgen. Van de 10 voorziene 
ploegen voor eerste afdeling vraagt Pelt wegens het feit dat een aantal van haar sterkere leden zich niet 
meer inschrijft, expliciet om haar tweede ploeg te degraderen naar tweede afdeling. In eerste afdeling 
blijven er dus 9 ploegen over. In tweede afdeling ondanks het bijkomen van Pelt 2, maar door het 
wegvallen van Tessenderlo en NLS 2 zijn er maar 8 ploegen (en in derde afdeling 10). In volgorde van de 
rangschikking in derde afdeling werden de clubs bevraagd of dat ze haar ploeg van derde naar tweede 
afdeling zou willen laten promoveren. Zo ook Vlijtingen. In principe is Vlijtingen het eens, maar de club is 
wel niet meer zo zeker of dat ze wel nog zou meedoen (mogelijke problemen met spelers die nog niet 
bevraagd waren, maar vooral de bijna zekerheid dat haar clublokaal zou worden afgebroken). Een ander 
alternatief, wat Genk zelf voorstelt, zou zijn om “de nieuwe ploeg” Genk 2 te laten starten in tweede 
afdeling. 
Dus onder voorbehoud zouden de ploegen van de afdelingen er als volgt uitzien: 
 

Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 

TEAM TEAM TEAM 

Eisden 1 Hasselt 2 Bilzen 

Genk 1 Hasselt 3 Eisden 2 

Hasselt 1 Hasselt 4 Vlijtingen 

Heusden-Paal 1 Heusden-Paal 2 Heusden-Paal 3 

Landen 1 Landen 3 Heusden-Paal 4 

Landen 2 MSK-Dilsen 1 Landen 4 

Leopoldsburg Pelt 2 MSK-Dilsen 2 

NLS St.-Truiden 1 Pelt 3 

Pelt 1 Genk 2 St.-Truiden 2 

BYE BYE BYE 

 
Genk 2 gaat naar tweede afdeling. 
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In dit voorstel zou in afdelingen 2 en 3 de kampioen promoveren en zou in afdelingen 1 en 2 de laatste 
ploeg degraderen. 
 
 
4.11 Verantwoordelijke jeugdleiding (Pavel Englicky) 
 
Het afgelopen jaar is heel moeilijk geweest voor de jeugd. Door de maatregelen van de overheid was het 
niet mogelijk om toernooien te organiseren. Het Vlaams jeugdkampioenschap werd afgelast, het Belgisch 
jeugdkampioenschap is verplaatst naar november en ingekort tot vier dagen. Er zijn wel enkele online 
toernooien doorgegaan. Onze dank gaat uit naar Luc Cornet die hier voor zorgde. 
Hopelijk kunnen wij binnenkort opstarten en weer blije jeugdspelers achter de borden zien. 
 
4.12 Verantwoordelijke schoolschaak (Luc Cornet) 
 
Herhaling: helaas is vorig jaar niets georganiseerd omwille van Covid. 
Ook hier zijn er plannen om opnieuw een Limburgs Schoolschaakkampioenschap te organiseren. 

 
4.13 Verantwoordelijke kadervorming (Luc Cornet) 
 
Ook dit seizoen is er weinig te vertellen. Ik ben nog steeds bezig aan de voorbereiding van een 
opfriscursus. 
 
4.14 Materiaalmeester (Luc Cornet – Dries Moors) 
 
Het schaakmateriaal van de liga wordt af en toe gebruikt. De laatste keer was voor Schaakinitiatief 
Vlaanderen voor hun kamp in Rotselaar. 
Ziehier de inventaris van het ligamateriaal wat bij Luc staat: 

• Een honderdtal kartonnen borden 
• 6 elektronische borden + 6 sets stukken 
• 5 DGT XL’s voor deze elektronische borden (één minder dan vorig jaar) 
• 81 sets stukken 
• 42 DGT XL’s 
• 21 DGT 2010 (minus 1 t.o.v. vorig seizoen: display werkte niet meer) 

 
De grote stukken worden beheerd door Dries. Leopoldsburg heeft deze ontleend bij Pasen. Hiervoor dient 
een waarborg betaald te worden. Deze stukken en bijbehorende matten dienen zelf gehaald en 
teruggebracht te worden. 
 
5. Kasverslag 2020-2021 
 
Zie bijlage, “kasverslag 2020-2021”. (Saldi 31/07/2021). 
 
 Spaarrekening: 11 721,99 euro 
 Lopende rekening: 4 266,71 euro 
 Totaal: 15 988,70 euro 
 
Het kasverslag wordt goedgekeurd. 
 
6. Verslag en kwijting commissarissen voor het seizoen 2020-2021 (J. Vansichen en R. Pools) 
 
Er wordt kwijting geven aan de commissarissen. 
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7. Kwijting bestuurders en medewerkers 
 
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders en medewerkers. 
 
8. Begroting 2021-2022 en bepaling bijdragen - Lidgeld 
 
In bijlage het voorstel “Bijdragen 2021-2022“. 
 
Ledenbijdrage KBSB en VSF voor de periode van 1 juni 2021 tot 31 mei 2022: 

• KBSB 15 euro : Dit bedrag wordt vermoedelijk niet gewijzigd, KBSB zal de bijdrage rechtstreeks 
aan de clubs factureren. 

• VSF 4 euro: Dit bedrag wordt vermoedelijk niet gewijzigd, de VSF-bijdrage wordt geïnd via de liga. 
Voorstel ledenbijdrage Liga: 

• Voor de periode van 1 juni 2021 tot 31 mei 2022: 10 euro 
o Aansluitingen (LIGA + VSF) kosten dus 14 euro 

• Voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 mei 2022: 5 euro 
o Aansluitingen (LIGA + VSF) kosten dus 9 euro 

 
Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 
 
9. Voorstel wijziging wedstrijdreglement 
 
DEEL 3: WEDSTRIJDREGLEMENTEN 
 
Hoofdstuk 3: De Limburgse interclubcompetitie 
 
5. De spelerslijsten 
 

a. De spelerslijst wordt opgesteld op basis van de laatst verschenen nationale of fide-eloklassering 
(mag per speler afzonderlijk bepaald worden; standaard is het de nationale elo, behalve als er 
geen is, dan is het de fide-elo). Voor de opstelling voor deze competitie mag echter de elo van 
elke speler met maximaal 50 punten verhoogd of verlaagd worden. Spelers met een voorlopige 
klassering worden beschouwd als geklasseerd, maar dienen in de aangepaste elo een minimum 
van 1150 te hebben. Voor de spelers met een gelijk aantal elopunten bepaalt de club de volgorde 
vóór het begin van de competitie aan de hand van een uniek aangepaste elo. Niet-geklasseerde 
spelers dienen een aangepaste elo te krijgen tussen de 1150 en 1600. Voor alle spelers is de 
volgorde die in de spelerslijst wordt vastgelegd, bindend voor de hele competitie. 

 
Huidig reglement: hier staat 50 punten.  
Voorstel tot wijziging, om het hetzelfde te houden als dat van NIC (art. 31.b en c), en dus 100 punten ipv 
50 punten. 
 
Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 
 
10. Aanstelling commissarissen voor het seizoen 2021-2022 
 
Kandidaturen:  
Robert Pools 
Johny Vansichen 
 
Verkozenen: Beiden stellen zich opnieuw kandidaat en worden herverkozen. 
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11.  Verkiezing bestuurders 
 
Nieuwe kandidaturen blijven steeds welkom, en dienen schriftelijk ingediend te worden voor aanvang van 
de vergadering. 

 
Een mandaat is geldig voor 3 jaar.  
 
Luc Cornet is herverkozen in 2018. 
Dries Moors is herverkozen in 2018. 
Pavel Englicky is herverkozen in 2019. 
Ludo Martens is herverkozen in 2019. 
Geert Meekers is verkozen in 2019. 
Lennert Bex is verkozen in 2019. 
Krista Dethier is herverkozen in 2020. 
Het mandaat van Luc Cornet en Dries Moors is verstreken.  
 
Beide leden stellen zich herverkiesbaar. 
Deze stemming dient anoniem te gebeuren. 
 
Luc wordt herverkozen. 
Dries wordt herverkozen. 
 
12. Samenstelling van de verschillende commissies 
 
Administratieve commissie (huidige leden): José Conard (712) – Robert Pools (701) – Philippe Kortzorg 
(727) – Johny Vansichen (737) – Jeroen Cillen (732). Deze commissie blijft onveranderd 
 
Sportcommissie (huidige leden): Jos Pots (708) – Wim Bastiaansen (736) – Marc Kocur (727) – Johan Kocur 
(727) – Kimball Rosseel (713). Jos Pots legt zijn mandaat als voorzitter neer. De Raad van Bestuur zoekt 
een vijfde lid. 

 
13. Voordracht ereleden 
 
De Raad van Bestuur stelt Jos Pots voor als erelid. 
Jos Pots wordt unaniem aanvaard als erelid. 
 
14. Schaakkalender 2021-2022 
 
Bijlage 1: Ontwerp ligakalender 2021-2022. 
Bijlage 2: Organisatie van de toernooien.  
 
15. Varia en rondvraag 
 
Robert Pools, voorzitter van O’Kelly Hasselt, had problemen met het vragen van lidgeld van de KBSB en 
VSF, omdat er het voorbije jaar geen activiteiten gedaan werden. Hij had echter nog meer problemen met 
het feit dat clubs elk jaar opnieuw mogen sponsoren en weinig of niets van dat geld terug besteed zien in 
de clubs. Luc nodigt Geert Bailleul, voorzitter van de KBSB uit om hier over te praten.  
 
16. Sluiting van de vergadering 

 
Volgende vergadering: vrijdag 26 augustus 2022 om 20u00 
Einde: 22u10 


