Algemene vergadering
van de KBSB
22 Oktober 2016
Voorlopig verslag

Assemblée Générale
de la FRBE
22 Octobre 2016
Rapport provisoire

Plaats / Endroit : Alma Echecs, Jardin Martin V, 42A, 1200 Woluwé Saint Lambert
Aanvang / Début : 14:00, Einde / Fin : 18:00
Aanwezig / Présent :
RVB/CA: Günter Delhaes, Bart Van Tichelen, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet,
Raymond Van Melsen, Geert Bailleul. GP/PM: Daniel Halleux. VSF, FEFB, SVDB
De klubs of hun vertegenwoordiger, les clubs ou leurs représentants: Alexandre Glaser (11), Bart
Persoons (5), Ben Van De Putte (11), Bernard Malfliet (11), Christain Henrotte (11), Daniel Halleux (11),
Dimitri Logie (2), Eddy De Gendt (11), Erik Van Bladel (11), François Fontigny (11), Geert Bailleul (0),
Günter Delhaes (7), Hans Temmerman (11), Jan Vanhercke (1), Jean-Pierre Haverbeke (11), José Dorr
(9), Jozef Lentz (5), Laurent Wery (10), Louis Corbeel (11), Luc Cornet (11), Ludo Martens (11), Marc
Clevers (11), Marie Jeanne Jonckers (11), Martin De Schepper (11), Phillipe Van Dorme (0), Raymond
Van Melsen (11), Ruben Decrop (11), Rudy Valcke (11), Thierry Ruelens (11), Wim D'Haluin (11)
1.

Inleiding voorzitter. (14:10)

1.

Introduction par le président.

De voorzitter heet iedereen welkom. Voor de
internationale uitzendingen is het nodig over erkende
coaches te beschikken in de toekomst. De ligavergadering heeft het voorstel om de liga’s lid te
maken van KBSB in plaats van de kringen. KBSB
denkt aan een lidmaatschap “G” voor schoolschakers.
Hij is blij met de zes nieuwe kandidaten als
bestuurder. Hij dankt Raymond Van Melsen voor zijn
bijdragen aan de KBSB. Dit wordt op applaus
onthaald.

Le président acceuille les membres. Pour les envois à
l’étranger il faut dans le futur qu’on ait des entraineurs
reconnus. La réunion des ligues à exprimé la
proposition que les ligues deviennent mebre au lieu des
clubs. La FRBE pense à une licence « G » pour les
joueurs en école. Il est heureux de voir six candidts
comme adminstrateur. Il remercie Raymond Van
melsen pour ces efforts pour la FRBE. On applaudit
pour Raymond.

2.

2.

Algemene voorbereiding (14:20)

Préparation générale

2a. Aanduiding stemopnemers.

2a. Désignation des scrutateurs.

De stemopnemers zijn Bart Persoons, Laurent Wery

Les scrutateurs sont Bart Persoons en Laurent Wery

2b. Registratie van de stemgerechtigden.

2b. Enregistrement des droits de vote.

Het aantal stemmen is bepaald door het ledenaantal
op 15 september 2016

Le nombre de voix est déterminé par le nombre de
membres au 15 septembre 2016 (voir annexe)

Kringen die niet betaald hebben 5 werkdagen voor de Les cercles qui n’ont as encore payé 5 jours ouvrables
AV zijn niet gerechtigd te stemmen
avant l’AG ne peuvent pas voter.

Bart Van Tichelen, ondervoorzitter KBSB,
dient om 14u10 de vergadering te verlaten
omwille van gezondheidsredenen.

Bart Van Tichelen, vice-président FRBE, est
obligé de quitter la réunion à 14h10 pour raisons
de santé.

2c. Bepalen rechtsgeldigheid van de AV

2c. Détermination de la légalité de l'AG

De AV is rechtsgeldig

L’AG est légal.

2d. Goedkeuring van de dagorde.

2d. Approbation de l'ordre du jour.

Punt 9b wordt geschrapt (beroepscommissie en
commissie geschillen)

Le point 9b est abrogé (commission des litiges et
commission d’appel)

De dagorde wordt goedgekeurd

L’ordre du jour est approuvé

3.

3. Approbation du rapport des l’AG précédent

Goedkeuring verslag vorige AV (14:30)

Het verslag van de AV van 17/10/2015 wordt
goedgekeurd

Le rapport de l’AG du 17/10/2015 est approuvé

4. Resultaat van de liga-vergadering van 01/10
(14:35)

4. Résultat de la réunion des ligues du 01/10

4a. Principe vraag, de AV wordt gevraagd

4a. Question de principe. L’AG est demandé de donner

goedkeuring te geven aan de invoering van een
kategorie “school leden”,

son accord à l’introduction d’une categorie « membres
scolaires »

zie bijlage “licence G”

Voir annexe « licence G »

Het statuut van deze schoolschakers moet nog
verduidelijkt worden (lidmaatschap federaties & ligas
? stemrecht ?)

Le statut de ces joueurs dans les écoles doit encore
être clarifié (membre des fédérations & ligues ? droit de
vote ?)

Raymond verduidelijkt dat de spelers “G” geen enkel
statuut krijgen, ze worden opgelijst, en dat is alles

Raymond clarifie que les joueurs “G” ne recoivent pas
de statut, il sont recensé, c’est tout

Voor het ogenblik is het de bedoeling dat dit
lidmaatschap gratis is.

Pour le moment le but est que cette license est
gratuite.

Is er een risico dat spelers gaan beslissen enkel nog
aan te sluiten als “G” speler in plaats van volwaardig
lid.

Y-a-t il un risque que des joueurs décideront de ne
prendre qu’une license G au lieu d’être membre à part
entier.

Hoe worden de gegevens van de spelers en scholen
beschermd.

Comment va t’on protéger les données des joueurs et
des écoles.

Het principe wordt unaniem goedgekeurd

Le principe est approuvé de façon unanime.

Günter vat samen dat een commissie hierop zal
werken in de nabije toekomst.

Günter résume qu’une commission travaillera à ce sujet
dans un avenir proche.

Ruben Decrop heeft aanvaard om het beheer
van de website over te nemen. Ruben is
beschikbaar vanaf ongeveer de maand mei.

Ruben Decrop a accepté de reprendre la gestion
du site web. Ruben s'est déclaré disposé à
reprendre ce travail vers le mois de mai.

4b. voorstel wijziging statuten

4b. proposition changement des statuts

De AV kan zich uitspreken over volgende principes,
en de RVB zal deze verder uitwerken voor een
volgende (B)AV

L’AG peut se prononcer sur les principes suivants, et le
CA va les finaliser alors pour la prochaine AG(E).

-

de liga’s worden de effectieve leden van de
vereniging

-

De gedelegeerden van de liga’s nemen deel aan
de AV

-

Een stem per 50 spelers

Het voorstel is onduidelijk en de AV vraagt de RVB
om met een duidelijk geformuleerd voorstel te
komen waarna ten gronde een beslissing genomen
kan worden.
5.

Wijzigingen WR (15:00)

-

les ligues deviennent les membres effectifs de la
fédération

-

Les délégués des ligues participent à l’AG

-

Une voix par 50 joueurs

La proposition est trop vague et l’AG demande au CA
de revenir avec une proposition clairement formulée
pour pouvoir discuter et décider sur le fond de la
question.

5.

Modifications RT

5a ELO - verwerking

5a. Traitement ELO

Artikel 12 - Welke competities en welke partijen
tellen voor de quotering?

12. COMPÉTITIONS ET PARTIES VALIDÉES POUR LE
CALCUL DE LA COTE.

b. Verzending van de resultaten:

b. Envoi des résultats:

De resultaten dienen toe te komen bij de KBSBklassementsleider elektronisch via e-mail of op een
elektronische drager per post binnen de 30 dagen na
het einde van het toernooi en ten laatste drie dagen
voor de berekening van het nieuwe klassement met
hierin ALLE betrokken resultaten: open toernooien,
gesloten groepen (enkelrondig of dubbelrondig),
individuele partijen (de zogenaamde 24-lijnen),
resultaten van de nationale interclubs, enz.

les résultats doivent parvenir au service du classement
par courrier électronique ou sur support électronique
par voie postale dans les 30 jours après la fin du
tournoi et au plus tard 3 jours avant la date de calcul
du nouvel ELO. TOUS les résultats sont concernés.
Tournois open, groupes fermés ou complets simple ou
double rondes, les parties individuelles (24 lignes),
résultats d'interclubs nationaux, etc.,...

f. Afgeschaft De verwerking van elke zending die de
laatste drie dagen toekomt met fouten inzake
stamnummers of uitslagen, kan verdaagd worden tot
de volgende klassering.

f. Abrogé Le traitement de tout envoi arrivant dans les
trois derniers jours et comprenant des erreurs de
matricule ou de résultat pourra être reporté au
classement suivant.
La modification est approuvé avec unanimité

De wijziging wordt unaniem goedgekeurd
5b. Titels.

5b. Titres.

Artikel 13 – Titels

Article 13. TITRES.

a)
Dit artikel geldt voor het Belgisch
Kampioenschap (Experten, Dames en Open), de
Nationale Snelschaakkampioenschappen (elke reeks),
de Nationale Rapidkampioenschappen (elke reeks),
de Nationale Jeugdkampioenschappen bij jongens en
meisjes (elke reeks), de Nationale Snelschaak- en
rapidkampioenschappen voor de Jeugd bij jongens en
meisjes (elke reeks).

a. Cet article est d’application pour le Championnat de
Belgique (experts, dames, open), les championnats
nationaux de parties éclairs (chaque série), les
championnats nationaux de parties rapides (chaque
série), les championnats nationaux de la Jeunesse chez
les garçons et les filles (chaque série), les
championnats nationaux de la jeunesse des parties
éclaires et rapides (chaque série).

b)
De titel van nationaal kampioen wordt
toegekend aan de eerst eindigende speler:
•

van de Belgische nationaliteit of

b. Dans les championnats Experts, Dames et Open, Le
titre de champion national est attribué au premier
joueur

•

die door de FIDE als Belg beschouwd wordt of

· de nationalité belge ou

•
die niet geregistreerd staat bij de FIDE maar
die bij aanvang van het kampioenschap als Belg kan
geregistreerd worden volgens de voorwaarden
vermeld in het FIDE handboek hoofdstuk C 05
paragraaf 1.

· qui est considéré comme Belge par la FIDE ou

M.a.w. spelers met de Belgische nationaliteit die door
de FIDE niet als Belgen beschouwd worden, kunnen
geen titels winnen.

En d’autres mots, les joueurs ayant la nationalité Belge
qui ne sont pas considéré par la FIDE comme Belge ne
peuvent pas gagner de titres.

c)
De spelers die aan geen van die drie twee
voorwaarden voldoen, kunnen geen aanspraak
maken op de titels of de rechten alsook niet op de
daarmee gerelateerde trofeeën voor de 1ste, 2de of
3de plaats. Ze kunnen wel aanspraak maken op alle
andere prijzen en kunnen wel als winnaar van het
toernooi uitgeroepen worden.

c. Les joueurs qui ne satisfont à aucune de ces trois
deux conditions, ne peuvent pas gagner les titres ou les
droits ni les trophées relatifs aux 1ère, 2ème ou 3ème
place. Ils peuvent prétendre aux autres prix et être
proclamés vainqueurs du tournoi.

· qui n’est pas enregistré sur la liste de la FIDE et qui
au début du tournoi peut être enregistré comme Belge
selon les conditions décrites dans le manuel de la FIDE,
chapitre C 05 paragraphe 1.

Approuvé avec 268 voix pour, 2 contre et 0
abstentions

Goedgekeurd met 268 stemmen voor, 2 tegen en 0
onthoudingen
5c. Toegang lokalen NIC

5c. Accès aux locaux des ICN

(op vraag van Marc Clevers, bestuurder)

(sur demande de Marc Clevers, administrateur)

Artikel 38 bis – Arbitrage

Article 38 bis – Arbitrage

e. De thuisploegen verbinden er zich toe om,
tenminste een half uur voor de aanvang van de
ontmoeting, de scheidsrechters toegang te
verschaffen tot de speelzaal.

e. Les cercles visités s'engagent à autoriser l'arbitre à

De voorzitter KIS, Geert Bailleul, ondersteunt het
voorstel volledig.
De sanctie indien het lokaal niet tijdig klaar is, is dat
de thuisploeg met vertraging moet starten.
Goedgekeurd met 254 stemmen voor, 0 tegen en
16 onthoudingen. Het artikel geldt vanaf volgend
seizoen

accéder à la salle de jeu au moins une demiheure avant
le début de la rencontre..
Le président du CAI, Geert Bailleul, soutient
entièrement la proposition.
La sanction si le local n’est par prêt dans les délais est
que l’équipe à domicile doit commencer avec le retard
sur la pendule.
Approuvé avec 254 voix pour, 0 contre et 16
abstentions. L’article entre en vigueur la compétition
suivante.

5d. Nieuwe spelers NIC

5d. Nouveaux joueurs ICN

(Op vraag van de clubs van 703 Eisden, 705 MSKDilsen, 607 Rochade Eupen en 548 Caissa Europe
Mons)

(sur demande des clubs 703 Eisden, 705 MSK-Dilsen,
607 Rochade Eupen et 548 Caissa Europe Mons)

Artikel 31 - Samenstelling van de ploegen

Pas approuvé avec 113 voix pour, 139 contre et 18
abstentions..

Niet goedgekeurd met 113 stemmen voor, 139 tegen
en 18 onthoudingen.

31. COMPOSITION DES ÉQUIPES.

5e. Alternatief nieuwe spelers NIC

5e. Alternatif nouveaux joueurs ICN

(enkel indien 5d niet verkozen wordt)

(seulement si 5d ne passe pas)

Artikel 31 - Samenstelling van de ploegen

31. COMPOSITION DES ÉQUIPES.

g. Elk jaar kan op 3 november en 3 januari de
spelerslijst in fine vervolledigd worden met Belgische
spelers die nog geen ELO-quotering hebben en die
zich voor de eerste maal aansloten na de voorbije
15 september.

g. À la date du 3 novembre et 3 janvier de chaque
année, la liste peut être complétée in fine par des
joueurs belges, non cotés, s'étant affiliés pour la
première fois à un cercle de la F.R.B.É. après le 15
septembre précédent.

Hiertoe dient elke club die van deze mogelijkheid
gebruik wil maken ten laatste op 2 november of 2
januari een nieuwe lijst, bepaald volgens voorgaande
paragraaf bij de Verantwoordelijke Nationale
Toernooien te doen toekomen.

À cette fin, chaque cercle désirant faire usage de cette
possibilité fera parvenir pour le 2 novembre ou 2
janvier au plus tard au Responsable des tournois
nationaux une liste adaptée selon les critères définis à
l'alinéa précédent.

Goedgekeurd met 252 stemmen voor, 0 tegen en
18 onthoudingen. Het artikel geldt vanaf volgend
seizoen

Approuvé avec 252 voix pour, 0 contre et 18
abstentions. L’article entre en vigueur la compétition
suivante.

Raymond merkt op dat de secretaris een fout heeft
gemaakt en dit niet het voorstel was van de liga’s
(het voorstel was om januari te vevangen door
november). De secrataris zal graag nog fouten
meken die goedgekeurd worden met een dergelijke
meerderheid.

Raymond remarque que le secrétaire a fait une erreur
et que la proposition présenté n’est pas la proposition
des ligues (la proposition était plutot de remplacer
janvier par novembre). Le secretaire réponds qu’il aime
bien faire des erreurs qui sont approuvé par une telle
majorité.

6. Verslagen en specifieke vragen aan bestuurders
(15:55)

6.

Verslag voorzitter, Günter Delhaes, zie bijlage

Rapport du président, Günter Delhaes, voir annexe

Verslag ondervoorzitter, Bart Van Tichelen, zie bijlage

Rapport vice-président, Bart Van Tichelen, voir annexe

Verslag secretaris generaal, Bernard Malfliet, zie
bijlage

Rapport du secrétaire général, Bernard Malfliet, voir
annexe

Verslag secretaris, Bernard Malfliet, zie bijlage

Rapport du secrétaire, Bernard Malfliet, voir annexe

De verslagen worden niet altijd tijdig gepubliceerd.
Statutair is een verplichting qua publicatie naar de
leden. De secretaris gaat akkoord met deze
opmerking

Les rapports ne sont pas toujours publiés dans les
délais. Suivant les statuts il y a une obligation de
publication vers les membres. Le secrétaire est d’ accord
avec la remarque.

Verslag verantwoordelijke nationale tornooien, Luc
Cornet, zie bijlage

Rapport du responsable des tournois nationaux, Luc
Cornet, voir annexe

Luc heeft volgende aanvullingen n.a.v. de RvB van
diezelfde morgen:

Luc présente les points supplémentaires décidés en CA
ce matin :

1) De RvB heeft de organisatie van het BK 2017
toevertrouwd aan de Schaakliga Antwerpen (van 01
tot 09 juli 2017 in de gemeentelijke sporthal van
Niel).

1)
Le CA a accordé l’organisation du CB 2017 à la
ligue d’Anvers (du 1 au 9 Juillet dans le hal sportif
communal de Niel)

2) De RvB heeft de organisatie van het BK Blitz 2017
toevertrouwd aan Fontaine op za. 29/04/2017.

Rapports et questions spécifiques auc
administrateurs

2)
Le CA a accordé l’organisation du CB Blitz 2017
à Fontaine qui aura lieu le samedi 29/04/2017

Verslag verantwoordelijke FIDE/ECU, Luc Cornet, zie
bijlage

Rapport du responsable FIDE/ECU, Luc Cornet, voir
annexe

Verslag verantwoordelijke internationale tornooien ad
interim, Ludo Martens, zie bijlage

Rapport du responsable des tournois internationaux ad
interim, Ludo Martens, voir annexe

Verslag jeugdverantwoordelijke, Marc Clevers, zie
bijlage

Rapport du responsable jeunesse, Marc Clevers, voir
annexe

Er wordt gevraagd om dit rapport ook te verspreiden
in de media ten einde reclame te maken voor het
jeugdschaak.

Il est demandé de publier ce rapport dans la presse afin
de faire plus de publicité pour les échecs de jeunesse.

Verslag penningmeester, Ludo Martens, zie bijlage

Rapport du trésorier, Ludo Martens, voir annexe

Verslag bestuurder en verantwoordelijke BOIC,
Raymond Van Melsen

Rapport administrateur et responsable COIB, Raymond
Van Melsen

Raymond heeft geen rapport gemaakt omdat hij zijn

Raymond n’a pas fait de rapport puisqu’il a terminé son

functie heeft neergelegd in Juni.

mandat en Juin.

Verslag bestuurder CIS, Geert Bailleul, zie bijlage

Rapport de la personne mandatée CAI, Geert Bailleul,
voir annexe

Verslag ELO operator / Ledenadministrator / website,
Daniel Halleux, zie bijlage

Rapport opérateur ELO / immatriculation / site web,
Daniel Halleux, voir annexe

Daniel Halleux wenst zich nog voor één jaar te
engageren, en hij vraagt dat de RVB zoekt naar een
opvolger voor zijn werk, zodat er toch minstens twee
personen zijn die het werk van Daniel kunnen
uitvoeren.

Daniel Halleux est prêt à assumer le travail encore pour
un an, et il demande le CA de chercher un successeur,
pour que au moins deux personnes sachent comment
gérer le travail que fait Daniel aujourd’hui.

7.

7.

Financieel verslag en kwijting (16:20)

Rapport financier et décharge

7a. Resultatenrekening, zie bijlage

7a. Résultats des comptes, voir annexe

7b. Verslag rekeningtoezichters & kwijting (35 min)

7b. Rapport des vérificateurs des comptes & décharge

Zie bijlage

Voir annexe

De rekeningtoezichters hebben een zeer uitvoerige
controle willen uitvoeren (meer dan gewoonlijk) en
melden dat tot heden onvoldoende informatie
meegedeeld werd door de penningmeester om
vandaag een goedkeuring te kunnen voorstellen. De
werkzaamheden worden binnenkort afgerond.

Les vérificateurs de comptes ont procédé à un contrôle
de fond des comptes (plus que d’habitude) et contatent
que au jour d’aujourd’hui ils n’ont pas reçu assez
d’information du trésorier pour pouvoir proposer une
approbation des comptes à l’AG. Les travaux doivent
être terminés prochainement.

Ludo Martens heeft bezwaren in het doorgeven van
de volledige boekhouding omdat dit eigendom is van
de vzw. Inzagerecht is gebruikelijk, maar is niet
gelijk aan het doorgeven van kopies. Naar aanleiding
van de discussie hierover heeft hij juridisch advies
gevraagd hetgeen duidelijk stelt dat er geen recht is
op kopies onder eender welke vorm. Bovendien bevat
de boekhouding veel persoonlijke informatie
(adressen, rekeningnummers)

Ludo Martens a des objections contre une mise à
dispostion de la comptabilité complète car elle est la
propriété de l’asbl. Le droit de consultation est habituel,
mais pas le droit de recevoir des copies. Suite à la
discussion il a demndé un avis juridique qui a confirmé
qu’il n’y a pas de droit de reception de copies sous
aucune forme. En plus la comptabilité contient
beaucoup de données de nature privé (adresses,
numéros de comptes)

Volgens Jan Vanhercke heeft een rekeningtoezichter
meer dan inzagerecht, maar dezelfde rechten als een
reviseur.

Suivant Jan Vanhercke le vérificateur a des droit plus
que consultation, mais allant jusqu’au droit de réviseur.

De AV volgt de redenering van Ludo en vraagt om het
nazicht onder deze voorwaarden voort te zetten. De
penningmeester en de rekeningtoezichter dienen
opnieuw vergaderen om het toezicht af te ronden.

L’AG suit le raisonnement de Ludo et demande de
poursuivre la vérification dans cette optique. Le
trésorier et les vérificateurs de comptes doivent se
réunir encore afin de clôturer la vérification des
comptes.

7c. Goedkeuring rekeningen

7c. Approbation des comptes

Verdaagd tot de volgende (B)AV

Postposé à la prochaine AG(E)

7d. Kwijting raad van bestuur

7d. Décharge du conseil d’administration

Verdaagd tot de volgende (B)AV

Postposé à la prochaine AG(E)

7e. Aanduiding rekeningtoezichters 2016-2017

7e. Désignation vérificateurs des comptes 2016-2017

De AV stelt volgende rekeningtoezichters aan: Jan
Vanhercke en Alexandre Glaser

L’AG désigne les vérificateurs suivants : Jan vanhercke
et Alexandre Glaser

7f. Budget 2016-2017

7f. Budget 2016-2017

Ludo Martens geeft toelichting bij het voorstel. Zie
bijlage

Ludo Martens clarifie la proposition. Voir l’annexe.

Bart Persoons vindt het jammer dat de RVB opnieuw
een begroting met verlies voorstelt.

Bart Persoons déplore qu’encore une foir le CA propose
un budget à pertes.

Le cours FIDE trainer n’est pas approuvé à l’AG
De FIDE cursus trainer is vorige AV niet goedgekeurd, précédente, et donc le vote est demandé.
en dus wordt de stemming gevraagd.
Le budget “trainer” est approuvé avec met 102 voix
pour, 83 contre et 85 abstentions
Het budget “trainer” wordt goedgekeurd met 102
stemmen voor, 83 tegen en 85 onthoudingen
Le cahier de charges de SWAR n’est pas disponible et
Het lastenboek SWAR is niet beschikbaar en een

un achat est peut être prématuré. Il existe d’autres

aankoop is misschien voorbarig. Er is andere software
beschikbaar dat ook voldoet en niets kost. Misschien
is het eerder de ratingsoftware die aangepast kan
worden.

logiciels qui ne coutent rien. Peut être faut il plutot
adapter le logiciel du classement ELO.

Het budget “SWAR” wordt goedgekeurd met 131
stemmen voor, 97 tegen en 42 onthoudingen

Le budget globale est ensuite approuvé avec 229 voix
pour, 17 contre et 24 abstentions

Le budget “SWAR” est approuvé avec met 131 voix
pour, 97 contre et 42 abstentions

Het totale budget is goedgekeurd met 229
stemmen voor, 17 tegen en 24 onthoudingen
7g. Op vraag van diverse liga’s op 01/10/2016:
Voorstel om twee posten toe te voegen aan het
budget van het volgende boejaar

7g. Sur demande des ligues divers le 01/10/2016:
Proposition d'ajouter 2 postes au budget de l’année
prochaine.

·

Steun aan grote evenementen, één per
communautaire federatie

·

Soutien aux grands événements, un par fédération
communautaire.

·

Organisatie van een normen-tornooi

·

Organisation d'un tournoi à normes.

Raymond verduidelijkt dat het hier gaat om een
steun vanuit KBSB aan haar leden, de kringen, die
een organisatie opzetten

Raymond clarifie qu’il s’agit ici d’un soutien de la FRBE
vers ces membres, les clubs, qui proposent des
organisations

Goedgekeurd met 152 stemmen voor, 94 tegen en
24 onthoudingen

Approuvé avec 152 voix pour, 94 contre et 24
abstentions

7h. Lidgeld en budget 2017-2018

7h. Cotisation et budget 2017-2018

De RVB stelt voor het lidgeld ongewijzigd te houden
op 14 euro

Le CA propose de garger la cotisation inchangée à 14
euro

Goedgekeurd met 245 stemmen voor, 12 tegen en
13 onthoudingen

Approuvé avec 245 voix pour, 12 contre et 13
abstentions

8.

8.

Verkiezingen RVB (17:40)

Elections du CA

Twee mandaten lopen ten einde op deze AV:

Deux mandats se terminent lors de cet AG :

Ludo Martens en Raymond Van Melsen

Ludo Martens et Raymond Van Melsen.

Zes kandidaturen werden ontvangen:

Six candidatures ont été reçues :

Aurore Gillet, Verkozen met 248 stemmen voor, 9
tegen en 2 onthoudingen

Aurore Gillet, Elu avec 248 voix pour, 9 contre et 2
abstentions

Arben Dharda, Verkozen met 171 stemmen voor, 63 Arben Dharda, Elu avec 171 voix pour, 63 contre et 25
abstentions
tegen en 25 onthoudingen
Martin Deschepper, Verkozen met 222 stemmen
voor, 24 tegen en 13 onthoudingen

Martin Deschepper, Elu avec 222 voix pour, 24 contre
et 13 abstentions

José Dorr, Verkozen met 235 stemmen voor, 13
tegen en 9 onthoudingen

José Dorr, Elu avec 235 voix pour, 13 contre et 9
abstentions

Eddy De Gendt, Verkozen met 146 stemmen voor,
77 tegen en 36 onthoudingen

Eddy De Gendt, Elu avec 146 voix pour, 77 contre et
36 abstentions

Ludo Martens, Verkozen met 200 stemmen voor, 44 Ludo Martens, Elu avec 200 voix pour, 44 contre et 15
abstentions
tegen en 15 onthoudingen
9.

Diverse (17:55)

9.

Divers

9a&b. geschrapt

9a&b. abrogé

9c. Vastleggen datum en plaats volgende AV

9c. Date et endroit de la prochaine AG

De volgende AV wordt vastgelegd op 18 november
2017.

La date du prochain AG est fixé au 18 novembre 2017.

Resultatenrekening

Budget
BEGROTING

KBSB-FRBE-KSB ALGEMENE VERGADERING 22/10/2016

2016 - 2017 BJ

in
Totaal lidgelden federaties/Total cotisations fédérations
Lidgelden/cotisations VSF
Lidgelden/cotisations FEFB
Lidgelden/cotisations SVDB
Totaal diverse inkomsten/Total revenus divers
Subsidie BOIC/Subside COIB
Interesten bankrekeningen/Intérets comptes banc.
Verhuring materiaal/Location matériel
Sponsoring
Tegoeden vorig jaar/Avoirs année précédente AM
Tegoeden vorig jaar/Avoirs année précédente
Schulden vorig jaar/Total dettes année précédente
Totaal interclub/Total interclub
Interclubs inschrijvingen/Interclubs inscriptions 2016-2017
Interclubs boetes/Interclubs amendes
Interclub organisatie/organisation
Interclub arbiters
Interclub verplaatsingen arbiters
Interclub prijzen/prix
Interclub compensatie boetes/amendes payées
FIDE toernooiregistratie en verwerking
Totaal BK volwassenen nationaal/Total CB adultes national
Nat. kamp. Volwassenen/Champ. nat. Adultes
Nat. kamp. Volwassenen prijzen/Champ. nat. Adultes prix
Nat. kamp. Volwassenen verblijf/Champ. nat. Adultes logement
Supplement normen/supplément normes
Nat. kamp. blitz/Champ. nat. blitz
Nat. kamp. rapid/Champ. nat. rapid
Nat. kamp. rapid senior/Champ. nat. rapid senior
FIDE toernooiregistratie en verwerking
Subsidies normentoernooien/Subsides tournois à normes
Totaal BK Jeugd/Total CB Jeunesse
Resultaat BK Jeugd/Résultat CB Jeunesse
Nat. kamp. Jeugd/Champ. national jeunesse
Nat. kamp. Jeugd gesloten/Champ. national jeunesse fermé
Interscholen/Interscolaire
FIDE toernooiregistratie en verwerking
Totaal volwassenen internationaal/Total adultes international
European Chess Club Cup
Olympiade 2016
Europ. landenkamp. 2017/Champ. Europ. Pays 2017
FIDE/ECU Kamp. Volwassenen Fee
Totaal jeugd intern. toernooien/Total jeunesse tournois intern.
Jeugd recup intern./Jeunesse récup internat.
Jeugd intern. toernooien/Jeunesse tournois intern. 2015
Jeugd intern. toernooien/Jeunesse tournois intern. 2016
Jeugd intern. toernooien/Jeunesse tournois intern. 2017

uit

totalen
68768,00

42098,00
20230,00
6440,00
1560,00
1500,00
60,00

1260,00
15660,00
3000,00
-400,00
-2500,00
-4500,00
-9000,00
-1000,00

-12600,00
-2000,00
-5600,00
-2000,00
-1200,00
-600,00
-600,00
-600,00

-5220,00
-3850,00
-620,00
-750,00

-17250,00
-450,00
-16800,00

-18000,00

-18000,00

FIDE/ECU Kamp. Jeugd Fee
Totaal FIDE/Total FIDE
FIDE lidmaatschap
FIDE titels en licenties
FIDE Interfederatie transfers
FIDE/ECU Kamp. Volwassenen Fee
FIDE/ECU Kamp. Jeugd Fee
FIDE toernooiregistratie en verwerking
FIDE toernooiverwerking boetes
FIDE rating fees

-3605,00
-905,00

-2700,00

Totaal beheer/Total gestion
Forfait functies/Forfait fonctions
Administratie/Administration
Vertalingen/Traductions
Verplaatsingen/Déplacements
Sport- en beroepscommissie/Comm. sportif et appel
Internet
Software
Deelname Congres/Participation congres FIDE/Internationale
Financiële kosten/Charges financiers
Juridische kosten/Frais juridiques
Aansluitingen en abonnementen
Commissie scheidsrechters/arbitres
Verzekering BA/Assurance RC

-10490,00
-2240,00
-750,00
-0,00
-3500,00
-300,00
-250,00
-1200,00
-150,00
-250,00
-475,00
-250,00
-1125,00

Totaal sport- en beroepscommissie/Total comm. sportif et appel
Sport- en beroepscommissie waarborg/cautions
Terugbetaalde waarborgen/Garanties remboursées
Divers
Visie
Fide cursus schaaktrainers
SWAR voor clubs

Totalen

-7000,00
-4500,00
-2500,00

88988,00

-91565,00

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
De begroting betreft de periode 01-09-2016 tot 31-08-2017, bij de uitzendingen de periode 01-01-2017 tot 31-12-2017.

-2577,00

Vergadering liga’s synthese – voor bespreking op de AV KBSB
Proposition de synthèse de la réunion des ligues du 2/10/16 - Bruxelles
PRESENTS : Günter Delhaes (SVDB), Bart Van Tichelen (Antwerpen), Marc Clevers
(West Vlaanderen), Ludo Martens (Limburg), Bart Persoons (Vlaams Brabant), Eddy De
Gendt et Ben Van De Putte (Oost Vlaanderen), Pierre Deutsch (Brabant Wallon),
Raymond van Melsen (FEFB).
EXCUSES : Albert Fouarge (Liège), Philippe Jassem (Bruxelles-Capitale).
La réunion a débuté à 14H10 et s'est achevée à 16H00. Le président est remercié pour
l'invitation. C'est lui qui entame l'attente des ligues vis-à-vis de la FRBE asbl.
Günter Delhaes : Nous devrions compléter les compétences dans le conseil
d'administration, qu'elles travaillent en équipe et qu'elles veillent à une bonne
communication
Il serait utile de créer des commissions pour certaines décisions.
La FIDE exige de plus en plus de titres et cela pose un problème pour l'avenir belge.
Une solution possible pour une meilleure perception de l'extérieur : augmenter
administrativement le nombre de membres (ceux qui sont à l'école, par exemple).
On attend un soutien des ligues et que la fédération s'appuie sur elles. A l'inverse, pour les
soutenir, il faut plus de professionnalisme.
L'actuelle réalité qui changera à la suite de l'assemblée générale du 22 octobre :
PRÉSIDENT. Günter Delhaes
VICE-PRÉSIDENT. Bart van Tichelen
SECRETAIRE-GENERAL Bernard Malfliet
SECRÉTAIRE. Bernard Malfliet
TRÉSORIER : Ludo Martens.
RESPONSABLE DES TOURNOIS NATIONAUX. Luc Cornet.
DIRECTEUR DU CLASSEMENT ET DES AFFILIATIONS. Daniel Halleux
DIRECTEUR DE LA JEUNESSE. Marc Clevers
RESPONSABLE INTERNATIONAL : Ludo Martens
RESPONSABLE DES ENVOIS INTERNATIONAUX DE JEUNES.Marc Clevers
RESPONSABLE DU SITE WEB ET DE l'INFORMATIQUE : Daniel Halleux
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION. ??
DÉLÉGUÉ AUPRES DU C.O.I.B. : Raymond van Melsen
RESPONSABLE DES REGLEMENTS. Luc Cornet
CONSEILLER JURIDIQUE. ??
L’OMBUDSMAN: ??
REPRÉSENTANT DES JOUEURS D’ÉLITE. Rudolf Meesen
La REPRÉSENTANTE DES JOUEUSES. Sandra Roubin > Aude Soubrier
Rating Officer : Daniel Halleux
FIDE Delegate : Luc Cornet
RESPONSABLE DES ARBITRES : Geert Bailleux

Bart Persoons demande une meilleure communication. Recevoir les rapports, par
exemple. Le dernier accessible date du mois d'avril. Ne pas attendre si longtemps
pour avoir des informations (actuellement : un mois avant l'A.G.) car il faut avoir le
temps de les lire pour proposer des initiatives.
Les idées devraient aussi aller du bas vers le haut.
Pierre Deutsch : Il y a un manque de personnes motivées pour agir, un manque de
responsables. Notre ligue essaye de survivre. Certaines bonnes volontés sont
actives uniquement envers les joueurs et pas administrativement.
Bart Van Tichelen souscrit à ce qu'a dit Bart Persoons. Les membres ne savent pas
ce qui a été voté.
Proposiion : établir un court PV des décisions qui ont été prises pendant les
réunions.
Trop de personnes cumulent les fonctions.
Il y a beaucoup de jeunes dans la ligue mais il n'y a pas la disponibilité pour les
suivre plus loin. Il faudrait prévoir une meilleure ligne d'enseignement de notre jeu.
A l'A.G., il est fréquent que l'on ne sache pas très bien sur quoi on vote.
Ludo Martens préconise des cours pour FIDE Trainers. La FRBE devrait y apporter
son soutien. Il faut plus de professionnalisme et aussi plus d'arbitres dans les
interclubs.
Eddy De Gendt attend surtout de l'action envers les jeunes.
Marc Clevers désire plus de précisions en ce qui concerne le remplacement de
joueurs (champions ou vice-champions, par exemple) qui sont indisponibles pour
participer à certaines compétitions.
Raymond van Melsen (en relais de ce qui lui a été communiqué).
Les ligues attendent une meilleure communication de la FRBE.
Elles proposent d'aider les grandes organisations (TIPC, tournois à normes, soutien
des meilleurs talents...).
Des formations plus régulières d'arbitres FIDE sont demandées et ne pas se laisser
abattre par d'éventuels échecs précédents.
Assouplir l'inscription de nouveaux joueurs dans les interclubs en avançant la date
autorisée du 1er janvier au 1er novembre. Motif : les nouveaux jeunes doivent
attendre trop longtemps (3 à 4 mois) pour être confrontés à la compétition et ils
délaissent les échecs pour d'autres disciplines.
Si la FRBE ne change pas, ses administrateurs doivent avoir une meilleure
conscience de ce qu'elle se base sur les cercles (ce qui évite la confrontation
linguistique).
Il est proposé d'améliorer et de faciliter le travail, notamment de l'assemblée
générale, en modifiant les statuts et de se baser désormais sur les ligues.
_______
En conclusion : Il est demandé au président d'introduire, dans le délai imparti, les
sujets concrètement proposés ci-dessus dans l'agenda de l'assemblée générale du
22 octobre 2016.
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LICENCE G
En 2015, Günter Delhaes, aurait souhaité que les enfants des écoles participant aux
interscolaires soient affiliés à notre fédération, ne serait-ce qu’à travers une licence à un prix
plus que modique. Laurent Wery, responsable de la jeunesse FEFB m’indique qu’à la FFE, il
existe une licence B ou, pour une cotisation de quelques euros, ces membres bénéficient de
l’encadrement de la fédération française des échecs.
Après quelques mois de réflexion, à mon initiative, j’ai demandé à ce que cette question soit
mise à l’ordre du jour du conseil d’administration de la fédération nationale du 19 décembre
2015. Après 1h30 de discussion, aucun consensus concret n’en est ressorti et il semble bien
que cette idée soit (déjà) classée sans suite ! … juste un peu de bla bla dans le rapport du CA
avec une « commission » hypothétique qui n’a jamais vu le jour.
Licence spéciale pour les échecs en écoles à un tarif réduit. Un joueur pourrait alors
seulement participer s’il est membre. Le joueur doit pouvoir payer avant la compétition. Donc
il faudrait une personne supplémentaire pour vérifier la liste de membres et la tenir à jour.
Cotisation proposé est de 3 EUR dont au moins 2 EUR sera versé aux écoles. Et quid de
l’assurance. Il serait judicieux de composer une commission pour discuter ce sujet (avec
quelques personnes par fédération)
La FRBE-KBSB organise SON championnat de Belgique interscolaires et après, il ne subsiste
aucune trace de ces participants. Ce n’est pas normal ! Idem du coté FEFB, un règlement des
interscolaires FEFB a été rédigé mais rien n’est prévu pour une gestion informatique de ces
joueurs qui sont peut-être des membres potentiels pour nos clubs.
D’un autre côté, il y a quelque temps, un parent d’un enfant participant aux JEF m’a fait
remarquer qu’il était quelque peu pénible de devoir, à chaque ronde du JEF, de devoir
compléter un formulaire reprenant le matricule, nom, prénom, date de naissance, email, etc.,
… et c’est vrai que le système d’inscription au JEF est un peu archaïque. Du coté des
critériums de la VSF c’est un peu la même chose, ils font ce qu’ils peuvent à coup de
manipulations de fichiers sans un outil vraiment dédié à cette fonction.
N’étant pas le seul à penser que ces écoliers devraient être ne serait-ce que recensés et ceci
sans même parler de cotisation - ce serait gratuit – j’ai imaginé un système informatique pour
permettre la gestion de ces licences G, G comme gratuit, et de créer une base de données
contenant tous ces enfants, qui, soit appartiennent à des écoles participant aux interscolaires,
soit qui participent à des étapes du JEF côté francophone, soit qui participent aux critériums
coté néerlandophone. Le fichier Player.dbf pourrait alors être mis à jour avec les dernières
affiliations extraites de la base de données et exploité par les programmes d’appariement
SWAR, PairTwo, … avec à la clé un gain de temps et moins de stress pour l’encodage des
participants.
En ayant parlé au CA FEFB du 06/02/2016, j’ai perçu un scepticisme parmi quelques
administrateurs mais je pense qu’ils n’aient pas bien compris tous les enjeux, les tenants et
aboutissants de ce projet qui n’a été qu’évoqué sans en expliquer les détails. (aucune trace
dans le rapport de la réunion)

Luc Cornet, directeur des tournois nationaux, pense aussi que cet outil soulagerait les
organisateurs de ces compétions comportant des enfants qui ne sont pas affilés et qu’ils
seraient preneur d’un tel système. Il faut dire que la programmation de ce système de
gestion est quand même un travail d’ampleur nécessitant peut-être 150h de travail. Laurent
Wery responsable des jeunes francophones à la FEFB en a bien compris l’enjeu, lui-même
convaincu des bénéfices que pourrait nous apporter ce projet avec cette licence.
En mars 2016, après une bonne semaine de travail, j’ai programmé un premier module
permettant la gestion des JEF francophones et mis celui-ci en service, en test en somme, dès
le mois d’avril 2016 jusqu’à fin 2016.
Ce système Licence G de recensement et gestion des joueurs JEF et autres, passe par
l’obligation des responsables de ces joueurs de se créer un compte pour permettre de les
identifier. Ces responsables peuvent alors créer une licence G pour leur joueur leur permettant
de les inscrire à l’une des compétitions JEF, Criteriums VSF, interscolaires au niveau des
provinces, au niveau de nos 3 fédérations FEFB, VSF ou SVDB, ainsi que pour la grande
finale nationale interscolaire. La mise en service pour les Criteriums VSF et interscolaires ne
se ferait (au conditionnel) que le 01/01/2017.
D’un point de vue technique, ces joueurs licences G sont insérés dans le table Signaletique,
c’est-à-dire la table qui contient déjà nos quelques 21000 joueurs, qui sont ou qui ont été
affiliés pour être ensuite transférés dans Player.dbf et exploitable avec SWAR ou PairTwo.
Un nouveau champ a été ajouté à la table Signaletique pour permettre l’identification des
joueurs licence G. Un membre affilié actuellement dans un club peut ainsi en plus recevoir
une licence G, ce n’est pas incompatible. Cette licence G ne doit être créée qu’une seule et
unique fois par le responsable de l’enfant. Au 1er janvier, les joueurs qui atteignent leur
21ème année se voient retiré cette licence G. Lorsqu’un joueur licence G atteint ses 21 ans au
1er janvier, il n’est plus possible de lui créer une licence G bien sûr. Un responsable peut-être
le parent du joueur, le joueur lui-même pour les plus âgés, son instituteur, professeur ou
directeur pour les écoles.
Le système est utilisé pour +- 80% des participants des JEF, pourcentage en constante
augmentation (il faut que ça rentre dans les bonnes habitudes), ce qui facilite la tâche des
organisateurs des étapes puisqu’il suffit d’importer la liste des participants dans le programme
d’appariement, SWAR ou PairTwo
Du coté des interscolaires, le système permettrait également aux écoles de constituer leurs
équipes et leur liste de force AVANT les rencontres et permettre aux organisateurs une
gestion plus efficace et moins stressante de ces compétitions. La condition sine qua non pour
que ce système fonctionne est qu’il faut une adhésion absolue des écoles, de leurs
représentants et également des enfants (et parents) ! Si ce projet est mis en œuvre, il faudra
certainement l’accompagné d’un texte énumérant les règles à respecter. A la FEFB ce texte
existe déjà.
De son côté, la FIDE, ainsi que l’ECU s’investissent dans les « échecs à l’école ». Alors n’estt-il pas temps de leur emboiter le pas ? ou dois-je laisser tomber ce projet ? Peut-être que
quelqu’un d’autre a une meilleure idée ?
Daniel Halleux

Verslag voorzitter

BERICHT DES PRÄSIDENTEN
Im Verlaufe des letzten Jahres habe ich in der Funktion als Präsiden
des Bundes folgende Einladungen erhalten und besucht .Ich war während
30 Tagen für den Bund unterwegs.
NATIONAL
1.6 Versammlungen des Verwaltungsrates des Belgischen Schach Bundes.
2.Internationales Grossmeister –Turnier in Leuven.
3.Eröffnungsfeier der Belgischen Einzelmeisterschaft in Wirtzfeld.
4.Preisverteilung der Belgischen Einzelmeisterschaft in Wirtzfeld.
5.Preisverteilung des Internationalen Turniers des CRE Charleroi
6.Eröffnungsfeier desInternationales Normenturnier beim KSK.Rochade –Eupen
7.Preisverteilung beim Internationalen Normenturnier des KSK Rochade – Eupen.
INTERNATIONAL
FIDE
1.-14 September 2016 Schach-Olympiade in Baku. FIDE Generalversammlung
In Baku habe ich an folgenden Versammlungen teilgenohmen :
3 Tage FIDE CONGRESS,
1 TAG AIDEF (FRANZÖSISCHSPRACHIGEN VERBÄNDE)
1 TAG CHESS IN SCHOOLS
2 TAGE ECU
1 TAG ETHICS COMMISSION
1 EVENTS COMMISSION
ECU
In Oktober 2015 war ich auf der Generalversammlung der ECU in Bar/Montenegro
während einer Woche dort wurde ich in der „ Event-Commission“ gewählt.
Am 24.und 25.02 Versammlung mit der ECU im Europaparlament „ Chess on Scholls“
Günter Delhaes
Präsident

RAPPORT DU PRESIDENT
Au cours de la dernière année, je reçu les invitations suivantes en qualité de Président de la
Fédération nationale.et j’étais présent. Donc en tous j’étais en route
Pendant 30 jours.
1. 6 Les réunions du Conseil d’administration 2.Internationales Grandmaster à Louvain.
3.Cérémonie d’ouverture championnat belge Wirtzfeld.
4.Distributions des prix championnat belges à Wirtzfeld.
5. Distributions des prix tournoi international de la CRE Charleroi
6.Cérémonie d’ouverture tournoi à Normes KSK.Rochade -Eupen
7. Distributions des prix tournoi international de KSK Rochade Eupen.
INTERNATIONAL
FIDE
8.1.-14 Septembre 2016 Olympiade d'échecs à Bakou. Assemblée générale FIDE
A Bakou, je teilgenohmen les réunions suivantes:

3 jours FIDE CONGRES,
1 jour AIDEF (ASSOCIATIONS DE LANGUE FRANÇAISE)
1 jour CHESS DANS LES ÉCOLES
2 jours réunion de l’ ECU
1 jour COMMISSION D'ÉTHIQUE
1 jour EVENTS COMMISSION ECU
En Octobre ici à 2015, je suis à l'Assemblée générale de l'ECU à Bar / Monténégro au cours
d'une semaine là-bas, je fus élu au «Event-Commission".
Sur 24.and 25.02,2016 réunion avec l'ECU au Parlement européen à Bruxelles"Chess on
Scholls"
Günter Delhaes
Président

Verslag Ondervoorzitter KBSB (werkingsjaar 2015-2016)
Beste leden
Mijn verslag valt uiteen in een aantal aandachtspuntjes/verwezenlijkingen.
1. Ik ben aanwezig geweest op alle vergaderingen van de raad van bestuur, met uitzondering
van de vergadering van 13 februari 2015. Reden hiervan is dat de vergadering ter elfder
ure verplaatst werd, waardoor deze niet meer in mijn agenda kon ingepast worden.
2. Tijdens het afgelopen jaar heb ik de voorzitter vervangen op volgende activiteiten:
· prijsuitreiking nationaal jeugdkampioenschap
· als voorzitter van de raad van bestuur op de vergadering van 13 september 2016.
3. Ik merk dat de leden van de raad van bestuur goed samen werken (dit was in het verleden
anders), maar tegelijk merk ik ook dat er "capaciteit" ontbreekt. Dit komt omdat de
meeste van de huidige bestuurders meerdere mandaten hebben in het schaaklandschap en
we allemaal vrijwilligers zijn. Hier is het fijn om vast te stellen dat er een nieuwe reeks
vrijwilligers klaar staan om een mandaat op te nemen. Dit geeft voor mij alleszins aan dat
er nog mensen zijn die geloven in KBSB. Ik roep dus de leden van de algemene
vergadering op om de kandidaten te steunen.
4. Ik betreur het ten zeerste dat er heel veel tijd per vergadering/jaar verloren gaat aan het
discuteren over "persoonlijke zaken". Deze interne afrekeningen dragen niet bij aan een
verbeterde werking van onze vereniging; integendeel zij ontmoedigen de (weinige)
vrijwilligers die de kar trekken. Ik denk dat persoonlijke contacten/gesprekken dikwijls
betere oplossingen kunnen geven dan uren palaveren. Als ondervoorzitter wil ik mij het
komende jaar ter beschikking stellen om bruggen te bouwen en gemeenschappelijke
belangen te realiseren. Het zou fijn zijn om te focussen op gelijkenissen in plaats van op
details/verschillen.
5. Tijdens de vergadering met de liga's kwam het aspect "communicatie" naar voor. Ik sluit
mij aan bij deze bevinding en zal het komende jaar mee bewaken dat hier stappen gezet
worden.
Antwerpen 15 oktober 2016
Bart Van Tichelen
bestuurder KBSB

Verslag secretaris-generaal
Dit jaar van voor KBSB een jaar om zich te herorienteren naar haar belagrijkste
doelstellingen : de belgische kampioenschappen, de nationale interklubs, de
internationale uitzendingen. We kregen, waarvoor dank, van de algemene
vergadering de nodige middelen om ons hierop te concentreren. De ploeg werkt
redelijk goed samen en dankzij enkele harde werkers loopt ales gesmeerd. Het
ontbreekt ons nog steeds aan toekomstviie, maar ik heb het gevoel als ik
aanwezig ben op algemene vergaderingen dat dit ook niet echt van ons wordt
verlangd. Als KBSB doet wat het moet doen, en verder niets, lijken de meeste
leden tevreden.
Toch hoop ik in de toekomst dat we de ploeg kunnen aanvullen met meer
mensen met visie en hopelijk toch iets kunnen uitwerken waar de meerderheid
van de leden zich in kunnen vinden. Ik stel vast dat er een aantal zeer
waardevolle kandidaten klaarstaan om hieraan te werken.
Bernard Malfliet
Verslag secretaris
Het verslag van de secretaris beperkt zich zoals gewoonlijk tot de verslagen van
de verschillende vergaderingen, zoals gepubliceerd op de website van KBSB.
Bernard Malfliet

Verslag schatbewaarder
Zoals uit de rekeningsaldi blijkt zijn onze liquiditeitsproblemen nu verleden tijd.
De begroting van vorig jaar voorzag meerdere besparingen zoals in interclub (minder prijzen
en meer boetes) en beheerskosten om weer een positief resultaat te kunnen boeken.
De toernooien en uitzendingen bleven echter ook netjes in het budget passen. Bij de
olympiade werd wel niet meer gediscussieerd over een inschrijvingsgeld per deelnemer of
verblijfskosten voor het Fidecongres (Vorige olympiade in Tromso kwam er wel protest van
de FIDE). Bij de jeugduitzendingen werd het budget goed gerespecteerd maar een extra coach
zou toch geen luxe zijn geweest.
Een aangename verrassing was de aanzienlijke terugbetaling van 22200 in onze
schuldvordering. Er is voorbije jaar veel moeite gedaan om deze schuld te minderen en het
saldo zou nu 66889,95 bedragen. Heel spijtig is dan dat de advocaten hier hoge kosten
aanrekenden wegens “goede prestaties” terwijl dat vorige jaren nog 100 Eur/jaar was.
In de staat van het vermogen merken we op dat van het voorbije schaakjaar nog ongeveer
5000 Eur (1200 in en 7000 uit) dient gerecupereerd. Dit zijn vooral inkomsten/uitgaven met
betrekking tot de uitzendingen (na 1 september) en de lopende rekeningen van de Fide.
Het voorbije jaar heb ik aan het Belgisch Jeugdkampioenschap en het Belgisch
Kampioenschap een bezoekje gebracht bij de prijsuitreiking en ben ik ook de
olympiadeploegen gaan uitwuiven bij hun vertrek.
Verslag verantwoordelijke internationale uitzendingen
Dit jaar vond de olympiade in Azerbeidzjan plaats. Voor zowel de damesploeg als herenploeg
waren er 5 kandidaten. Het selecteren was dus probleemloos al waren er enkele kandidaten
die aanvankelijk niet konden garanderen dat ze zich konden vrijmaken om naar Bakoe te
gaan.
Traditioneel zijn er discussies bij deze uitzending. Men legt dan de verantwoordelijkheid bij
een of ander persoon maar het is eigenlijk hoog tijd om de reglementering van de
uitzendingen grondig te herzien.
Een veel groter probleem was dat de deelnemers de laatste jaren geen paspoort nodig hadden
en dus ook niet meer over een geldig paspoort beschikten en bijgevolg geen visum konden
krijgen. Hierdoor werd het inschrijven met bijna 4 weken vertraagd.
Het laatste probleem kreeg ik bij het betalen van inschrijvingsgeld en enkele bijkomende
dagen verblijf voor de afgevaardigde in het Fidecongres. Er was een mogelijkheid om via een
bank in Duitsland te betalen maar de naam van de rekeninghouder was niet dezelfde als van
de rekeninghouder bij de bank in Azerbeidzjan. De betalingen werden geweigerd en de bank
weigerde me de naam van eigenaar van de rekening mee te delen. De dag voor het vertrek heb
ik voorzichtigheidshalve geld afgehaald en aan de delegatieleider meegegeven om ter plaatse
te betalen.

Het belangrijkste is uiteraard dat de 2 ploegen een goed resultaat behaalden en de
mogelijkheid er is om aan een wereld of Europees kampioenschap deel te nemen. Eén
toernooi per jaar is weinig maar veel beter dat dan geen.
Ook positief is dat vier reizigers de moeite deden om een cursus Fide-trainer te volgen. In juni
was er maar één Fide-trainer beschikbaar om ploegkapitein te zijn bij de Olympiade terwijl
we er volgens het reglement twee nodig hadden.
DE UITVOERIGE RAPPORTEN VAN LUC CORNET WORDEN NIET VOORGELEZEN. ENKEL ZULLEN
EVENTUELE VRAGEN BEANTWOORD WORDEN. DEZE MOGEN ALTIJD NAAR HEM OP VOORHAND
DOORGESTUURD WORDEN.

Rapport VNT AV KBSB 22/10/2016
Periode van 18/10/2015 – 22/10/2016 (geschreven op 01/10/2016)
1) NIC 2015-2016
·

·
·
·

·
·
·

Voor aanvang van het seizoen werd wegens geen kandidatuur-inrichter voor een
gemeenschappelijke laatste ronde voor eerste afdeling door de RvB beslist dat er geen
gemeenschappelijke laatste ronde voor eerste afdeling zou zijn en dat alle afdelingen op
dezelfde datum zouden spelen.
Kampioen: 401 KGSRL 1.
Degraderen uit eerste afdeling: 402 Jean-Jaurès 1 en 901 Namur 1; promoveren vanuit
tweede afdeling: 471 Wachtebeke 1 en 501 CREC 1.
Normen:
- IM-norm voor FM Nicola Capone (514 Fontaine) (op basis van de eerste 9 partijen)
- IM-norm voor FM Eric De Haan (109 Borgerhout)
- GM-norm voor IM Xander Wemmers (109 Borgerhout) (op basis van de eerste 9 partijen)
Alle prijzen en schadeloosstellingen werden uitbetaald, alle boetes werden geïnd.
Van de 328 ingeschreven ploegen (13 reeksen in 5 de afdeling waarvan 8 met een bye; 7
ploegen meer dan in seizoen 2014-2015) eindigden 326 de competitie.
Er zijn geen uitspraken gedaan door mij dit seizoen.

2) BK 2016 te Wörriken (van za. 02/07/2016 t.e.m. zo. 10/07/2016)
·

·
·
·
·

De organisatie lag bij 627 Schachfreunde Wirtzfeld o.l.v. Victor Schleck met als hoofdarbiter
IA Jos Pots. De experten speelden 9 achtereenvolgende dagen; de deelnemers van het open
speelden 8 dagen (begin op zondag) met de maandag twee partijen. Dit omwille van
logementsredenen (een andere activiteit vond in het eerste weekend plaats). Het was een
uiterst geslaagd BK, helaas met veel te weinig deelnemers (10+79).
Belgisch Kampioen: GM Tanguy Ringoir (627 Wirtzfeld)
Open Kampioen: CM (ondertussen FM) Adrian Roos (462 Zottegem).
Dameskampioen : WFM Hanne Goossens (135 Geel).
De Sofia-regels waren niet van kracht.

·

Versnelde paringen werden niet toegepast.

3) BK Blitz 2016 te Saint-Ghislain (za. 30/04/2016)
·
·
·

Dit kampioenschap werd toegekend door de RvB aan Angelo Capone (514 Fontaine). Het
kampioenschap zou geïntegreerd worden in het 3ième Mémorial Freddy Deghilage.
Echter omwille van politieke redenen kreeg de organisatie niet de gewenste zaal, waardoor
dit kampioenschap niet kon doorgaan.
Ondanks opnieuw een kandidatuurstelling werd geen nieuwe organisator gevonden,
waardoor de RvB in haar laatste vergadering beslist heeft om in 2016 geen kampioenschap
meer in te richten.

4) BK Rapid te Anderlecht (zo. 04/09/2016)

·
·
·
·
·

Dit organisatie was in handen van 209 The Belgian CC o.l.v. Regis Lanoye. De wedstrijdleiders
waren waren IA Gunther Deleyn, Philippe Jassem en Frank Deneyer .
Het kampioenschap bestond uit 9 rondes van 15 min. per partij per speler.
Er deden 141 deelnemers mee (33 meer dan jaar 2015).
Toernooiwinnaar werd GM Erik Van Den Doel (627 Wirtzfeld; 8/9) en Belgisch Kampioen
werd Mourad De Villers (239 Boitsfort; 7,5/9).
Het doorgeven van de toernooiresultaten voor FIDE-rapideloverwerking kende vertraging
wegens dat niet alle deelnemers beschikten over een FIDE-ID, maar het is uiteindelijk toch
gelukt.

5) NIC 2016-2017
·

·

·

De volgende termijnen werden gehanteerd (en waren dikwijls eerder gehaald):
- Inschrijvingen: 31/07/2016
- Opvissen ploegen om afdelingen te vervolledigen: 31/07/2016
- Publicatie eerste versie reeksindeling: 15/08/2016 à uiteindelijk zijn er maar 3 versies
verschenen, de laatste op 13/09/2016
- Ledenadministratie tot 15/09/2016
- Spelerslijsten tot 16/09/2016 (ik heb wel nog interne verschuivingen toegelaten aan de
ploegopstellingen)
332 ploegen schreven zich in (13 reeksen in 5 de afdeling waarvan 4 met een bye; 4 ploegen
meer dan in seizoen 2015-2016). Er zijn 4 clubs die opnieuw of voor de eerste keer een ploeg
inschreven in de NIC: 121 Turnhout; 194 ChessLooks Lier; 404 De Drie Torens Gent; 961
Braine Echecs. Er is één fusie geweest: 403 De Drie Torens Gent fuseerde met 436 Wetteren.
Daarnaast schreven 4 clubs (vergeleken met vorig seizoen) geen ploeg meer in:134 Schilde;
185 Lille; 290 Epicure en 353 Wervik.
Alle inschrijvingsbedragen zijn geïnd.

6) BK Rapid 50+ en 65+ (zo. 30/10/2016)

·
·
·

Dit kampioenschap werd toegekend door de RvB aan 621 Ans onder leiding van Antonio
Mollica.
Het kampioenschap bestaat uit 9 rondes van 20 min. per partij per speler.
Mits 15 deelnemers per groep worden de deelnemers verdeeld over 2 groepen: +50 en +65.

7) BK 2017
Voor het BK 20176, wat zal plaats vinden tussen za. 01/07/2017 en zo. 09/07/2017, stond er op de
website een kandidatuurstelling tot 30/09/2016. Ik heb uiteindelijk één kandidatuur binnengekregen.
Omwille van haar 70-jarig bestaan wenst de Schaakliga Antwerpen het BK 2017 te organiseren in de
gemeentelijke sporthal van Niel. Deze locatie ligt op de as Brussel-Antwerpen en is vlot te bereiken
via de wagen (A12).
De RvB dient deze kandidatuur nog goed te keuren op haar volgende vergadering.

8) NIC 2017-2018
Ziehier mijn voorstel voor de data van komend seizoen. OPGEPAST. Op dit moment (za. 01/10/2016)
heeft de RvB tijdens de vorige vergadering hiervan kennis genomen, maar is dit voorstel nog niet
besproken (het staat wel op interclubpagina op de website van de KBSB).
NIC 2017-2018
Ronde
1
2
3
4
5
res. 1
6
7
8
9
res. 2
10
11/2-5
11/1
test

2017-2018
zo. 01/10/2017
zo. 15/10/2017
zo. 22/10/2017
zo. 19/11/2017
zo. 03/12/2017
zo. 17/12/2017
zo. 04/02/2018
zo. 25/02/2018
zo. 11/03/2018
zo. 25/03/2018
zo. 15/04/2018
zo. 22/04/2018
zo. 29/04/2018
zo. 06/05/2018
zo. 06/05/2018

Ik heb rekening gehouden met de verzuchtingen van de clubs om zo weinig mogelijk in januari te
spelen.
9) Andere KBSB-toernooien

Clubs die hun kandidatuur willen indienen voor het inrichten van het BK of BK Blitz of BK Rapid of BK
Senioren, kunnen altijd bij mij terecht. Op dit moment zijn er, buiten het BK, geen concrete data
ingepland hiervoor. Op de website staat een permanent artikel waar gevraagd wordt naar
kandidatuurstellingen en waarin vermeld staat welke de volgende organisaties zijn, wanneer ze
doorgaan, enz.
Fontaine heeft zijn ondertussen haar kandidatuur ingediend voor het Belgisch
Snelschaakkampioenschap op za. 29/04/2017. (Opgepast, nog niet besproken en dus goedgekeurd
door de RvB.)

10) Paringsprogramma
Sinds 01/09/2015 is er geen onderhoudscontract meer voor Pair Two. Concreet wil dit zeggen dat
versie 6.13 de allerlaatste versie is. Ondertussen zijn er wel al enkele (kleine) bugs ontdekt
(voornamelijk bij extra punten). Daarnaast is vanaf 01/07/2016 ook het nieuwe rapportingsmethode
TRF16 van de FIDE in voege getreden (nodig voor de FIDE-ratingverwerking). Hierin wordt o.a. een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen afwezigheden (met of zonder (halve) punt), forfaits en byes.
Vanaf 01/07/2017 zullen Zwitserse normentoernooien verplicht gepaard moeten worden met een
endorsed programma. Trouwens zullen vanaf 01/07/2016 alle rapporten van Zwitserse toernooien
waarin normen behaald worden, worden onderzocht met een FPC (Free Pairing Checker).
Eerst al een misvatting proberen weg te werken. Clubs vragen mij of dat zij Pair Two nog mogen
gebruiken. Het antwoord is ja, maar oppassen indien er FIDE-eloverwerking werd aangevraagd. Voor
al het andere is P2 meer dan geschikt. Bovendien is ze voor files aan te maken voor nationale
eloverwerking het programma. Enkel zijn er een aantal bugs die niet meer opgelost zullen worden.
Swar, de aangekondigde opvolger van Pair Two, gebruikt ook JaVaFo als paringsengine. Dit mag,
maar dit programma moet toch nog door de FIDE goedgekeurd worden als het wil gebruikt worden
voor normentoernooien.
Ondanks dat Swar in de laatste maanden enorm verbeterd is, zit dit programma nog steeds in een
groeifase.

11) Oproep tot controle van de gegevens
Net als andere seizoenen dien ik de clubs te vragen om hun ledenadministratie te controleren. Juiste
schrijfwijze van de namen, juiste geboortedatum en nationaliteit en correcte contactgegevens
(waaronder zeker e-mailadres) is voor ons zeer belangrijk. Maar wij merken ook dat de
geboorteplaats niet opgevuld wordt of dat de clubs de FIDE-nationaliteit niet goed opvullen. Dit
laatste is bijvoorbeeld superbelangrijk voor een lid die nog geen FIDE-ID heeft. Dan betekent dit veld
“door welke federatie moet voor deze spelers een FIDE-ID aangemaakt worden?” Dit hoeft niet
noodzakelijk het land van zijn of haar nationaliteit te zijn. Een buitenlander die woonachtig is in
België kan een Belgische FIDE-ID krijgen. Veelal komt dit overeen dat de clubs even die gegevens aan
hun leden moeten opvragen en voorts invullen.
Ook een vraag van mij aan jullie is om als er een lid van uw club overleden is, deze door te geven aan
Daniel Halleux of mezelf, zodat wij deze kunnen markeren als overleden. Hiermee in betrekking ook

een vraag van ons.Is het mogelijk om éénmalig al uw ex-leden te controleren en aan ons door te
geven als er overledenen tussen zijn? De beste manier om dit te doen is een lijst te maken van uw
club vertrekkende uit het PLAYER-bestand. Bijvoorbeeld via Excel kun je PLAYER openen en filteren
op kolom C (Club). Vervolgens filteren op kolom M (Suppress). Als hier WAAR (NL) of VRAI (FR) of
TRUE (EN) staat, dan zijn dit niet-actieve spelers.
Hartelijk dank hiervoor.
12) Dankwoord
In eerste instantie wil ik enkele van mijn collega’s danken voor hun nodige ondersteuning: Georges
Marchal voor zijn ondersteuning bij o.a. Swar en vooral Daniel Halleux voor zijn (talrijke) interventies
bij problemen.
Daarnaast wil ik ook de clubs bedanken voor nog maar eens een geslaagd seizoen van goede
samenwerking.

Rapport FIDE Delegate AV KBSB 22/10/2016
Periode van 18/10/2015 – 22/10/2016 (geschreven op 01/10/2016)

Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:
·
·

·
·
·
·
·
·

Indienen van de homologatieaanvragen alsook inladen van de FIDE-rapporten op de FRS
Correcties van de gegevens in het FIDE-bestand, alsook uploaden van de foto’s (een vereiste
sinds de BAV van 2014 voor alle spelers die afgevaardigd worden of die een titel aanvragen
of een norm willen indienen)
Doorgave normen
Controle en aanvraag titels
Aanvraag transfers naar BEL-federatie
Inschrijvingen voor diverse individuele of ploegkampioenschappen (zowel ECU als FIDE als
andere)
Batches gelicentiëerde arbiters aanvragen
Nog enkele losse puntjes
- Personen die een norm behalen, dienen van de organisatie een document te krijgen.
Spelers moeten ook een Amerikaans rooster kunnen voorleggen, terwijl arbiters en
organisatoren een IT3-document moeten kunnen voorleggen.
- De aanvragen voor de diverse titels, als ook de normen voor spelers of arbiters, maar ook
het transferdocument of zelfs de homologatieaanvraag zijn in Excel gemaakt en dienen
gebruikt te worden. Deze documenten zijn te vinden op de website van de KBSB.
- Tot slot wil ik nog meedelen dat spelers, arbiters, trainers, organisatoren, … die een
aanvraag indienen, dienen te verifiëren of dat hun geboorteplaats goed is ingevuld in de
ledenlijst. Zij en ook spelers, coaches, aangesloten begeleiders die uitgezonden worden
op een internationale uitzending, dienen ook een foto te hebben op de FIDE-website in
het exacte formaat van 160 px breed en 200 px hoog. Indien die er niet is, dan dienen ze
een foto in dat exacte formaat naar mij toe te sturen.

Algemene Vergadering KBSB - Commissie van Internationale
Scheidsrechters/ Kadervorming (2016.10.22).
1. Nationale Interclubcompetitie (NIC).
·

2015 – 2016:
Er zijn tijdens de Nationale Interclubcompetitie geen problemen geweest met
de scheidsrechters.
Er werd geen enkele klacht ingediend tegen een genomen beslissing(en).
Graag wil ik hier uitdrukkelijk de scheidsrechters van harte bedanken.

·

2016 – 2017:
Momenteel zijn de eerste 2 ronde afgewerkt.
Er zijn geen problemen te melden.
Ik ben nog bezig met de opmaak en afwerking van de verdeling van de
scheidsrechters voor de 1 ste klasse vanaf ronde 6.
Alle scheidsrechters met FIDE-licentie werden daarvoor aangeschreven via
mail.
1 club uit 2de klasse heeft voor haar thuiswedstrijden een scheidsrechter
gevraagd. Voor zover mogelijk zal op die vraag ingegaan worden.

2. Aanduiding van een scheidsrechter voor de Olympiade in Baku (Azerbaijan).
Ik werd door de FIDE aangeduid als matcharbiter tijdens de 42st Olympiade in Baku
(Azerbaijan)
Voor mij was dit een onvergetelijke ervaring!
3. Deelname aan de vergadering van de FIDE-arbiterscommission en aanduiding in de
subcommissie van de FIDE-arbiterscommission.
Ik heb in Baku deelgenomen aan de vergadering van de FIDE-arbiterscommission.
Tijdens die vergadering werd ik aangeduid als lid van een nieuw opgerichte
subcommissie voor de ontwikkeling, opleiding en continue bijscholing van arbiters.
Ook Luc Cornet liet weten geïnteresseerd te zijn om deel uit te maken van die
subcommissie.
De eerstvolgende vergadering is voor november gepland.

4. Promotieaanvragen.
Er zijn 2 promotieaanvragen ingediend en goedgekeurd namelijk:
-

Wim Cools werd gepromoveerd tot nationaal arbiter categorie A

-

Bart De Vogelaere werd gepromoveerd tot Internationaal Arbiter.

Felicitaties voor beide arbiters.
5. Opleiding arbiters.
Er werden het voorbije jaar 2 opleiding voor arbiters georganiseerd namelijk voor de
Liga Oost –Vlaanderen (9 geslaagden) en in Opwijk (6 geslaagden)
Beide opleidingen werden gegeven door IA Sylvin De Vet.
6. FIDE Trainers Opleiding (Baku, Azerbaijan).
4 personen volgden een FIDE Trainers opleiding in Baku.
Alle vier slaagden zij voor het examen.
Stef Soors en Sarah Dierckens behaalden de titel van FIDE Instructor (FI).
Astrid Barbier en Geert Bailleul behaalden de titel van National Instructor (NI).
7. Cursus wedstrijdleider.
Het bestuur van de KBSB keurde een voorstel tot inhoud van de cursus wedstrijdleider
goed.
8. Vragen, opmerkingen.

Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter
Verantwoordelijke kadervorming KBSB

-

Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer &
Softwares
CA / AG FRBE-KBSB-KSB du 22-10-2016 à Alma.

Immatriculations
31/05/10 31/05/11 31/05/12 31/05/13

%
%
%
31/05/14 31/05/15
15/09/15 31/05/16
15/09/16
juniors
juniors
juniors

05/10/16

VSF

2888

2870

2966

2948

33

2923

3007

31

2792

3130

34.2

2833

+41

2912

FEFB

1358

1305

1380

1341

18.5

1400

1445

23

1215

1372

19.8

1187

-28

1208

SVDB

345

344

366

410

31

409

460

41

421

437

39.9

384

-37

384

Total

4591

4519

4712

4699

27

4732

4912

30

4428

4939

30.7

4404

-24

4504

Classement ELO
Trop d’envois tardifs ! La date limite pour la collecte des résultats de tournois pour le
classement ELO belge sera désormais fixée à 3 jours avant la fin du trimestre, soit les 27/09,
28/12, 28/03 et 27/06. Pour rappel, les résultats de tournois DOIVENT être envoyés dans les
30 jours après la fin de tournoi AU PLUS TARD.
S’il est souhaité que le classement ELO du 01/10 soit avancé au 01/09, pour moi il n’y a pas
de problème, mais :
1. La variation globale de cotes serait relativement faible parce que le nombre de parties
traitées pour le 1 er septembre serait de l’ordre de 40% du quota de juillet (11209
parties traitées pour juillet 2016 et 4500 estimées pour le 1 er septembre)
2. Ne serais-je pas en vacances durant la dernière semaine d’août ? La probabilité que je
sois en vacances fin août est plus élevée que fin septembre, car, mieux vaut tard que
jamais, mon épouse et moi allons-nous offrir un peu plus de vacances.
3. Des périodes dont la durée est irrégulière n’est pas forcément une bonne idée (3mois,
3 mois, 2 mois, 4 mois.). Il faudrait passer à 6 ELO par an pour résoudre ce problème,
mais pas celui du point 2. J’ai beaucoup de travail tous les jours, parfois 2h, parfois
4h, parfois 6h/jour, et ce tous les jours, ça dépend des moments. Si je pars en vacances
je dois rattraper le retard ou faire ce travail en vacances comme je l’ai fait cette année
en vacances à Agadir. Alors il ne faut pas faire disjoncter la « machine ».

Softwares
SWAR
Suite à l’obsolescence naissante de PairTwo, il y a des clubs qui se tournent vers d’autres
programmes d’appariement comme Swiss-Manager, JavaPairing, Swiss-Master, SwissChess
qui ne sont pas toujours 100% compatibles avec nos softwares du traitement ELO belge,
principalement CalcElo, dbf2sql et Chess Manager. Avec ces programmes, ces clubs
m’envoient leur fichier au format GER que je dois convertir pour qu’il soit utilisable, parfois
avec des retours pour correction et de nouveau conversion. Je me passerais bien de ces
manipulations supplémentaires. Egalement, Swiss-Master, par exemple, ne sait pas gérer
simultanément le fichier FIDE et Player.dbf (version CSV).
Le CA FRBE du 10/09/2016 a prévu, dans son budget, l’acquisition de SWAR pour tous ses
clubs. Si cette proposition est adoptée, toute protection par une licence sera supprimée de
sorte que les arbitres, nouveaux clubs, écoles, etc.,.. pourraient en disposer librement. Dans

SWAR, les menus, boites de dialogues, messages sont déjà en FR et en NL. Reste le problème
de la traduction du fichier Help dont Luc se propose de traduire les 19 pages ou de superviser
ce travail.
Interclubs Manager
· Modifications dans l’interface d’importation des résultats d’interclubs suite au
changement de jeu de caractères
·

Dans la « Synthèse réunion de ligues » il y est dit:

”Assouplir l'inscription de nouveaux joueurs dans les interclubs en avançant la date autorisée
du 1er janvier au 1er novembre. Motif : les nouveaux jeunes doivent attendre trop longtemps (3
à 4 mois) pour être confrontés à la compétition et ils délaissent les échecs pour d'autres
disciplines.”
Si la proposition d’insertion des nouveaux joueurs non cotés est avancée au 1 er
novembre, il me suffit de quelques modifications dans le code du module « Liste de
force » et d’un peu de travail de Luc. Pas de problème pour moi. Mais alors qu’en estil des joueurs non cotés nouvellement affiliés en novembre / décembre, ils devront
attendre octobre 2017 ??? … s’ils se ré-affilie pour l’exercice suivant !
Players Manager
1. « Adresse » = rue – n° - boite – code postale – localité ???
Adresse joueurs
Sur demande de TSM – Jan Gooris
Inscription joueurs chez FRBE: Pourquoi faut-il mettre l’adresse ? Contre la vie privée et nous
voyons plus d’application.
2. Nécessaires à la FEFB pour l’envoi du PionF
3. Nécessaires en ce qui concernent les responsables de club (pour l’envoi des
factures par exemple)
4. Il est possible d’effacer ces infos, en tenant compte des points 2 et 3 et de
rendre ces champs non obligatoires, mais pour tout le monde. Au départ
c’était déjà comme cela, ce n’est qu’un retour en arrière. Je commence à en
avoir l’habitude mais à la fin, ça peu lasser !
5. L’adresse mail est souhaitée (pour le moment) par la FIDE et il était question
de devoir mentionner son n° de passeport ou de pièce d’identité.
Chess Manager
· Des modifications ont dû être apportées suite au passage au jeu de caractères UTF-8 par
défaut dans les base de données de notre site web.
·

Modifications de l’importation des fichiers FIDE qui n’est pas très cohérents dans sa
gestion des jeux de caractères (pour eux un simple quotte = un accent grave, etc.,..)

·

Maintenance (adaptation à la modification de structure liste FRL FIDE

Rating Officer
Très bonne collaboration et complémentarité avec mon ami Luc (lui avec son job de
« Délégué FIDE » en plus) que je remercie comme il le fait avec moi, entraide pas
uniquement dans ce domaine mais dans tous nos secteurs d’activités, comme les interclubs
nationaux et tout le reste où on s’épaule mutuellement, et on en a vraiment besoin, tout cela
n’étant pas de tout repos.

Verslag jeugdleider

Bo.
1
2
3
4

Name
Beukema Jasper
Huygebaert Batist
Huttl Sofie
Swennen Fleur

Rtg
2163
1850
1727
1648

FED
BEL
BEL
BEL
BEL

FideID
1032984
238422
236730
233366

1
½
0
0
0

23
11
1½
1½
1½

4
½
½
0
1

56
00
00
0½
00

7
1
1
0
½

8
0
½
0
0

9
½
½
½
0

Pts.
4,5
4,0
2,5
3,0

Gs
9
9
9
9

RtgAvg
2186
2054
2025
1940

Rp
2186
2011
1859
1815

nw
9 4,5
94
9 2,5
93

we
4,11
2,33
1,75
1,95

Op het wereldkampioenschap is Stefaan Beukema geëindigd met 7 uit 11, een prima
prestatie gezien het niveau van zijn tegenstrevers.
Bij de meisjes beeindigd Astrid Barbier haar tornooi met 4 uit 11, dat kon wat beter.
Alle uitslagen partijen, foto's ea op http://wjcc2016india.com/

Zilver en brons voor België op het jeugdkampioenschap van de Europese Unie,
prachtig !!!
Daniel Dardha (U12), Daria Vanduyfhuys (U14) en Igor Vanduyfhuys (U10 ) sloten het
14e jeugdkampioenschap van de Europese Unie af met zilver en brons voor België.
In het Tsjechische 'Kouty nad Desnou' zetten alle drie onder leiding van
delegatieleider Arben Dardha indrukwekkende prestaties neer.
Met 7/9 maakte Daniel Dardha in de U12 zijn reputatie waar. Met prachtig en vaak
verrassend spel en met klasse gebracht speelde hij de concurrentie naar huis. Daniel
eindigt 2e en behaalt zilver voor België.
Daria behaalde brons bij de meisjes U14 met 5/9. Haar toernooi startte moeilijk, maar
vanaf de 5e ronde toverde ze een voor België zelden geziene klasse tevoorschijn.
Indrukwekkende combinaties, waaronder een partij met een gedurfd torenoffer
gevolgd door een loperoffer in de volgende zet bezorgden haar tegenstanders
kippenvel.
Igor Vanduyfhuys eindigt in de U10 op de 8e plaats met zoals zus Daria 5/9. Ook hij
verraste door scherpe combinaties, aanvallend spel en sterke openingen. Zijn
winnend paard- en loperoffer in de laatste ronde tegen de Poolse kandidate voor
goud werd nadien door de Poolse delegatie uitvoerig met ongeloof bediscussieerd.
Zilver en brons voor België op het jeugdkampioenschap van de
Europese Unie, prachtig !!!
Daniel Dard...

Ben Dardha Het EK is weer voorbij.
Het was zonder twijfels een speciale ervaring voor veel spelers en ouders. Er waren
in totaal 24 spelers. Aangezien de helft van de Belgen voor de eerste keer mee
deden, was dit een geslaagde tornooi voor hun.
Het tornooi was heel sterk in alle categorieën.
Het meest opvallende resultaat was die van Juliette Sleurs. Met 6 op 9 werd ze
gedeeld 10de en bereikte ze de hoogste score tussen de Belgen. Een dikke proficiat!

w-we
0,39
1,67
0,75
1,05

K
40
40
40
40

rtg
15
66
30
42

3 spelers halen 50% of meer : Juliette, Nicola en Daniel
5 spelers eindigen op een hogere plaats dan hun plaatsingsnummer: Xander, Karina,
Juliette, Yordi en Marie.
Tibo wint de prijs voor de mooiste partij bij de U18.
Daniel werd blitz kampioen bij de U12.
Ik wil de coaches Mher en Martin bedanken voor hun professionele voorbereiding en
analyses. Ik wil Luc bedanken voor zijn dagelijkse steun aan de spelers, analyses en
voor zijn inzet in updaten van de blog. Ik wil Pavel bedanken voor de morele support
aan de spelers en heel interessante Praag tour tijdens de vrije dag. Ik wil alle ouders
bedanken voor de steun aan hun kinderen ter plaatse en ook alle Belgische
schaakvrienden die dit EK op afstand hebben gevolgd.
Last but not least, wil ik de spelers bedanken voor hun inzet en motivatie in de
schaakboard. Ze creëerden een sterke band met elkaar en ze komen terug met een
fantastische ervaring.
Met dank aan de Belgische Schaakbond die dit mooie avontuur mogelijk heeft
gemaakt !
Met schaak groeten,
Le championnat d'Europe est de nouveau fini...
Ce fut sans hésitation une expérience très spéciale pour beaucoup de joueurs ainsi que pour
leurs parents. Il y avait au total 24 joueurs belge.
Puisque c'était la 1e participation pour la moitié de nos participants, ce fut pour eux un tournoi
réussi...
Le tournoi était très fort dans toutes les catégories...
Le résultat le plus remarquable est celui de Juliette Sleurs. Avec 6 sur 9 elle se classe à la 10e
place et obtient le meilleure résultat belge. Un grand bravo!!!
3 joueurs ont obtenu la moitié des points ou plus: Juliette, Nicola et Daniel.
5 joueurs terminent à une place plus élevée que leur place initial dans le classement: Xander,
Karina, Juliette, Yordi et Marie.
Tibo gagne le prix de plus belle partie chez les moins de 18 ans (Under 18 - U18).
Daniel est champion de blitz chez les moins de 12 ans (U12).
Je veux remercier les coachs Mher et Martin pour leurs analyses et préparations très
professionelles. Je veux également remercier Luc pour son soutien journalier à tous les
joueurs, aux analyses mais aussi pour la tenue journalière de son blog (voir http://europeesjeugd-kampioenschap-2016-deel-2.webnode.nl/francais-frans/ ). Je veux également remercier
Pavel pour le support moral aux joueurs et pour la très intéressante visite touristique de
Pragues le jour de repos. Je veux également remercier tous les parents pour leur soutien à
leurs enfants sur place mais à tous leurs amis échiquéens qui ont suivi le championnat
d'Europe à distance.
Last but not least, je veux également remercier tous les joueurs pour leur implication et leur
motivation sur l'échiquier. Ils créèrent une forte stimulation et rentrèrent avec une expérience
fantastique.
Un grand merci à la fédération belge qui rendu cette belle expérience possible!
Avec mes salutations échiquéennes,
Ben Dardha
Verslag Olympiade -16
Van 21 tot 28 juli vond de Olympiade -16 plaats in Poprad, Slowakije.

Het toernooi was in België niet zo bekend. De moeder van Fleur Swennen vond het toernooi
online en stelde voor een ploeg te vormen en een kandidatuur in te dienen. Deze werd
goedgekeurd en toen konden we vertrekken op dit prachtige avontuur!
Deelnemers waren Jasper Beukema, Batist Huygebaert, Sofie Hüttl en Fleur Swennen. Hier
namen 54 landen aan deel, waarvan België 39 ste stond op elogemiddelde. Dit is eerder
onderaan, en dat bleek zeker geen nadeel te zijn! Door constant tegen sterkere ploegen te
spelen, ligt de verwachting laag en kon iedereen nu en dan eens stunten, wat ook is gebeurd.
R1: Er werd verloren van Belarus, die als 12 de elo stonden genoteerd. Jasper had goede
winstkansen, maar heeft ze verpest naar remise. De rest had het moeilijk en verloor correct.
R2: Een vlotte overwinning tegen het zwakkere Macao, goed voor de moraal.
R3: Hier werd het beste ploegresultaat neergezet: een overwinning tegen het sterkere
Bulgarije, die 22 ste stonden geplaatst! Jasper won zijn partij, de rest hield remise. Fleur vocht
een hevige strijd in tijdnood waarbij ze zowel los een stuk kon winnen en mat kon gaan.
Uiteindelijk hield ze het.
R4: Het sprookje van de vorige ronde gaat verder: de ploeg speelt gelijk tegen het sterke
Slovenië, die 24 ste geplaatst stonden. Sofie verloor na een spannende strijd waar ze zeker
kansen had. Jasper en Batist hielden vlot remise, ook al was er een sterk eloverschil op bord 2.
Winnaar van de dag was Fleur, die een kwaliteit won en sterk het eindspel uitspeelde tegen
een veel hoger geklasseerde speler.
R5: Weer een zware paring, nu tegen Israël, of beter de “Israël Rehovot chess school”. Als
Fide-school mag je namelijk ook meedoen aan dergelijke toernooien. Ze zagen dat we goed
aan het spelen waren, dus hebben ze hun sterkste opstelling genomen. (voordien lieten ze
tegen zwakkere ploegen hun 5 de speler met 1600 op bord 4 spelen, nu was het 2100) Hier ging
het grandioos mis. Fleur speelde een goede partij maar verloor, de rest had een volledige offday en verloor kansloos.
Om de spirit weer wat omhoog te krijgen, is het team die avond naar de stad geweest, naar
een lokale fontein. De coach had namelijk beloofd dat de kinderen hem in het water mochten
smijten als ze een keertje met 4-0 zouden winnen, wat ze in ronde 2 hebben gedaan. Hier had
ik natuurlijk al snel spijt van. Zonder enige waarschuwing lag ik plots in de fontein. De
ouders die mee waren, hadden hun camera’s natuurlijk al klaar. Er werd veel gelachen en
nadien nog een ijsje gegeten.
R6: Tegen Duitsland 3. Klinkt gemakkelijk, maar ze waren toch nog 30 ste geplaatst met een
gemiddelde van bijna 2050. Nog opmerkelijk: dit was een volledig meisjesteam! Er werd vol
goede moed begonnen, maar enkel Sofie haalde het halve punt binnen met een prima partij.
Batist stond een pion voor uit de opening, maar de vermoeidheid begon parten te spelen.
Jasper had een remisestelling, maar wilde per se winnen, ging forceren, en verloor. Waar de
rest de vorige ronde een off-day had, was het nu Fleur haar beurt. Ze ging er kansloos af.
R7: Tegen Zwitserland, die 35 ste stonden geplaatst. Dat is al dicht bij de 39, dus een
gelijkwaardige tegenstander. Het team had een overwinning nodig voor de goede moed, en
waren zeer aandachtig tijdens de voorbereiding. Dat liep toch heel verschillend: Sofie had wat
te goed opgelet, en dacht de 2 varianten (tegen 2 verschillende openingen) te combineren.
Raar maar waar: ze stond nog goed, maar ze geloofde niet in haar stelling en begon fouten te
maken met een 0 tot gevolg. Batist had gewoon goed opgelet: vanuit de voorbereiding kreeg
hij een onmiddellijk gewonnen stelling tegen een sterkere speler en hij haalde netjes het punt
binnen. Jasper had als enige meer elo dan zijn tegenstander en liet het klasseverschil merken
met een technisch sterke overwinning. Fleur had een bijna winnende stelling maar koos
ervoor om veilig op een zwakte te spelen in plaats van op de koning, wat wellicht zou winnen.
Onzekerheid die jammer genoeg het volle punt kwijt speelt, maar een halfje zat er nog in. De
overwinning was hiermee wel binnen!

R8: Tegen IJsland, die 32 ste stonden. Deze ploeg had al sterke resultaten neergezet, en het was
duidelijk dat ze zich goed zouden voorbereiden, dus deden wij hetzelfde. Helaas viel het
nogal tegen: Jasper speelde a tempo een zet in de opening en gaf een pion weg. Hij heeft lang
gevochten, maar het heeft niet mogen baten. Batist hield wel een vlotte plusremise. Sofie had
wat mensen leren kennen en was nogal afgeleid. Hierdoor ging de partij niet zo goed deze
ronde. Pechvogel was Fleur, die een sterke partij speelde en zuiver een pion won. In stress en
tijdnood liet ze plots de witte dame heel simpel binnenkomen, en het was uit.
R9: In de slotronde werd gehoopt op een zwakke tegenstander voor een vlotte overwinning.
Echter, door brute pech kwamen we tegen nummer 13(!) op de startlijst uit, het thuisland,
Slovakije 1. Een ploeg die heel slecht bezig was, maar op papier veel sterker was dan ons. Al
bij al liep het wel goed: Sofie kreeg een remise van haar tegenstander (niet toevallig de jongen
die ze had leren kennen), Batist en Jasper speelden allebei een sterke partij tegen een sterkere
speler en maakten remise. Jasper had zelfs kunnen winnen, maar hij was tevreden met het
resultaat. Fleur had zich vergist in haar voorbereiding en kwam geleidelijk slechter en slechter
te staan, met verlies tot gevolg.
Eindresultaat: 44 ste plaats. Dat lijkt slecht, maar de ploeg heeft tegen slechts één zwakkere
ploeg gespeeld, en toch 7 matchpunten behaald. Individueel zijn de spelers ook gegroeid en
hebben ze ieder heel wat ratingpunten gewonnen. Iedereen was dus heel gelukkig met het
eindresultaat en ze zijn heel dankbaar dat ze hieraan hebben kunnen deelnemen!
De zaal was uitstekend verzorgd, en de hotels en het vervoer er naar toe waren goed in orde:
complimenten aan de organisatie!
Ook werd er een blog bijgehouden door de moeder van Fleur, met dagelijks updates, inclusief
foto’s. Zeer leuk voor de mensen op het thuisfront. Daarnaast gaf Luc Oosterlinck een
prachtige live verslaggeving via zijn facebook, wat ook door vele vrienden werd gevolgd en
waar steun werd betuigd.
Zelf heb ik een fijne ervaring gehad met deze groep, die ambitieus en leergierig was, en
bovenal: genoten van het schaken. ’s Avonds werd er met de groep nog lustig blitz en
doorgeefschaak gespeeld.
Ook diende ik het seminar te volgen om een Fide-Trainer Licentie te verkrijgen. Deze heb ik
positief afgesloten met het behalen van de hoogst te behalen titel via deze cursus: Fide Trainer
(FT).
Bij deze nog een bedankje aan de KBSB om ervoor te zorgen dat deze ploeg België mocht
vertegenwoordigen, en om alle praktische zaken te regelen! Dit toernooi is een enorme
meerwaarde voor onze jeugd, zeker iets om mee te nemen.
Verslag van de rekening toezichthouder
Jan Vanhercke
8 oktober 2017
De taak van een rekening toezichthouder bestaat er in om de controleren
of de boekhouding van de vereniging volgens de regels van de kunst
wordt bijgehouden, en of de gerapporteerde informatie terzake aan de
Algemene Vergadering representatief is voor de financiële toestand van de
vereniging en de rechten en plichten van haar leden.
De controle werd gedaan op basis van de verklaringen van de
penningmeester en op basis van diverse steekproeven en voorgelegde
originele bewijsstukken.
Gecontroleerde stukken

De controle heeft een aantal bewegingen op de rekeningen nagezien aan
de hand van de stavingsstukken die voorhanden waren.
Voor elke uitgave kon de penningmeester de nodige stavingsstukken
voorleggen of bij afwezigheid ervan afdoende motiveren. In het merendeel
van de gevallen zijn de uitgaven voor de vrijwilligers ook goed
gedocumenteerd, ook met een getekende verklaring op eer van de
betrokken.
Voor een aantal uitgaven aan arbiters, m.b.t. de laatste ronde van de
interclub, waren deze bewijsstukken nog niet voorhanden. Er is echter
geen reden om aan te nemen dat de uitgaven op zich niet strookten met
de effectieve vergoedingen.
Volledigheid van de begroting en resultatenrekening
We hebben de penningmeester gevraagd de details te bezorgen van de
resultatenrekening zodat een controle op de volledigheid van deze cijfers
kon gecontroleerd worden.
Dit detail is ons tot op heden gefilterd, ontdaan van chronologie en
entiteit, overgemaakt.
Hierdoor blijven tot op heden een aantal van onze vragen onbeantwoord.
Bijvoorbeeld, we hadden vragen rond 27 nota’s opgemaakt door KBSB (op
basis van de nummering voor 2016) waarvan we niet kunnen achterhalen
of deze al dan niet betaald zijn, omdat enige betalingsreferentie
ontbreekt.
Wettelijke bepalingen
Een v.z.w. Is gehouden zijn boekhouding bij te houden en de zogenoemde
modellen A, B en C bij te houden.
Model A betreft de inkomende en uitgaande geldbewegingen en kunnen
feitelijk afgeleid worden uit de beweging van de zicht- en
spaarrekeningen.
Modellen B en C geven een staat weer van de resultaten en schulden en
vorderingen van de vereniging en zouden feitelijk ook voorgelegd moeten
worden aan de Algemene Vergadering. Ze zijn dus ook voorwerp van
controle.
Geen van deze stukken waren opgemaakt voor de controle. De
penningmeester gaf ook aan dat dit nog moest gebeuren. Model C hebben
we ondertussen ontvangen.
Opmerkingen
Ten gevolge van een foutgelopen banktransactie heeft de delegatieleider
voor de Olympiade in Baku 2000 euro ontvangen om een openstaand
saldo bij de organisatoren te vereffenen.
De kwitantie ontbrak in de boekhouding. Ook het saldo van 427 euro is
nog niet teruggestort.

Conclusie
We hebben met een gerust geweten stellen dat de penningmeester de
bankrekening van KBSB goed beheerd en gewetensvol met de middelen
omspringt. Hij had een grondige kennis van de uitgevoerde transacties.
Echter dit staat in schril contrast met de stroefheid waarmee we de details
van de KBSB boekhoudgegevens zelf konden raadplegen. Dit gaat in tegen
de beslissing van het hoogste orgaan van de vereniging, namelijk de
Algemene Vergadering, die de toezichthouder mandateert om haar
administratie en boekhouding te controleren.
Bijgevolg ervaren we dit als een ernstig gebrek aan openheid en
transparantie ten aanzien van de controlemechanismen die een goede
werking van de vereniging moet garanderen.
Momenteel hebben we hierover dus nog bijkomstige vragen openstaan bij
de penningmeester.
In afwachting van antwoord plaatsen we voorbehoud bij de volledigheid
van de jaarrekening en voorgelegde balansen, zolang deze vragen
onbeantwoord blijven en de vormvereisten ervan niet voldaan zijn.
We zullen ons verslag amenderen op 15 oktober wanneer ons nieuwe
elementen bekend zijn.
Verslag van de rekening toezichthouder
Ben Dardha
15 oktober 2017
De taak die ik tijdens de controle uitvoerde, was te maken met de
uitzendingen naar EK/WK 2015 en 2016 voor Volwassenen en de Jeugd.
Tijdens de controle, heb ik groot aantal facturen die aan de spelers /
ouders / begeleiders / gestuurd werd gecontroleerd. Ik heb gecheckt of de
berekening en aanvraag tot betalingen conform het reglement van
Internationale uitzendingen gebeurde. Mijn conclusie is dat alle facturen
werden correct gemaakt en volgens het reglement toegepast.
Mij co-toezichthouder heeft zich ontfermt over de controle van de
rekeningafschriften.
Ik heb aan de penningmeester gesuggereerd dat de factuur (vooral voor
EJK/WJK) behalve de berekening ook de onderste te tonen :
● Of een speler geselecteerde of niet geselecteerd is
● Of een begeleider officieel of privé is
Op dit manier, kan niet enkel de toezichter gemakkelijker hebben om de
toepassing van het reglement te verifiëren, maar ook voor de
penningmeester zelf is dat gemakkelijker om beter uitleg over een
bepaalde factuur te geven.
Amendement aan het verslag van de rekening toezichthouder

Jan Vanhercke en Ben Dardha
15 oktober 2017
Op datum van dit verslag zijn we niet in staat geweest om het gevraagde
detail te bekomen en om zo de controle af te ronden. En dit buiten de wil
van de betrokkenen om en om zuiver procedurele redenen. De
penningmeester meent enkel inzage te moeten verlenen op de
maatschappelijke zetel zonder kopie te verschaffen. Echter hij kon zich
evenmin binnen de vooropgestelde periode vrijmaken.
We zijn overtuigd dat iedereen handelt met beste intenties, maar de korte
termijn en de omstandigheid van de boekhouding maakt een gewenste
grondige controle niet uitvoerbaar.
Het is in het belang van het bestuur dat er goed toezicht kan gehouden
worden. De boekhouding heeft zij in beheer, maar is wel degelijke deze
van alle leden.
Het is onze aanbeveling om:
● De goedkeuring van de jaarrekening en balans te verdagen naar een
volgende bijzondere algemene vergadering, zodra de controle vervolledigd
is
● Pas na de goedkeuring van de jaarrekening en balansen kwijting te
verlenen aan de raad van bestuur
● De penningmeester, wiens mandaat afloopt dit jaar, een volledig en
afdoende gedetailleerd verslag op te laten maken van de boekhouding dat
evenzeer voorwerp is van deze controle en overgedragen wordt aan de
opvolger
● Op de volgende Algemene Vergadering zullen de toezichthouders
richtlijnen voor het beheer en de controle van de rekeningen van KBSB ter
goedkeuring voorleggen
De toezichthouders zijn zich bewust van de vertrouwelijke aard van deze
controle en worden geacht de gegevens vertrouwelijk te behandelen. Dit
maakt feitelijk deel uit van de deontologische code eigen aan elke taak die
een auditor moet hanteren.
De toezichthouders zijn de mening toegedaan dat ze over dezelfde
middelen moet kunnen beschikken voor de controle van de boekhouding,
als waarover de penningmeester zelf beschikt. Aangezien een belangrijk
deel van deze administratie onder elektronische vorm wordt beheerd, is
het voor ons zelfsprekend dat deze elementen vlot beschikbaar zijn.
We vinden een pragmatisch werkwijze belangrijk. Hier is systematische
vlotte controle mogelijk waar de Algemene Vergadering verzekerd is van
de staat van de middelen van de vereniging.
We vragen de Algemene Vergadering om dit te bevestigen en goedkeuring
te geven aan het bestuur om een elektronische kopie van de boekhouding
over te maken voor een efficient toezicht.

Kandidatuur Aurore Gillet
Bonjour Gunther,
Je sais que vous êtes à la recherche de candidats francophones pour venir renforcer votre équipe
d'administrateurs de la FRBE.
Mon historique dans le monde des échecs, remonte à bien longtemps. En effet, j'ai commencé à
jouer aux échecs dans ma famille à l'âge de 4 ou 5 ans.
Ma 1e inscription dans un club d'échecs date de 1985 au club d'échecs de Namur.
A 20 ans, j'emmenais mon 1er groupe de jeunes au championnat de Belgique de la jeunesse à
Virton (en 1992). En tant qu'étudiante, j'ai créé un kot-à-projet échecs (1995) à Louvain-La-Neuve
et j'ai organisé des interscolaires inter-universitaires en 1996. Depuis environ 2008, mes enfants et
moi-même sommes inscrits au club de Namur. En 2011 ou 2012, je suis devenue responsable
jeunesse à la fédération francophone des échecs où j'ai activement participé à la redynamisation
des échecs francophones au niveau de la jeunesse. Je suis actuellement vice-présidente à la FEFB.
Récemment, j'ai participé à l'organisation du championnat de Belgique de la jeunesse à
Blankenberge en 2016 dans une équipe qui regroupait des forces des 3 communautés linguistiques
de notre pays.
Ce fut une expérience très enrichissante durant laquelle les membres des 3 communautés
linguistiques ont travaillé ensemble de manière harmonieuse pour réussir le challenge de la reprise
de cette organisation unique en Belgique.
Mon parcours montre que probablement comme beaucoup d'entre vous, je suis joueuse d'échecs à
vie...
Par ce mail, je voudrais poser ma candidature à un poste d'administrateur à la FRBE.
Ne sachant pas exactement les fonctions pour lesquelles vous recherchez actuellement des
candidats, je suis ouverte à prendre la fonction qui pourra le mieux vous aider.
Point de vue pratique, si vous retenez ma candidature, je suis prête à entrer en fonction
immédiatement si le besoin en est. J'habite à 10 minutes du lieu habituel des réunions du CA
FRBE et peut donc très facilement m'y rendre.
En espérant que vous donnerez une suite positive à ma candidature, je vous souhaite un bon 1er
mai...
Bien à vous,
Aurore Gillet.

Kandidatuur Arben Dharda
Arben Dardha
Turhoutsebaan 140,
2100 Deurne
0472920882

Ik ben geboren in Berat, Albanië op 25 /11/ 1972. Ik leerde schaak toen ik 5 jaar oud was.
Ik speelde schaak tot mijn 16 de en toen werd ik kampioen van Albanië in categorie -20
Ik ben in België in 1997 gekomen en heb mijn “Master degree” diploma in handel wetenschappen
gehaald.
Ik werk in IT sector, sinds 14 jaar als Business Analist bij HP company.
Sinds mijn aankomst in België, is schaak terug part van mijn leven geworden. Sinds 2005 ben ik een
FIDE mester. Ik ben actief als een schaaktrainer en Ik geef schaaklessen aan verschillende jeugd
talenten. Ik ben ook trainer van Go4Grandmaster.
Sinds 2014, heb ik de titel van “FIDE Instructeur.” Laatste vier jaren, was ik de jeugdbegeleider van
onze jeugdploeg in Europese en Wereld kampioenschappen
Sinds 2015, ben ik bestuurslid en Jeugdleider van Vlaams Schaak Federatie. Mijn ambitie is een
gezond klimaat in onze Belgische schaakwereldje te creëren waar iedere jeugdspeler, ouder of
begeleider op de onze schaakfederatie kan rekenen en vertrouwen. Ik zou graag projecten die we op
Vlaams niveau gestaart hebben, naar nationaal niveau brengen. Daarom zou ik graag meer actief zijn
in beslissingen van KBSB.
Ik ben vlot in Engels, Nederlands, Frans, Italiaans en heb kennis van Spaans, Duits, en Grieks. Mijn
moedertaal is Albanees.
Mijn hobby’s behalve schaken zijn voetbal, talen, reizen, computers.
Ik woon in Deurne, Antwerpen, samen met mijn vrouw, mijn zoon en mijn dochter.

Met schaak groeten,
Ben Dardha

Kandidatuur Martin Deschepper

Beste,
Als jonge 50-ger en huisvader zou ik graag de huidige ploeg bestuurders vervoegen.
Hierbij mijn kandidatuur voor een functie als bestuurder bij de KBSB-FRBE-KSB.
Ik wil mijn graag meewerken aan een goede organisatie en positieve uitstraling van onze
hobby. Ik kan mij schikken in een functie waar jullie de huidige ploeg willen versterken.
noot : in bijlage kan je mijn schaakCV terugvinden.

rekenend op een goede ontvangst,
mvg
Martin Deschepper
jeugdleider Rapid Aalter (475)
Schaak CV van Martin Deschepper
Schaakhistoriek
Onder invloed van mijn kinderen ben ik ongeveer 16 jaar geleden begonnen met schaken. Ik begeleid
sindsdien jeugdspelers naar verschillende toernooien (in België alsook in het buitenland, jeugd en
volwassen toernooien, ééndaagse als meerdaagse toernooien).
SK Rapid Aalter vzw
Actueel actief als jeugdleider. In 2015 was ik er ook verantwoordelijk voor de omvorming van onze
club van een feitelijke vereniging naar een vzw.
BYCF vzw
Nadat jeugdschaak.be aangekondigd had te stoppen met de organisatie van het BJK/CBJ heb ik mij
eind 2014 gemeld als medewerker voor de organisatie in 2016. Ik ben er zowel actief in de
voorbereiding alsook tijdens het BJK.
schaaklessen Oostvlaanderen
Samen met andere jeugdleiders stelden we vast er een behoefte was/is naar gevorderde lessen voor
jeugdspelers die het niveau van de stappenmethode overstijgt, zonder dat dit de opleiding in de clubs
hindert. In een samenwerking met drie jeugdleiders zijn we gestart met lessen in het seizoen 2014/15.
schaakles op school
Om het aantal jeugdschakers uit te breiden (binnen onze club) ben ik in (schooljaar 2013-’14) gestart
met schaaklessen in een lagere school (in een regio waar we weinig leden hadden en er geen club
actief was). De uitdaging is hier om gemotiveerde leerlingen/ouders tot in de schaakclub te brengen
nadat ze stap 1 hebben kunnen volgen op school. Bij een geode verstandhouding met de schooldirectie
is er hier een win- win situatie.
Bio
Ik ben 52 jaar, ben gehuwd en heb vier kinderen. Van opleiding ben Ik industrieel ingenieur (KIH
Oostende) en heb een bijkomende opleiding postgraduaat bedrijfskunde gevolgd (KUL). Ik heb binnen
een textielgroep in vier verschillende bedrijven gewerkt in verschillende functies. De laatste zes jaar
als plant manager (160 werknemers, 45milj € omzet). Ik ben gestopt met werken in 2011 en ben
vandaag een gelukkige huisvader. Naast schaakactiviteiten organiseren vind ik plezier in moestuineren
en koken.
Ik kan en wil graag tijd spenderen om een bijdrage te leveren aan een positieve uitstraling van het
schaken.

Kandidatuur José Dorr

Cher président,
Chers membres du conseil d’administration,
Par la présente je pose ma candidature comme membre du conseil d’administration le la FRBE.
En tant que responsable pour la jeunesse échiquéenne de la région germanophone depuis 2007,
Il me semble opportun de vous proposer ma collaboration.
___

Sehr geehrter Vorsitzender,
Sehr geehrte Mitglieder des Vorstands,
mit diesem Schreiben teile ich Ihnen meine Kandidatur als Vorstandsmitglied des KBSB mit.
Als Jugendleiter des Schachverband der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens seit 2007,
scheint es mir angebracht Ihnen meine Mitarbeit vorzuschlagen.
Bien à vous,
Mit freundlichen Grüßen,
José Dorr
SVDB-Jugendleiter

Kandidatuur Eddy De Gendt

Dag Gunter,
hallo Bernard,

bij deze stel ik mijn kandidatuur als bestuurder.
Referenties:
-

ex-bestuurder KBSB (reglementen)

-

ex-bestuurder VSF (secretaris, ondervoorzitter)

-

in functie zijnde secretaris Liga Oost-Vlaanderen

Mvg,
Eddy De Gendt

