Raad van Bestuur op dinsdag 9 juli 2019 om 20 uur
Lokaal Kosk Oostende.
Aanwezig : Marc Clevers(VZ) – Rudi Defour (Onder-Voorzitter) – Tom Wuyts (TL),
Bart Denduyver (Secr)- Glenn Daeyer (Jeugd), Guido Poddvyn (Pm),
Start 20h.
Verontschuldigt: Maarten Passchijn

1) Woord van de voorzitter.
➢ De RvB is een kleine groep van mensen die het beste voor hebben met
de Liga. De voorzitter wil er dan ook iedereen attent opmaken als er een
fout gebeurt dit nooit de fout is van een persoon, maar een fout van de
groep. Mails worden steeds naar de groep verzonden, niet naar de
individuele bestuurder.
Is het echt nodig om elkaar persoonlijk te spreken neem dan de telefoon,
mails worden te snel mis-begrepen en geven dan aanleiding tot
misverstanden.
2) Secretariaat:
➢ De voorzitter meld dat we moeten zorgen dat het verslag ten laatste 14
dagen na eender welke vergadering opgemaakt is en naar iedereen
verzonden. Ten laatste één week later worden de raadsleden die hun
akkoord met de opmaak van het verslag nog niet gegeven hebben er aan
herinnerd om hun akkoord alsnog te geven.
Twee dagen later wordt het verslag op site gepubliceerd.
➢ De secretaris meld dat door nieuwe werkomstandigheden de verslagen
van de 2 laatste raden van beheer te wensen over lieten wat betreft
opmaak en publicatie en verontschuldigd zich hiervoor. Hij benadrukt dat
dit in de toekomst zich zeker niet meer zal herhalen. De andere
bestuursleden benadrukken dat wanneer er zich problemen voordoen
met iemand van het bestuur ze altijd zullen helpen.

3) Jeugdschaak:
Data Jeugdliga kampioenschappen : 26 & 27 Oktober – Sigo Gistel
➢ Op vraag van de organisator Kring : Nikei Gistel & enkele andere
schaakclubs met jeugdwerking die niet deelnemen aan deze
kampioenschappen word een nieuw toegevoegd toernooi aan de
ligajeugdkampioenschappen bijgevoegd.
➢ Dit zal een open tornooi zijn van 7 ronden.
Alle kinderen geboren in 2011 moeten niet aangesloten zijn.
Vanaf 2010 is dit wel het geval.
Bijdrage inschrijving ligajeugdkampioenschappen 2019 -2020 : 7 en 12
euro.
De prijs 12 euro zal gelden voor een dag inschrijving (normale
inschrijving +2 euro de dag zelf +5 euro)
➢ De jeugdleider meld ook dat de Yellow Kings (oa: Glenn Daeyer en Tom
Picue) aanwezig zullen op de Brugse Meesters dat plaatsvind in augustus
ter ondersteuning & Analyse van de partijen voor alle West-Vlaamse
jeugdspelers.
➢ Deze ondersteuning was op de voorbij Belgische
jeugdkampioenschappen een groot succes.
➢ Ook word opnieuw een prijs voorzien voor de beste West-Vlaamse
jeugdspeler ten bedrage van 50 euro. (2018 : Lars Van Hee)
➢ De jeugdleider vraagt ook of hij een schaakkamp mag uitwerken zoals dit
jaar reeds georganiseerd door de Liga Limburg. De locatie zou 1800 euro
kosten en dit zou voor 14 jeugdspelers en 4 begeleiders zijn.
De kostprijs zou +- 150 euro bedragen per jeugdspeler.
Het betreft een weekend in de periode Mei of Juli 2020.
Locatie Poperinge/Watou (Domein Keizer Karel)
➢ De jeugdleider vraagt ook om de voorwaarden van de organisatie Master
Classes te wijzigen wat betreft het aantal deelnemers. Bij de laatste
organisaties werd vastgesteld dat de aanwezigen hoofdzakelijk van de
KOSK waren en dat kan niet de bedoeling zijn. De organisatie is vooral
gericht naar de provinciale speler.

4 ) Eigen toernooien
➢ De Ligakampioenschappen 2019-2020
Organisator : KBSK Brugge
Data : 6/10 – 10/11/19 – 12/01 – 01/03 – 22/03 – 05/04 – 26/04/2020
A & B reeksen van 8 spelers
➢ De voorzitter zal navraag doen bij de spelers van de A & B -reeks voor
akkoord wijziging van het tempo naar dat van de Nationale Interclubs.
➢ De andere reeks(en) blijven het huidige tempo volgen.
Dit zal ook besproken worden met de organiserende club wat betreft de
verlengde openingsuren van het speellokaal.
➢ Ligakampioenschappen Ieper 2018 – 19 : 46 deelnemers.
Ieper wil de volgende editie (2020-2021) bij geen tegenkandidaten
opnieuw organiseren.
➢ De inschrijving van de West-Vlaamse Interclubs blijf gratis en zal
plaatsvinden op volgende data : 04/10 – 22/11 – 06/12/2019 - 24/01 –
07/02/2020 – Er zal net zoals de vorige jaren in 2 reeksen gespeeld
worden.
5) Allerlei- Rondvraag.
➢ Marc : vraag om de vervoerskosten aan te passen gelet op de stijgende
brandstofprijzen. DIT VOORSTEL WORD AANVAARD.
Van 0,20 euro naar 0,25 euro per km.
➢ Rudy/Guido : Guido vraagt hulp om enkele onduidelijkheden op te klaren
wat betreft sommige (samengestelde) bedragen in de boekhouding.
Rudy zal dit wanneer mogelijk nazien en een helpende hand toesteken.
➢ Er moeten nog 3 clubs hun lidgelden betalen : Tielt , Poperinge en
Kortrijk.
➢ De lidgelden blijven ongewijzigd.
➢ Rudy vraagt dringend een “to do lijst” wat betreft de zaken van de
boekhouding die nog niet duidelijk zijn zoals saldo jeugdleider, budget
jeugdleider, WVSA budget en de actuele reserve.
> Hij benadrukt dat er korter op de bal gespeeld moet worden <
➢ Er zal vraag gericht worden naar Maarten Passchyn om zijn mandaat van
bestuurder te verlengen en dit voor de Ligaschoolschaak.
Einde om 22h
De volgende Raad van Beheer zal plaatsvinden op zondag 8 september
vanaf 12h30 ten huize van de Voorzitter.

