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Voorlopig verslag 
van de Algemene Vergadering van de 
Schaakliga Limburg vzw op vrijdag 
26/08/2022 te Hasselt om 20u00 
 

Locatie: Speellokaal 701 KHSC O'Kelly 

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

  
Aanwezige bestuurders: Geert Meekers, Ludo Martens, Luc Cornet, Dries Moors, Lennert Bex, Krista Dethier 
Verontschuldigde bestuurders: Pavel Englicky 
Aanwezigen per club: 
 

701 KHSC O’Kelly Robert Pools, Geert Verbeek 

703 De Nieuwe Toren Eisden Luc Cornet  

705 MSK Benito Sarrechia, André Corstjens 

707 Looise SK Luc Cornet 

708 NLS Eddy Janssens 

712 Club Lefèvre Landen Michel Vandecan, Stéphane Carcan 

713 Leopoldsburg Kimball Rosseel 

714 Pelter Pion Overpelt Geert Meekers 

715 Boutersem Marc Bils 

725 Vlijtingen Dries Moors 

726 Neerpelt Geert Meekers 

727 Philidor Genk Marc Kocur 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Jeroen Cillen 

733 Sint-Truidense Jean Paul Noben, Wim Poets 

736 SC Heusden Wesley Carmans 

737 SK Benelux Paal Luc Geerts 

741 Chess Bilzen Albert Macors 

742 Tongeren Sylvie Slijters, Mark Ghaye 

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

• Gerard Reynders, Pelt, 29 oktober 2021 

• Mark Verbeek, Pelt, 2 november 2021 

• Leander Laruelle, Tessenderlo, 15 december 2021  

• Wladislav Nowicki, Eisden, 17 februari 2022 

• Hugo Daglinckx, Genk, 11 april 2022 

• Jos Knapen, Hasselt, 14 augustus 2022 

• Rik Cartuyvels, Hasselt, 17 augustus 2022 
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2. Samenstelling en rechtsgeldigheid van de algemene vergadering 
 
Ledenlijst en stemverdeling (aantal stemmen op basis van ledenaantal op 31/05/2022 - 
15 leden = 1 stem; 16-30 = 2 stemmen; 31-45 = 3 stemmen, …) 
 

Club Effectief lid Stemgerechtigd Stemmen 

701 O'Kelly Hasselt Robert Pools Robert Pools 3 (40) 

703 De Nieuwe Toren Eisden Domien Kuijpers Luc Cornet 3 (39) 

705 MSK Hein Jacobs Benito Sarrechia 1 (11) 

707 Looise SK Herman De Wel Luc Cornet 1 (06) 

708 NLS Eddy Janssens Eddy Janssens 2 (22) 

712 Club Lefèvre José Conard Michel Vandecan 2 (22) 

713 SK Leopoldsburg Jozef Van Loock Kimball Rosseel 2 (23) 

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

715 Boutersemse SK Marc Bils Marc Bils 1 (03) 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Bertho Cleuren Dries Moors 1 (13) 

726 Neerpelter SK Pavel Englicky Geert Meekers 2 (18) 

727 Philidor Genk Philippe Kortzorg Marc Kocur 2 (17) 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Jeroen Cillen Jeroen Cillen 2 (28) 

733 St. -Truiden SC Bernard Bedert Jean Paul Noben 2 (16) 

736 SK Heusden Wesley Carmans Wesley Carmans 2 (22) 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen Luc Geerts 1 (11) 

741 Chess Bilzen Peter Brien Albert Macors 1 (15) 

Totaal  30 30 

 
Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden, komt hiermee op 30 (van 30). 
 
3. Goedkeuring verslag van de AV van 27/08/2021 

 
Opmerkingen: geen 
 
Het verslag van de vorige AV van 27/08/2021 wordt goedgekeurd.  
  
4. Verslagen der bestuursleden en medewerkers 
 
4.1 Voorzitter (Pavel Englicky) 
 
Beste voorzitters, secretarissen, leden van RvB, beste aanwezigen. 
 
Het laatste jaar, eigenlijk jaren, heeft de wereld en het schaken te maken gehad met een zware crisis. 
Een pandemie die onze werking verstoord en op proef gezet heeft. Nu is het eindelijk achter ons 
(hopelijk) en de clubs en organisaties hebben hun werking terug opgestart. Vele schakers hebben de 
weg naar hun club teruggevonden, sommigen niet. 
De RvB van Liga Limburg is naar mijn mening ook geslaagd om activiteiten terug op het goede spoor te 
zetten. Dat zullen jullie horen tijdens deze AV.  
Wat mij betreft; Ik ben een heel aantal jaren bestuurder van Liga Limburg geweest en vervulde 
verschillende functies. Nu is mijn mandaat ten einde en ik wens het niet meer te verlengen. De 
redenen hiervoor zijn verschillend. Familiaal bijvoorbeeld. Er is een vijfde kleinkind op komst en ik wil 
mij meer met mijn kleinkinderen bezighouden. De ouderdom telt ook mee. Nog actief zijn op 
clubniveau en lesgeven aan mijn leerlingen is mijn voornaamste doel naar de toekomst toe. Wat wel 
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doorslaggevend was: Ik ben op. Ik kan mij niet meer opladen om als bestuurder verder te 
functioneren. Verschillende problemen tijdens het laatste jaar hebben daar ook toe bij gedragen. 
Gelukkig zijn deze problemen (hoop ik) opgelost. 
Ik wil iedereen van de RvB bedanken voor hun inzet en goede samenwerking. Naar de toekomst toe 
wil ik wel een helpende hand uitsteken, maar niet meer als bestuurder. 
Het gaat jullie goed. 
 
Wij danken Pavel voor zijn jarenlange inzet! 
 
4.2 Secretaris (Krista Dethier) 
 
Ik ben ondertussen 5 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 31-05-2022 (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 
2021-2022 hoofdaansluitingen 325, 2e aansluitingen 16 
 
4.4 Penningmeester (Ludo Martens) 
 
Verslag in punt 6. 

 
4.5 VSF-afgevaardigde (Pavel Englicky) 
 
Door familiale omstandigheden ben ik niet in staat geweest om de laatste vergaderingen van de VSF 
bij te wonen. Misschien kan Ludo Martens jullie eventuele vragen beantwoorden. Mijn standpunt over 
de werking van VSF is moeilijk te formuleren. Er zijn bestuurders die goed werken, maar bij sommigen 
heb ik mijn twijfels. De situatie rond de 2 ledenbladen VSD en SIV is ook zeer vreemd. Hopelijk gaat dit 
snel opgelost worden. 
Ludo voegt hieraan toe dat de VSF met maar 4 bestuurders onderbemand is. Peter Brien helpt om het 
schoolschaak mee verder uit te bouwen. 

 
4.6 Klasseringleider (Dries Moors) 
 
Dries heeft gewerkt aan de module om de uitslagen van de Limburgse Interclubs naar de FIDE te 
versturen. Er is een probleem om artikels op de site te zetten. Dit dient verduidelijkt te worden.  
Er kan ook altijd een mailtje naar één van de bestuurders gestuurd worden, met de melding dat er een 
artikel klaar staat, deze bestuurder kan het artikel dan online zetten.   
 
4.7 Verantwoordelijke website (Dries Moors) 
 
De Limburgse beker is van de website gehaald. 
 
4.8 Voorzitter toernooicommissie (Lennert Bex) 
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Na een grote droogte vorig seizoen, konden we dit jaar opnieuw toernooien laten plaatsvinden, al was 
het in beperkte mate door een opflakkering van Covid in de winter. 
 
Als voorzitter van de toernooicommissie, kan ik met blijheid zeggen, dat de administratieve- en 
sportcommissie niet is moeten samenkomen om beroepen te behandelen, waarvoor dank. 
 
4.9 Individueelverantwoordelijke  
 
4.9.1           Limburgs Individueel Kampioenschap (Lennert Bex)  
 
Met een initieel deelnemersaantal van 32 spelers, 6 meer dan het seizoen 2019-2020, begon deze 
editie van het LIK zeer goed.  
  
Door de corona-perikelen die tot het voorjaar van 2022 echter gevoeld werden, de daaropvolgende 
drukte van de kalender, en veranderingen in de mogelijkheden van spelers, hebben we helaas ook een 
zeer groot aantal forfaits te zien gekregen, samen met 4 toernooiverlaters. 
Om dit tegen te gaan, willen we voor de volgende editie met de volgende bijkomende regel werken: 
indien er tweemaal zonder geldige reden (e.g. ziekte) forfait wordt gegeven, zal deze persoon uit het 
toernooi worden gezet. De regel met verlies tot waarborg na 1 forfait kan ook terug worden ingesteld. 
  
Mede door de corona bleven dit jaar nog slechts 2 locaties over om het LIK te spelen: Hasselt en 
Heusden. In Hasselt kregen we aan het begin van het seizoen spijtig genoeg de toegang tot de 
speelplaats voor parkeerplaats ontzegd door de scholengroep. Buiten dit, is in Hasselt alles goed 
verlopen. 
De speeldagen in Heusden verliepen helaas met meer problemen. Op 1 speeldag werd er door de 
cafébazen besloten om het café te sluiten (volgens de toen geldige coronabarometer), en werd ook de 
speellocatie gesloten. Nochtans was er eerst overeengekomen dat deze kon openblijven tot de 
partijen gedaan waren, waarna de club Heusden zou kunnen afsluiten. Daarna zijn de resterende 
wedstrijden in Hasselt door gegaan. 
  
Inschrijvingen voor het seizoen 2022-2023 zijn geopend, en speellocaties worden gezocht naargelang 
het aantal deelnemers van de verschillende clubs. De bedoeling is in ieder geval om de locaties zo veel 
mogelijk te spreiden. 
 
Ik wil nog eindigen met te zeggen dat het LIK gewonnen werd door de 17-jarige Burak Kucuktopal van 
Hasselt. 
 
Verschillende deelnemers vragen dat het telefoonnummer van alle deelnemers duidelijk meegedeeld 
wordt met de andere spelers, zo is het voor iedereen gemakkelijker om je tegenstander te bereiken.  
De raad van bestuur vraagt om het inschrijfgeld te storten op de rekening van de liga, en niet meer 
cash aan de toernooileider te geven. 
 
4.9.2           Limburgs Individueel Kampioenschap voor 50-plussers (Luc Cornet) 
 
Na één jaar Covid onderbreking werd ook dit seizoen een LIK 50+ georganiseerd, de 23ste editie. Echter 
drie rondes dienden ook omwille van Covid verplaatst te worden waardoor de laatste ronde 
anderhalve week na Pasen plaats vond. Van de 21 deelnemers bestond het podium dit jaar uit Robert 
Schuermans, Domien Kuijpers en Daniël Vercauteren.  
Vanaf volgend jaar zal er voor het prijzengeld geen onderscheid meer gemaakt worden tussen 50-
plussers en 60-plussers. 
4.10 Interclubverantwoordelijke (Luc Cornet) 
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4.10.1 Terugblik vorig seizoen 
 
Dit seizoen zijn we gestart met 9 ploegen in alle afdelingen (dus 27 in totaal). Na ronde 1 heeft Hasselt 
gevraagd om een ploeg meer te mogen inschrijven. Dit werd toegestaan. 
Ook in deze competitie kwam Covid kijken: er dienden twee rondes te worden uitgesteld, waardoor de 
laatste gemeenschappelijke ronde pas op 17 juni kon gespeeld worden. By the way, dit was een 
geslaagde gemeenschappelijke ronde. Alle dank aan Robert en zijn vrouwen en mannen! 
 
Er zijn drie noemenswaardige, soms zware, incidenten geweest. 
Eerst was er het incident tussen Kenneth Vansichen (namens de club van Paal) en mezelf (en ook 
Pavel) omtrent het opzeggen van het clublokaal in Paal vlak voor aanvang van ronde 4. Er zijn 
ondertussen wel constructieve one-to-one’s geweest, maar de standpunten liggen ver uit mekaar. 
De wettelijke coronabarometer van de regering liet volgens het bestuur teveel ruimte voor 
interpretatie, waardoor een schaakbarometer werd uitgegeven, met daarin enkele verduidelijkingen 
en verstrengingen. Luc Geerts liet het bestuur daarop weten dat deze verstrengingen in de 
schaakbarometer onwettig waren en, na heel wat mailverkeer, werd de schaakbarometer ingetrokken. 
Tijdens deze mail discussie werd door Luc Geerts ook opgemerkt dat de statuten van onze vzw 
dringend moeten herzien worden. Hij heeft daarna, in overleg, wel een legale versie (zijn versie) van 
de statuten uitgewerkt. De liga wil zoals gebruikelijk deze statuten verifiëren via het VSDC (Vlaams 
studie- en documentatiecentrum voor VZW's), helaas geldt hier tegenwoordig meer dan drie maanden 
wachttijd. Doordat de vorm en inhoud van het voorstel zodanig veranderd is, kunnen we op zo’n korte 
tijd geen overzicht geven van wat er nu eigenlijk allemaal veranderd is. Daarom staat de stemming van 
de statuten niet op de dagorde, maar wordt deze uitgesteld tot een volgende buitengewone AV.  
 
Na de slotronde van de Limburgse Interclubs zijn er in eerste afdeling twee ploegen op een gedeelde 
eerste plaats geëindigd. Het reglement voorziet dan in een testwedstrijd. Echter enerzijds was er (net 
als vorige jaren) geen datum voor een testwedstrijd voorzien. Anderzijds was, door het uitstellen van 
enkele rondes, de laatste ronde pas midden juni. Het zoeken naar een datum voor de testwedstrijd die 
voor beide ploegen geschikt was, was hopeloos. Ondertussen was het al vakantieperiode. Daarom heb 
ik voorgesteld of beide clubs akkoord waren om de titel te delen. En beide clubs waren zeer blij en 
hebben dit aanvaard. 
 
Tijdens de vergadering brak er een discussie los tussen Luc Geerts en de RvB, over de schaakbarometer 
en de statuten, en het mailverkeer hieromtrent. Beide partijen voelden zich aangevallen in deze. Na 45 
minuten werd de discussie zonder compromis afgebroken in overleg met de AV om de overblijvende 
punten nog op een redelijk tijdstip te kunnen bespreken. 
 
4.10.2 Het nieuwe seizoen 
 
Zie bijlage 1 - Voorstel wijziging Limburgse Interclubs 
Zie bijlage 2 - Voorstel Leopoldsburg 
Zie bijlage 3 - Overzicht LIC voorstellen 
 
Het voorstel van Rudi wordt niet goedgekeurd. 
Het voorstel van de RVB wordt niet goedgekeurd. 
Het voorstel van Leopoldsburg werd vooraf niet rondgestuurd naar de clubs, maar er wordt besloten 
toch een stemming te doen. Het voorstel wordt daarin niet goedgekeurd. 
Ook Bilzen had nog een laattijdig voorstel dat besproken wordt, maar er wordt besloten om dit 
voorstel niet ter stemming voor te leggen wegens te veel onduidelijkheden. 
Dit kan uiteraard naar volgend seizoen verder uitgewerkt worden om opnieuw voor te leggen aan de 
AV.  
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Het huidig systeem wordt behouden met de huidige structuur. Hierdoor promoveert nog een 
Hasseltse ploeg naar eerste en MSK-Dilsen 2 naar tweede. Op die manier zijn er in alle reeksen 10 
ploegen. Na een pleidooi van Robert Pools dat drie Hasseltse ploegen van het goede teveel is, gaat de 
AV akkoord met het voorstel dat Landen 2 opnieuw de plaats van de derde Hasseltse ploeg inneemt. 
 
Voor volgend seizoen zijn er in afdeling 1, twee degradaties; in afdeling 2, twee promoties en twee 
degradaties; in afdeling 3, twee promoties. 
 
4.11 Verantwoordelijke jeugdleiding (Pavel Englicky) 
 
Door de pandemie van de laatste jaren is jeugdwerking zwaar onder druk gekomen. Veel 
jeugdschakers hebben andere sporten gevonden en zijn niet meer actief. Samen met de leden van 
RvB, hebben wij toch aantal schaakactiviteiten kunnen laten doorgaan. 
De Limburgse jeugdkampioenschappen, het Limburgs raindropchess kampioenschap, het Open 
Limburgs FIDE jeugdtoernooi (met dank aan Luc Cornet), het Open Limburgs jeugd 
rapidkampioenschap.  
Daarnaast hebben de Limburgse jeugdspelers deelgenomen aan het BJK in Blankenberge en de BPB 
Limburg open in Maastricht.  
Het Vlaams Jeugd Kampioenschap (VJK) gaat dit jaar pas door in september, eerst uitgesteld door 
Corona en daarna door onbeschikbaarheid van de locatie. De speeldagen zijn nu: 3, 4 en 10 september 
in Mechelen. Ik heb de geplaatste spelers aangeschreven om hun deelname te bevestigen. Maar zoals 
altijd moet ik lang wachten op een antwoord. Voorlopig zijn er weinig kandidaten aangemeld. 
Ik wens mijn opvolger veel succes en hopelijk ook veel genoegdoening. 
 
De jeugdige deelnemers zijn ondertussen doorgegeven. Jeroen Cillen en Marc Kocur halen aan dat zij, 
als jeugdleider niet op de hoogte gebracht zijn en vragen om dat in de toekomst ook met hen en 
andere jeugdleiders te bespreken. 
 
4.12 Verantwoordelijke schoolschaak (Luc Cornet) 
 
Helaas is er vorig seizoen voor het tweede jaar op rij geen Limburgs Schoolschaakkampioenschap 
kunnen georganiseerd worden omwille van Covid. 
Wel zijn er plannen (in samenwerking met het St.-Lambertuscollege te Bilzen en Peter Brien van Chess 
Bilzen) om het komend seizoen in november een Limburgs Schoolschaakkampioenschap te 
organiseren. 
Robert Pools deelt mee dat de Corda Campus grote interesse heeft om (school-)kampioenschappen te 
organiseren, zowel op Belgisch als op Vlaams niveau. Het Ligabestuur zal hun interesse bekend maken 
aan de VSF en KBSB. Luc Cornet, Peter Brien en Robert Pools zullen de locatie en de verantwoordelijke 
nog gaan bezoeken. 
 
4.13 Verantwoordelijke kadervorming (Luc Cornet) 
 
Ook dit seizoen is er weinig te vertellen. Ik ben nog steeds van plan om een opfriscursus van 
reglementen en toernooileiding te geven, tevens van administratie allerhande. Helaas ontbreekt mij 
een beetje de tijd om het te doen. 
Er wordt gemeld dat de verschillende vormingen die de VSF wou organiseren, niet werden 
doorgegeven aan de clubs. 
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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: 
96 kartonnen borden 
6 elektronische borden + 6 sets stukken 
5 DGT XL’s voor deze elektronische borden 
81 sets stukken 
39 DGT XL’s (minus 3) 
33 DGT 2010 (plus 10) 
 
De grote stukken worden beheerd door Dries en werden vorig seizoen enkele keren ontleend aan de 
Molse schaakclub, één keer aan een modeshoot en binnenkort aan een familiefeest. Hiervoor dient 
een waarborg betaald te worden. Deze stukken en bijbehorende matten dienen zelf gehaald en 
teruggebracht te worden. 
 
5. Samenstelling van de nieuwe Algemene Vergadering 
 

Club Ontslagnemend lid Nieuw lid Stemming 

705 MSK Hein Jacobs Benito Sarrechia 30 voor 

727 Philidor Genk Philippe Kortzorg Marc Kocur 30 voor 

742 Tongeren (nieuwe club) Johnny Cleuren 30 voor 

 
Nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering: 
 

Club Effectief lid Stemgerechtigd Stemmen 

701 O'Kelly Hasselt Robert Pools Robert Pools 3 (40) 

703 De Nieuwe Toren Eisden Domien Kuijpers Luc Cornet 3 (39) 

705 MSK Benito Sarrechia Benito Sarrechia 1 (11) 

707 Looise SK Herman De Wel Luc Cornet 1 (06) 

708 NLS Eddy Janssens Eddy Janssens 2 (22) 

712 Club Lefèvre José Conard Michel Vandecan 2 (22) 

713 SK Leopoldsburg Jozef Van Loock Kimball Rosseel 2 (23) 

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

715 Boutersemse SK Marc Bils Marc Bils 1 (03) 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Bertho Cleuren Dries Moors 1 (13) 

726 Neerpelter SK Pavel Englicky Geert Meekers 2 (18) 

727 Philidor Genk Marc Kocur Marc Kocur 2 (17) 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Jeroen Cillen Jeroen Cillen 2 (28) 

733 St. -Truiden SC Bernard Bedert Jean Paul Noben 2 (16) 

736 SK Heusden Wesley Carmans Wesley Carmans 2 (22) 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen Luc Geerts 1 (11) 

741 Chess Bilzen Peter Brien Albert Macors 1 (15) 

742 Tongeren Johnny Cleuren / 1 (  0) 

Totaal  30 31 

 
Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden, komt hiermee op 30 (van 31). 
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6. Kasverslag 2021-2022 
 
Zie bijlage 4 - Financieel verslag ASV 26-08-2022 (Saldi 31/07/2022) 
 
 Spaarrekening:   11721,99 euro 
 Lopende rekening:    4831,90 euro 
 Totaal:   16553,89 euro 
 
Het kasverslag wordt goedgekeurd. 
 
7. Verslag en kwijting commissarissen voor het seizoen 2021-2022 (J. Vansichen en R. Pools) 
 
Wij hebben als commissarissen inzage gekregen in de boekhouding en deze gecontroleerd via een 
aantal willekeurige checks. 
Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld. 
De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de commissarissen. 
 
De algemene vergadering geeft unaniem kwijting aan de commissarissen. 
 
8. Kwijting bestuurders en medewerkers 
 
De Raad van Bestuur vraagt aan de algemene vergadering kwijting voor haar werkzaamheden en deze 
van de medewerkers tijdens het seizoen 2021-2022. 
 
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders en medewerkers met 29 voor stemmen en 1 tegenstem. 
 
9. Voorstel wijziging wedstrijdreglement 

 
Hoofdstuk 3: De Limburgse interclubcompetitie 
Oude tekst: 
10. Puntentelling en rangschikking 

a. Zowel voor de bordpunten als voor de matchpunten wordt volgend systeem toegepast: winst = 
3, remise = 2, verlies = 1, forfait = 0. 

b. De algemene rangschikking wordt opgemaakt volgens de behaalde bordpunten. In geval van 
gelijkheid beslissen de matchpunten. In geval van nieuwe gelijkheid wordt, enkel voor de titel, 
voor promotie of degradatie, een testmatch gespeeld. Deze wordt, tenzij na onderling akkoord, 
op een neutrale plaats gespeeld, eventueel door de interclubverantwoordelijke aangeduid. Voor 
de kleuren wordt geloot (de ploeg die wit krijgt op de even borden, speelt op de oneven borden 
met zwart). Blijft ook na de testmatch gelijkheid van punten bestaan, dan beslist voor ploegen 
uit dezelfde reeks het Sonneborn-Bergersysteem voor ploegen, toegepast op de bordpunten en 
vervolgens, indien nodig, op de match-punten. Voor ploegen uit verschillende reeksen beslist de 
procentuele score. Als de gelijkheid dan nog bestaat, wordt er geloot. 

 
Nieuwe tekst 
10. Puntentelling en rangschikking 

a. Zowel voor de bordpunten als voor de matchpunten wordt volgend systeem toegepast: winst 
= 3, remise = 2, verlies = 1, forfait = 0. 

b. De algemene rangschikking wordt opgemaakt volgens de behaalde bordpunten (van hoog naar 
laag). In geval van gelijkheid beslissen de matchpunten (van hoog naar laag). In geval van 
nieuwe gelijkheid wordt, enkel voor de titel, voor promotie of degradatie, gekeken naar het 
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onderling resultaat: de onderlinge winnaar is kampioen of promoveert of degradeert niet. Was 
het onderling resultaat ook gelijk, dan wordt een testmatch gespeeld op een door de 
interclubverantwoordelijke bepaalde datum. Deze wordt, tenzij na onderling akkoord, op een 
neutrale plaats gespeeld, door de interclubverantwoordelijke aangeduid. Voor de kleuren 
wordt geloot (de ploeg die wit krijgt op de even borden, speelt op de oneven borden met 
zwart). Eindigt de testmatch op een gelijkspel, dan vervalt het resultaat van bord 4. Leidt dit 
niet tot een beslissing (de hoogste bordpunten), dan vervalt het resultaat van bord 3 enz. tot 
er een beslissing is gevallen. Als er geen beslissing is gevallen (vb. in geval van 4 remises), 
wordt er geloot. 

 
Deze wijziging wordt unaniem goedgekeurd. 
 
10. Begroting 2022-2023 en bepaling bijdragen - Lidgeld 
 
Zie bijlage 4 - Financieel verslag ASV 26-08-2022 (Saldi 31/07/2022) 
Zie bijlage 5 - Jaarrekening 2021-2022 
Zie bijlage 6 - Liga Bijdragen ASV 26-08-2022 
 
De begroting wordt goedgekeurd. 
De voorgestelde Liga bijdragen worden goedgekeurd. 
 
11. Aanstelling commissarissen voor het seizoen 2022-2023 
Kandidaturen:  
Robert Pools 
Johny Vansichen 
 
Verkozenen: Beiden stellen zich opnieuw kandidaat en worden herverkozen. 
 
12.  Verkiezing bestuurders 
 
Kandidaturen dienen schriftelijk ingediend voor aanvang van de vergadering. 
 
Een mandaat is geldig voor 3 jaar.  
 
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. 
Luc Cornet is herverkozen in 2021. 
Dries Moors is herverkozen in 2021. 
 
Het mandaat van Pavel Englicky, Ludo Martens, Geert Meekers en Lennert Bex is verstreken.  
 
Pavel Englicky stelt zich niet meer verkiesbaar. 
Ludo Martens, Geert Meekers en Lennert Bex stellen zich wel herverkiesbaar. 
 
Kimball Rosseel stelt zich kandidaat om de Raad van Bestuur te vervoegen. Wegens professionele 
redenen zal hij enkele maanden in het buitenland zitten en dus minder actief zijn tijdens de 
bestuursvergaderingen. Wij zijn zeer blij dat er zich een nieuwe kandidaat heeft aangediend.  
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Ook andere kandidaten blijven welkom! 
 
Deze stemming dient anoniem te gebeuren. 
Ludo Martens wordt herverkozen. 
Geert Meekers wordt herverkozen. 
Lennert Bex wordt herverkozen. 
Kimball Rosseel wordt verkozen. 
 
13. Samenstelling van de verschillende commissies 
 
Administratieve commissie (huidige leden): José Conard (712) – Robert Pools (701) – Philippe Kortzorg 
(727) – Johny Vansichen (737) – Jeroen Cillen (732). Philippe Kortzorg is niet meer aangesloten en 
moet dus vervangen worden. 
 
De nieuwe leden zijn: José Conard (712) – Robert Pools (701) – Johny Vansichen (737) – Jeroen Cillen 
(732) en Wesley Carmans (737). 
 
Sportcommissie (huidige leden): Wim Bastiaansen (736) – Marc Kocur (727) – Johan Kocur (727) – 
Kimball Rosseel (713). Pavel Englicky (726) stelt zich kandidaat. 
 
De nieuwe leden zijn: Marc Kocur (727) – Johan Kocur (727) – Pavel Englicky (726) - Heidi Vints (736). 
Marc Bils wordt gevraagd om zich kandidaat te stellen.   

 
14. Voordracht ereleden 
 
Pavel Englicky wordt voorgesteld als erelid. 
 
Pavel wordt door de Algemene Vergadering verkozen als erelid. 
 
15. Statuten Schaakliga Limburg 
 
Dit werd besproken in punt 4.10.1. Er zal hiervoor op een later tijdstip een BAV plaats vinden. 
 
16. Schaakkalender 2022-2023 
 
 
Zie bijlage 7 - Ligakalender 2022-2023 
Zie bijlage 8 - Kalender LIC 2022-2023 
Zie bijlage 9 - Organisaties 2022_2023 
 
De kalender en locaties worden aangevuld. 
 
17. Varia en rondvraag 
 
Robert Pools haalt nog eens aan dat de verhouding tussen de clubs en de KBSB niet goed is, en dat hun 
lidgeld NIET tot bij de clubs komt. Hij wil graag dat de AV als groep opnieuw aan de KBSB vraagt om 
ondersteuning op welk gebied dan ook. 
 
18. Sluiting van de vergadering 
 
De vergadering wordt gesloten om 0u04 
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Volgende vergadering: vrijdag 25 augustus 2023 om 20u00. 
 


