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Verslag Online Vergadering  

Raad van Bestuur op 2 december 2021  

om 20.15 uur 

1 Inleiding – Pavel Englicky 

De voorzitter heet iedereen welkom, en opent de vergadering. 

2 Rechtsgeldigheid van de vergadering – Pavel Englicky 

Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Ludo Martens, Geert Meekers, Lennert Bex, Luc Cornet, 
Dries Moors, Krista Dethier 
Andere aanwezigen:  
Verontschuldigd:  
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 

Het Verslag van de online vergadering Raad van Bestuur van 8 september 2021 wordt 
goedgekeurd. 

4 Verslagen 

4.1 Voorzitter – Pavel E. 

Niets te melden. 

4.2 Secretaris – Krista D.  

Niets te melden. 

4.3 Verantwoordelijke ledenadministratie – Ludo M. 

Er zijn momenteel 332 leden. 
Er zijn 16 tweede aansluitingen. 

4.4 Penningmeester – Ludo M. 

Lopende rekening:  03 772,68 euro 
Spaarrekening:  11 721,99 euro 
Totaal:   15 494,67 euro 
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4.5 Toernooicommissie 

1. Voorzitter toernooicommissie – Lennert B. 

Er wordt aan Ludo gevraagd of alle spelers voor LIK en LIK50+ hun inschrijfgeld betaald hebben. 

2. Verantwoordelijke Limburgs individueel kampioenschap – Lennert B. 

LIK verloopt goed. De drie voorbije rondes zijn goed kunnen doorgaan, wel zijn er enkele 
afzeggingen geweest door verschillende omstandigheden. De volgende ronde is op 14-01-2022. 
Momenteel is het nog onduidelijk of deze kan doorgaan, vanwege corona.  

3. Verantwoordelijke LIK 50+ – Luc C. 

Hier zijn 21 spelers (oorspronkelijk 24).  
De volgende ronde is gepland voor woensdag 15 december. Het is momenteel nog een vraagteken 
of deze ronde dan kan doorgaan. Indien rondes niet kunnen doorgaan, schuiven deze gewoon 
verder naar de volgende datum. De locaties blijven zoals ze nu zijn. Eventueel worden later 
datums bijgevoegd. Dit wordt dan besproken bij de spelers. 

4. Verantwoordelijke LIC – Luc C. 

De derde ronde is gespeeld.  
Ronde 4 die gepland was op 10-11 december werd, door covid, uitgesteld naar 21-22 januari. 

4.6 Kadervorming – Luc C. 

B. Vandeputte van de VSF wil de liga’s gaan contacteren i.v.m. kadervorming. 

4.7 Jeugdleider – Pavel E. 

Er zijn een aantal jeugdtoernooien gespeeld, o.a. het rapid kampioenschap, maar ook het 
Limburgs en het Belgisch jeugdkampioenschap. 
Luc maakt een overzicht van de geplaatste spelers voor het Vlaams kampioenschap. 

4.8 Verantwoordelijke Schoolschaak – Luc C. 

Het Limburgs schoolschaak kampioenschap is afgelast. 
Meestal wordt aan de school gevraagd om de medailles te betalen. Dit jaar heeft Peter Brien deze 
betaald. De RvB heeft beslist dat deze onkosten in het vervolg door de liga zullen gedragen 
worden. Luc en Ludo gaan dit met Peter bespreken. 

4.9 Klasseringleider – Dries M.  

De elo’s zijn doorgegeven aan de Fide. 

4.10 Ligacommissaris – Pavel E. 

Het lidgeld van de VSF gaat stijgen tot 6 euro. 
Ludo is bestuurder geworden in de VSF. 
Pavel wordt rekening commissaris van de VSF. 
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Er is ook een AV van de KBSB geweest: 
- Er is geen stemming kunnen doorgaan over het voorstel om Ludo tot erelid te maken. 
- Het lidgeld van de KBSB blijft op 15 euro. 
- Het voorstel van Hasselt om een overzicht te verkrijgen aan het geld wat besteed wordt 

aan spelers boven de 2300 elo en onder de 2300 wordt niet aangenomen. Er wordt 
voorgesteld aan de clubs om initiatieven te geven die dan door de KBSB of de VSF 
ondersteund kunnen worden.  

4.11 Verantwoordelijke Website – Dries M. 

Er zijn problemen geweest met de site. Dries heeft een andere template genomen.  

4.12 Materiaal – Luc C. & Dries M. 

Niets te melden 

5 Varia 

Geen variapunten. 
 

6 Afsluiting door de voorzitter 

Volgende vergadering: donderdag 17 februari 2022 online/Pavel 
 


