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Raad van Bestuur - Conseil d’Administration
van de KBSB – de la FRBE
07.10.2017
Verslag

vzw-asbl-VoG
ALMA ECHECS,
Martinus V Tuin , 59
Jardin Martin V, 59
1200 Brussels

Rapport

Plaats/Endroit/Ort: Centre sportif ADEPS - Forêt de Soignes.
Chaussée de Wavre, 2057 1160 Bruxelles (Auderghem

Sportcentrum BLOSO – Zoniënwoud Waversesteenweg,
2057
1160 Brussel (Oudergem)
Aanwezig – Présent: Günter Delhaes, , Bernard Malfliet (met volmacht
van Ben Dardha), Eddy De Gendt, , Martin Deschepper, Geert Bailleul (tot
punt 5Bis/jusqu’àu point 5Bis), José Dorr, Ludo Martens (met volmacht
van Luc Cornet), Marc Clevers (met volmacht van Bart Van Tichelen),
Raymond Van Melsen, Daniel Halleux.
Verontschuldigd – Excusé: Bart Van Tichelen, Ben Dardha, Luc
Cornet, Jerôme Lorge, Rudolf Meessen.

Verslaggever/Rapporteur: Eddy De Gendt
Aanvang 14u00 – Einde 18u50

Début 14h00 – Fin 18h50

1.De voorzitter heet iedereen welkom. Hij
drukt de mening uit dat het “product schaken”
beter dient aan de man te worden gebracht.

Le Président souhaite la bienvenue à tout le
monde. Il expresse l’opinion que le « produit
échecs » doit être vendu d’une meilleure façon.

Günter heeft contacten met een kandidaat sponsor,
hij volgt dit op, meer hierover op de volgende B.V.
Als er leden zijn die “dreigen te laat te komen” op
een vergadering kunnen zij Eddy verwittigen (0476
992575).

Günter a des contacts avec un candidat sponsor, il
s’en occupe, à suivre à la prochaine réunion du C.A.
S’ il y a des membres qui arriveraient trop tard à une
réunion il y a lieu de prévenir le secrétaire (0476
992575).

2.De vergadering is rechtsgeldig.

La réunion est légale.

3.De dagorde wordt goedgekeurd, een aantal
bijkomende punten worden besproken onder
“Varia”. Er zijn drie volmachten.
4.Ruben is de stemopnemer.
5.Het verslag vorige BV (02.09.2017) is
goedgekeurd.

L’ ordre du jour est approuvé, des points
supplémentaires seront traités sous « Divers ».
Il y a trois procurations.
Ruben est le scrutateur.
Le rapport de la réunion précédente
(02.09.2017) est approuvé.
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5.BIS Promotie-aanvraag IA Marc Clevers
De CIS heeft een negatief advies
geformuleerd. Marc en de voorzitter van de
CIS (Geert) hebben de mogelijkheid gehad om
hun standpunten toe te lichten.
EXPLICIETE BESLISSING VAN DE RvB :
de RvB spreekt zich positief uit (uitslag
van de stemming: 6 voor, 4 tegen, 2
onthoudingen).
Luc wordt verzocht het dossier met
steun van de RvB KBSB aan de FIDE
over te zenden.
6. Licencie G
Daniel : een document in formaat doc is al
bijna een jaar beschikbaar met het oog op de
vertaling in het NL. Het bevat 22 blz.
http://www.frbekbsb.be/sites/manager/GestionLICENCES_G/Li
cences%20G%20%20Guide%20utilisateur.pdf )
EXPLICIETE BESLISSING VAN DE RvB :
Martin heeft een handleiding (NL)
gemaakt voor de scholen hoe ze hun
ploeg(en)/schakers kunnen inschrijven
via G. Deze is beschikbaar bij het
openen van de G-module
schoolkampioenschappen. Het zal
worden getest tot eind maart waarna
op een B.V. in april 2018 een evaluatie
zal volgen. Hiervoor een vertaler
zoeken blijkt te duur.
Ter info: in totaal zijn zo’n 453 G-leden
aangesloten.
7. SWAR (vertaling)
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/elokbsb/softwares-nl/swar
Ludo en Ruben maken de vertaling van de
handleiding naar het Nederlands (het bestand
SWAR_Manuel_nl.pdf).
8.*De penningmeester deelt de stand van de
rekeningen mee: 62 483 en 23 635€; er
blijven drie onbetaalde rekeningen (te
ontvangen) voor een gezamenlijk bedrag van
2 100€.
*Opstelling/uitgave van een vademecum
KBSB. De FEFB heeft recent een vademecum
uitgegeven.
Het Nederlandstalig vademecum van Bernard
zou dan voor de Vlaamse clubs gedrukt
worden. (Voor de Duitstaligen is er dus
momenteel niets beschikbaar).
De Raad van Bestuur kiest uiteindelijk voor
een digitale en een gedrukte editie zoals bij de

Demande de promotion IA Marc Clevers.
La CAI s’est prononcée négativement. Marc et
le président de la CAI ont eu la possibilité de
clarifier leur point de vue.
DECISION EXPLICITE DU C.A. :
le Conseil se prononce positivement
(résultat du vote : 6 pour, 4 contre, 2
abstentions).
Luc est prié de soumettre le dossier à la
FIDE avec soutien du C.A. FRBE.
Licence G
Daniel : Un document au format doc est
disponible depuis presque 1 an en vue de sa
traduction en NL. Il comporte 22 pages.
http://www.frbekbsb.be/sites/manager/GestionLICENCES_G/Lic
ences%20G%20-%20Guide%20utilisateur.pdf

DECISION EXPLICITE DU C.A. :
Martin a fait un manuel en néerlandais
pour les écoles de sorte qu’ils savent
inscrire leurs équipe(s) /joueurs par G.
Ceci est disponible en ouvrant la
module G championnats d’école. Ce
sera testé jusqu’à fin mars, par la suite
il suivra une évaluation par le C.A. en
avril 2018. Chercher un traducteur était
en effet trop cher.
Pour info : en tout 453 membres G sont inscrit.
SWAR (traduction en nl)
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/elokbsb/softwares-nl/swar
Ludo et Ruben s’occuperont de la traduction du
manuel.
(le fichier SWAR_Manuel_nl.pdf).
*Le trésorier communique le relevé des
comptes : 62 483 et 23 635€; il reste trois
paiements ( à recevoir) pour un montant total
de 2 100€.
*Elaboration/émission d’ un vadémécum FRBE.
La FEFB a émis récemment un vadémécum.
Le vadémécum en néerlandais de Bernard serait
donc imprimé pour les cercles flamands. (Il n’ y
a rien de prévu pour les germanophones).
Finalement le Conseil d’ Administration choisit
pour une version digitale et une imprimée
comme chez la FEFB.
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FEFB.
De gedrukte editie wordt verdeeld aan clubs
en wedstrijdleiders op aanvraag. Ludo zal dit
in het begrotingsvoorstel opnemen (aldus
goedgekeurd 5 voor, 3 tegen/Op de B.V. van
één juli jl. was er al een princiepsakkoord).

La version imprimée sera remise à disposition
des cercles et arbitres, sur demande. Ludo en
tiendra compte dans le budget (ainsi approuvé
5 pour, 3 contres/Lors de la réunion du C.A. du
premier juillet 2017 il y avait déjà un accord de
principe).

Wegens omstandigheden komt het eigenlijke
budget pas vrij laat ter sprake, Ludo deelt het
Financieel Verslag uit.
Bemerkingen/suggesties zullen per e-mail
worden geregeld.
9. Promotie-aanvraag IA Marc Clevers zie punt
5Bis.
10. Bespreking aanpassing reglementen
uitzendingen (Ludo).
Er wordt voorgesteld om wijzigingen in een
jeugdcommissie te bespreken (eventueel via
een skype-vergadering).

En raison de circonstances le budget revient
assez tard sur la table, Ludo distribue le rapport
financier.
Des remarques/suggestions seront à régler par
émail.

11. Bernard deelt mee dat er behoudens de
voorzitter, vier bestuurders uittredend zijn.
Op dit ogenblik zijn er drie kandidaatbestuurders. Daniel Halleux is geen kandidaat
bestuurder, doch zal wel verder werken als
“gemachtigde persoon”, het bestuur drukt zijn
vertrouwen uit in Daniel en bedankt hem voor
zijn inzet. Daniel vraagt om de A.V. een
vertrouwensmotie te laten stemmen te zijnen
opzichte.

Bernard communique que, appart le Président,
il y a quatre administrateurs sortant.
A ce moment il y a trois candidatures pour
administrateur. Daniel Halleux n’est pas
candidat administrateur, mais continuera
comme « personne mandatée », le Conseil
émets sa confiance en Daniel et lui remercie
pour l’engagement dont il fait preuve. Daniel
demande de faire voter à l’ A.G. une motion de
confiance par rapport à lui.

Op de A.V. zal tevens een oproep dienen te
geschieden voor de functies van Ombudsman,
vertegenwoordiger van de vrouwelijke spelers,
een adjunct voor Daniel (o.a. voor de ELOverwerking), een verantwoordelijke
Internationale Uitzendingen.
Tevens dient een oproep te gebeuren op de
website, hiervoor wordt Bernard verzocht de
tekst op te stellen.
12. Daniel vestigt de aandacht op de
problemen die zich kunnen stellen bij de
lifting/overdracht IT/website KBSB.
Hij vestigt inzonderheid speciaal de aandacht
op het feit dat de webmaster reactief dient te
zijn, beschikbaar, en dit niet enkel gedurende
een week, doch alle dagen van het jaar.
Ruben geeft aan dat hij zich hiervan bewust
is en dit klaar speelt. Evenwel verzoekt hij de
RvB een adjunct te vinden voor Daniel die kan
instaan voor de ELO-verwerking (zie al punt
hiervoor).

A l’ A.G. il sera aussi fait un appel pour les
fonctions de Ombudsman, Représentante des
joueuses, un adjoint pour Daniel ( e.a. pour le
traitement ELO, un responsable des envois
internationaux.
En plus il sera fait un appel sur le site web, à ce
point Bernard est prié d’établir le texte.

13. W.R. art. 31.g

R.T. art. 31.g.

Demande de promotion IA Marc Clevers voir le
point 5Bis.
Discussion adaptation règlements envoies
(Ludo).
Il est proposé de parler des modifications dans
une commission de jeunesse (éventuellement
par moyen d’ une réunion skype).

Daniel attire l’attention sur les problèmes qui
peuvent émerger lors du lifting/migration
IT/site web FRBE.
Il attire tout spécialement l’ attention sur le fait
que le webmaster du site FRBE se doit d'être
réactif, être disponible, et ce pas seulement
pendant une semaine, mais tous les jours de
l'année. Ruben répond qu’il en est conscient et
qu’il y parviendra. Néanmoins il demande le
Conseil de trouver un adjoint qui pourra assister
Daniel et qui sera capable de s’occuper du
traitement ELO (voir déjà le point ci-avant).
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Elk jaar kan op 3 november en 3 januari de
spelerslijst in fine vervolledigd worden
met Belgische spelers die nog geen ELOquotering hebben en die zich voor de
eerste maal aansloten bij een club van
de KBSB na 15 september voorafgaand.
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.
Het voorstel van Daniel was om “3 november”
en “2 november” te schrappen. De RvB gaat
hier niet op in; uitslag van de stemming: 8
tegen, 3 voor.
14. Commissie « Privacy » Stand van zaken.
De rechten en de plichten van onze leden
worden bepaald door de Europese Verordening
die ingaat op 25 mei 2018. De KBSB werkt dit
praktisch en specifiek uit. Overigens werd in
vorige vergadering nog een ontwerp van
« Toestemmingsverklaring » goedgekeurd.
EXPLICIETE BESLISSING VAN DE RvB :
er is geen beslissing, Günter vraagt
advies bij een jurist, Ludo licht zich in.
15. MARTIN
1A. Voorstel voor het budget BJK +500 (wordt
dan 4350€) indien meer dan 400 deelnemers
en budget BK interscholen +100 (wordt 850€)
om extra trofeeën te voorzien voor het best
scorende bord. Goedgekeurd door de RvB.
1B.vraag BYCCO, voorlopig zijn er geen
projecten.
1C. Bestuurdersaansprakelijkheid : wordt
gebudgetteerd, de penningmeester zal een
offerte voor een verzekering vragen.
2.verslag MD
2A.voorstel aanpassing WR - schoolschaak
zie begeleidend document "schoolschaak september 2017"
zie document "Wedstrijdreglement voorstel
wijziging art 80 - 89 schoolschaak"
Deze aanpassingen (goedgekeurd door RvB)
zijn het resultaat van een samenwerking met
de
verschillende
regionale
schoolschaak
verantwoordelijken (José Dorr, Laurent Wery
en Tom Piceu).

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. 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.
La proposition de Daniel était de biffer « 3
novembre » et « 2 novembre ». Le C.A. ne
s’aligne pas à cette proposition ; résultat du
vote : 8 contre, 3 pour.

Commission “Vie Privée” Situation actuelle.
Le règlement Européen entre en vigueur le 25
mai 2018, ce règlement porte sur les droits et
les obligations de nos membres. La FRBE se doit
de réaliser ceci pratiquement et spécifiquement.
Par ailleurs dans la réunion précédente il a été
approuvé un projet de «Déclaration de
Consentement ».
DECISION EXPLICITE DU C.A. : il n’y a
pas de décision, Günter consulte un
juriste, Ludo se renseigne.
MARTIN
1A.Proposition budget C.B.J. + 500 (devient
donc 4350€) en cas de plus de 400 participants
et le budget CB interscolaires +100 (devient
850€) afin de prévoir des trophées
supplémentaires pour le meilleur tableau.
Approuvé par le C.A..
1B.demande BYCCO, actuellement il n’y a pas
de projets.
1C.responsabilité administrateurs : sera
budgété, le trésorier demande un devis pour
une assurance.
2.rapport MD
2A.proposition adaptation R.T.-- Inter-école
d’échecs
Voir document accompagnant "schoolschaak september 2017"
Voir document "Wedstrijdreglement voorstel
wijziging art 80 - 89 schoolschaak"
Cette adaptations (approuvé par le C.A.) sont le
résultat de la collaboration avec les différentes
responsables régionales (José Dorr, Laurent
Wery et Tom Piceu).
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ZIE VERVOLG VAN PUNT 15 VERDER

VOIR LA SUITE DU POINT 15 PLUS LOIN

16. Voor het BK 2018 is er nog geen
kandidatuur. De RvB benadert mogelijke
kandidaten. Daarenboven zal een bijkomende
oproep via de website gebeuren. Bernard
wordt verzocht hiervoor de tekst op te stellen.

Pour le CB 2018 il n’y a pas encore de
candidature. Le C.A. approchera des candidats
possible. En plus il sera publié un appel
supplémentaire au site web. Bernard est prié
d’établir le texte à ce sujet.

17.Varia

Divers

-wijziging van de zetel van de vereniging: te -modification du siège de l’association : à traiter
bespreken op de A.V. van 18 november
lors de l’ A.G. du 18 novembre
-Eddy trekt zijn voorstel in om art. 8.e.
“volmachten” H.R. en art. 30 Statuten te
wijzigen.

-Eddy retire sa proposition afin de modifier l’art.
8.e. « procurations » R.O.I. et art. 30 Statuts.

Vaststelling plaats volgende vergaderingen
*4 nov.: locatie nog mee te delen (Günter
zoekt een locatie in het Brusselse)
*AG 18.11.2017 (Alma) met voorafgaande
B.V. om 11h.

Détermination endroit réunions suivantes
*4 nov.: location encore à communiquer (Günter
cherche une location à Bruxelles)
*AG 18.11.2017 (Alma) avec C.A. au paravent à
11h.

-Point Luc : la demande est qu’un joueur non belge
-Punt Luc: “Is mijn interpretatie juist dat een ou Fide-belge et aussi ne résident pas en Belgique
speler die niet Belg of FIDE-Belg is en ook
ou de sorte pas avant le 1 janvier, n’ a pas le droit
niet woont in België of althans niet voor 1
de participer à l’ Open ?
januari, niet mag meespelen in het Open?
Le C.A. fait la conclusion suivante : « ce joueur
De RvB concludeert: “deze speler mag
peut jouer, peut être vainqueur du tournoi, peut
deelnemen, kan de winnaar van het toernooi venir en considération pour l’argent du prix, mais il
zijn, kan in aanmerking komen voor
n’obtient pas le titre ».
prijzengeld, doch hij verwerft de titel niet”.
-Point Luc : « cautions Commission des Litiges,
-Punt Luc: “waarborgen Commissie
Commission d’ Appel » : les cautions sont chaque
Geschillen, Beroepscommissie”: De
année fixées par le C.A. (et ainsi maintenues à
waarborgen worden jaarlijks vastgesteld
respectivement 250 et 500€) ; ceci est repris dans
door de RvB (en aldus behouden op
le rapport de l’ A.G. de même que les noms des
respectievelijk 250 en 500€); dit wordt
membres qui font partie des dites commissions,
vermeld in het verslag van de A.V. net zoals ceci suffit.
de namen van de leden die deel uitmaken
-Il ne reste que peu de temps et la réunion n’est
van bedoelde commissies, dit volstaat.
plus en nombre : quelques points de Luc ne
-Het is kort dag en de vergadering is niet
peuvent plus être traités. Le rapport d’activité de
meer in aantal: een aantal punten van Luc
Luc va en fine.
kunnen niet meer besproken worden. Het
activiteitenrapport van Luc vindt u in fine.

VERVOLG PUNT 15
Hoofdstuk 5: Nationaal interscholenkampioenschap
Artikel 80 - In iedere federatie wordt een interscholenkampioenschap ingericht- (geschrapt, zie
tekst Bernard)
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De KBSB interscholenfinale wordt betwist door minimaal 25 ploegen (lager, middelbaar) die als volgt
gekozen worden:
· 1 plaats voor de school van de uittredende kampioen;
· 1 plaats aangeduid door de organiserende school;
· minimaal 8 10 ploegen + minimaal 2 volledige meisjesploegen aangeduid door de VSF;
· minimaal 8 10 ploegen + minimaal 2 volledige meisjesploegen aangeduid door de FEFB;
· minimaal 2 3 ploegen + minimaal 1 volledige meisjesploeg aangeduid door de SVDB. Indien de
organisatie meer ploegen kan ontvangen, mag ze de selectie van het
aantal ploegen uitbreiden.
De nationaal jeugdleider kan aan de organisatie een extra ploeg toekennen teneinde met een even
aantal ploegen per reeks te spelen.
Vanaf het nationaal interscholenkampioenschap 2019 worden volgende categorieën gehanteerd:
A1.lager onderwijs mini (leerlingen uit het 1ste tot en met 3de leerjaar);
A2.lager onderwijs (leerlingen uit het 1ste tot en met 6de leerjaar);;
B. middelbaar onderwijs.
met volgend aantal ploegen :
A1.lager onderwijs mini (11 ploegen)
1 plaats voor de school van de uittredende kampioen
1 aangeduid door de organiserende school
minimaal 4 ploegen aangeduid door de VSF/FEFB
minimaal 1 ploeg aangeduid door de SVDB
A2.lager onderwijs (16 ploegen)
1 plaats voor de school van de uittredende kampioen
1 aangeduid door de organiserende school
minimaal 6 ploegen aangeduid door de VSF/FEFB
minimaal 2 ploegen aangeduid door de SVDB
B. middelbaar onderwijs (25 ploegen)
1 plaats voor de school van de uittredende kampioen
1 aangeduid door de organiserende school
minimaal 10 ploegen aangeduid door de VSF/FEFB
minimaal 3 ploegen aangeduid door de SVDB
Artikel 81 - Elke ploeg bestaat uit vier leerlingen van:
a. het middelbaar onderwijs van dezelfde Belgische school. (*1). Een leerling uit het lager onderwijs
kan deelnemen aan het schoolschaakkampioenschap voor middelbaar onderwijs, wanneer die
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lagere school verbonden is aan de middelbare school.
b. het lager onderwijs van dezelfde Belgische school. (*2). Een kleuter die in dezelfde school is
ingeschreven mag deelnemen aan het schoolschaakkampioenschap voor lager onderwijs.
Bij de aanmelding op het toernooi dienen de ploegkapiteins een officieel schoolattest voor te leggen
(met de naam en de handtekening van de directeur/directrice), waaruit blijkt dat alle deelnemers
ingeschreven zijn als leerlingen van één en dezelfde school.
c.de ploegen worden opgesteld volgens de meest recente Belgische Elo-lijsten. Hierbij kan aan een
niet geklasseerde speler tot 1300 elo toegekend worden.
d. vanaf het interscholenkampioenschap 2019 : in iedere ploeg uit de reeks lager onderwijs mini
wordt minstens één meisje opgesteld.
Artikel 82 - Wedstrijdsysteem: negen ronden Zwitsers.
Artikel 83 - Het FIDE-reglement voor Rapidschaak is van toepassing met dien verstande dat de
totale speeltijd 15 minuten per speler is en dat een tweede onreglementaire zet de partij
onmiddellijk verliest.
Artikel 84 - Na de aanmelding mag de rangorde van de spelers niet meer veranderd worden.
Bij onregelmatige opstelling verliest elke onregelmatig opgestelde speler de partij met forfaitcijfer.
Bij de uitwerking hiervan zal de toernooileider er evenwel voor zorgen dat de ploeg zo weinig
mogelijk benadeeld wordt.
Artikel 85 - Elke ploegkapitein meldt per ronde het volledig ploegresultaat van zijn ploeg (bord
per bord) bij de wedstrijdleiding.
Artikel 85bis - Scheidingssysteem
a. bordpunten (1, 1/2 of 0 punten per bord); matchpunten;
b. matchpunten; bordpunten (1, 1/2 of 0 punten per bord);
c. onderlinge uitslag;
d. ingeval er nog gelijkheid is, dient een testmatch gespeeld te worden volgens het
snelschaakreglement, zo de titel op het spel staat (lottrekking van kleur);
e. bij nieuwe gelijkheid zal het Sonneborn-Berger-systeem worden toegepast
op de bordpunten matchpunten,
f. en vervolgens op de matchpunten bordpunten.
Artikel 86 - Indien nodig kunnen de spelers steeds de wedstrijdleiding
raadplegen.
Artikel 87 - De wedstrijdleiding beslist in alle onvoorziene gevallen.
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Artikel 88 - De Nationale Jeugdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement
en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter zake mochten voordoen.
Artikel 89 - De ploeg die de finale winst verkrijgt de titel: “Belgisch kampioen schoolschaak (LO of
MO) + jaartal”.
De eerste volledige meisjesploeg verkrijgt de titel: “Beste Belgische meisjesploeg schoolschaak (LO
of MO) + jaartal”.
Een trofee wordt uitgereikt aan het best scorende speler per bord voor elke categorie (scheiding :
ranking ploeg), “beste bord nr in categorie + jaartal”
Vanaf 2019 : De ploeg die de finale wint in de reeks LO-mini verkrijgt de titel “Belgisch kampioen
schoolschaak LO-mini + jaartal”.
Vanaf 2019 : het best scorende meisje in de reeks LO-mini verkrijgt een trofee “beste meisje
schoolschaak LO-mini” (scheiding : aantal punten/bordnummer/ploegenrangschikking)
Schoolschaak - september 2017
dit is een begeleidend document om de artikelen 80 - 89 te wijzigen.
ter info
● onder het motto ‘schaken zonder grenzen’ kwam dit document tot stand door een
constructieve samenwerking met de regionale schoolschaak verantwoordelijken. TOP!.
● Belgisch schoolschaak kampioenschap (BSSK) op 3 maart 2018 in Andenne
● wedstrijdreglement van de KBSB. Hoofdstuk 5, artikel 80 tot en met artikel 89
● om de datums van de schoolschaak-kampioenschappen beter af te stemmen op de wensen
van de scholen werden de datums als volgt aangepast
○ provinciale kampioenschappen : november
○ regionale kampioenschappen ; januari
○ nationaal kampioenschap : maart (en voldoende voorafgaand aan de paasexamens)
● dit document bespreekt ook wijzigingen vanaf 2019, zo hebben de regio’s de mogelijkheid
om hun kampioenschap hier op af te stemmen (november 2018/januari 2019).

aandachtspunten
● hoe kunnen we in het lager onderwijs kansen geven aan de jongste leerlingen om deel te
nemen aan het BSSK om zo het schaken op jonge leeftijd aan te moedigen?
● de meisjesploegen worden niet of nauwelijks ingevuld, waardoor :
○ een federatie met minder ploegen deelneemt.
○ bij deelname van één meisjesploeg wordt deze automatisch kampioen.
● hoe kunnen we het scheidingssysteem verbeteren en de fairplay behouden, zonder
complexiteit toe te voegen?
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beslissingen
1.

art 80, aantal ploegen, bijkomend : de nationaal jeugdleider kan aan de organisatie een
extra ploeg toekennen teneinde met een even aantal ploegen per reeks te spelen.

2.

art 80, aantal ploegen
2.1.
vanaf BSSK 2018 : de verplichting om een minimaal aantal meisjesploegen aan te
duiden vervalt. De regio’s kunnen nog altijd meisjesploegen aanduiden en de
kampioenstitel blijft bestaan.

3.

art 80/81 - reeksen/samenstelling van de ploegen
3.1.
vanaf BSSK 2019
3.1.1.
er wordt een instap-reeks gemaakt in het lager onderwijs voor leerlingen
van het 1ste tot en met het 3de leerjaar (LO-mini).
3.1.2.
voor deze reeks LO-mini geldt dat er in iedere ploeg minstens één meisje
wordt opgesteld.
Motivatie : de huidige positieve discriminatie van volledige meisjesploegen
bereikt niet zijn doel. Er worden (heel) weinig meisjesploegen opgesteld
die meestal automatisch kampioen worden of achteraan in het klassement
eindigen. Dit werkt remmend op deelname van meisjes in het schoolschaak
kampioenschap(pen), nochtans zijn er vele meisjes actief in het
schoolschaak.

4.

art 81 - opstelling : gezien de niet te verwaarlozen deelname van clubspelers (met elo) en
om de sterkste spelers op de hoogste borden te laten spelen wordt de ploeg volgens elo
opgesteld. Omdat het onderscheid tussen schoolschakers en beginnende clubspelers soms
klein is, wordt de mogelijkheid voorzien om de niet geklasseerde spelers een maximum van
1300 elo toe te kennen. Door het gebruik van de G-module om in te schrijven is dit
eenvoudig in te voeren (werd ook toegepast in 2017).

5.

art 83 - het FIDE-reglement is van toepassing
5.1.
uitzondering : de tweede illegale zet verliest de partij.

6.

art 85bis - scheidingssysteem.
6.1.
matchpunten/bordpunten als scheiding in plaats van het huidige bord/match. Het
winnen als ploeg wordt belangrijker en het is een logica die gehanteerd wordt in
ploegsporten (FIDE ploegen kampioenschappen, Interclub KBSB, voetbal, …)

7.

art 89 - Belgisch kampioen
7.1.
vanaf 2019, voor de reeks Lager Onderwijs mini : het best scorende meisje wint een
trofee (scheiding : aantal punten/hoogste bord/ranking ploeg)
7.2.
vanaf 2018 : een bijkomende trofee voor de hoogst scorende borden per reeks (=
+8 trofeeën in 2018, +12 in 2019)
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Met opmerkingen [1]: deze reeks is ook toegankelijk voor
kleuters van dezelfde school. cfr art81b

[10]
SUITE POINT 15 : MARTIN proposera le texte en français pour l’ A.G.
……….
Inter-école d’échecs
ceci est un document d'accompagnement visant à modifier les articles 80 à 89
info
●
●
●
●

●

sous la phrase “échecs sans frontières” ce document est le fruit d'une collaboration
constructive avec les responsables régionaux d'échecs scolaires. TOP!.
Championnat national inter-écoles (CNIE) le 3 Mars, 2018 Andenne
règlement des tournoi du FRBE. Chapitre 5, article 80 à article 89
afin de mieux aligner les dates des championnats d'échecs scolaires aux besoins des écoles,
les dates ont été modifiées comme ci-dessous,
○ championnats provinciaux : novembre
○ championnats régionaux : janvier
○ championnat national : mars (et suffisamment avant les examens de Pâques)
Ce document traite également des changements à partir de 2019, de sorte que les régions
ont l'opportunité de faire correspondre leurs championnats (novembre 2018 / janvier
2019).

points d’attention
● comment donner des opportunités dans l'enseignement primaire aux élèves les plus jeunes
à participer au CNIE pour encourager les échecs à un jeune âge?
● équipes de filles sont à peine remplies,avec conséquence
○ une fédération participe avec moins d’équipe.
○ si une seule équipe de fille, elle est automatiquement championne.
● comment pouvons nous améliorer le système de départage et maintenir le fairplay, sans
ajouter de complexité?

Décisions
1.

Article 80, nombre d'équipes, ajouter, le responsable national de jeunesse peut accorder
une équipe supplémentaire à l'organisation pour atteindre un nombre pair d'équipes par
série.

2.

Article 80, nombre d'équipes
2.1.
à partir de CNIE 2018: l'obligation d’indiquer un nombre minimum d'équipes de
filles expire. Les régions peuvent encore désigner des équipes de filles et le titre
‘meilleure équipe féminine’ reste.

3.

Article 80/81 - catégorie / composition des équipes
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3.1.

à partir du CNIE 2019
3.1.1.
création d’un catégorie d'entrée dans l’enseignement primaire pour les
élèves de la 1ère à la 3e année (EP-mini).
3.1.2.
s’applique à cette catégorie EP-mini : chaque équipe doit être composée
avec au moins une fille.
Motivation: la discrimination positive actuelle des filles n’atteint pas son
objectif. Il y a (très) peu d’équipes féminines, qui souvent finissent à la fin
de la classement et obtient le titre automatiquement. Cela ralentit la
participation des filles dans le championnat d'échecs inter-écoles, sachant
que beaucoup de filles participent aux échecs dans une école.

4.

Article 81 - Alignement des joueurs : compte tenu un part non négligeable des joueurs du
club (avec ELO) et de permettre aux meilleurs joueurs de jouer sur les tableau supérieurs,
l'équipe est mise en place selon l’ELO. Parce que la distinction entre joueurs d'échecs
scolaires et joueurs novices d’un club est parfois petit, l'occasion est fourni pour attribuer
les joueurs non cotées un maximum de 1300 elo. Grâce à l'utilisation du logiciel-G pour
s’inscrire c’est facile à saisir. (a également été appliqué en 2017).

5.

Article 83 - le règlement FIDE appliquent
5.1.
exception: le deuxième mouvement illégal perd la partie.

6.

Article 85bis - système de départage.
6.1.
départage tableau/match. Gagner en équipe est important et est une logique qui
est utilisé dans les sports d'équipe (championnats d’équipe FIDE, Interclub FRBE,
football ...)

7.

Article 89 - Champion Belgique
7.1.
à partir de 2019, pour la catégorie enseignement primaire mini : la jeune fille ayant
la meilleure score remporte un trophée ( départage : nombre de points/numéro de
tableau / classement de l’équipe)
7.2.
à partir de 2018: un trophée supplémentaire pour les meilleurs résultats par tableau
dans chaque catégorie (= +8 trophées en 2018, +12 en 2019)

Eddy De Gendt
Secretaris – Secrétaire

Brakel, 20.10.2017
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[12]

Activiteitenrapport VNT RvB KBSB
07/10/2017
Periode van 13/05/2017 – 07/10/2017

1) NIC 2016-2017


De NIC 2016-2017 zit er op. Het financieel overzicht (boetes versus
prijzengelden en tegemoetkomingen) werd gecommuniceerd.

2) NIC 2017-2018






De definitieve data.
Ronde Definitief 2017-2018
1
zo. 24/09/2017
2
zo. 01/10/2017
3
zo. 22/10/2017
4
zo. 19/11/2017
5
zo. 03/12/2017
res. 1 zo. 17/12/2017
6
zo. 04/02/2018
7
zo. 25/02/2018
8
zo. 11/03/2018
9
zo. 25/03/2018
res. 2 zo. 15/04/2018
10
zo. 22/04/2018
11/1 zo. 29/04/2018
11/2-5 zo. 29/04/2018
test zo. 06/05/2018
Op de website http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/interclubs-nl/20172018 staan alle richtlijnen voor de inschrijvingen van dit seizoen. Tot
hiertoe werden alle termijnen correct gehanteerd. Er zijn vier versies van
de kalender verschenen. Uiteindelijk zijn er 337 ploegen ingeschreven (5
meer dan in 2016-2017). Hierdoor zijn nu 14 reeksen in 5de afdeling (3
reeksen met 12 ploegen en 11 reeksen met 11 ploegen). Hierdoor zijn de
modaliteiten wel anders dan de voorbije jaren. Naast de 14 kampioenen
zijn er slechts 2 beste tweedes die naar 4de promoveren. Ook wil ik
vermelden dat er slechts 2 ploegen bijkomend uit 5de zijn opgevist. Dit is
nog nooit zo weinig geweest als dit seizoen.
Tot hiertoe is ronde 2 zonder problemen verlopen. De uitslagen en standen
worden tijdig gepubliceerd. Ook de boetes worden tijdig gecommuniceerd
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van de KBSB – de la FRBÉ 07.10.2017

[13]







naar de clubs. Tot hiertoe (dus na ronde 2) is het te innen bedrag 610,02
EUR.
Fontaine zal de laatste gemeenschappelijke ronde voor eerste afdeling op
29/04/2018 organiseren. Onder voorbehoud van controle van de zaal werd
deze kandidatuur goedgekeurd. Ondertussen werd de zaal in Montigny-LeTilleul gecontroleerd en zeer geschikt bevonden. Hiermee is ook deze
organisatie definitief toebedeeld aan Fontaine.
Ondertussen is er wel al een uitspraak geweest. Soignies, een club die bij
het begin van het seizoen recht had om een ploeg in 4de in te schrijven en
vorig seizoen hiernaast een tweede ploeg in 5de had en die dit seizoen
slechts één ploeg in 5de inschreef, betwistte mijn versie dat dit
overeenkwam met het terugtrekken van een ploeg uit vierde afdeling en
hierdoor voor twee jaren bestraft moet worden (geen recht op promotie en
geen prijzengeld) (art. 32.i). Na mijn uitspraak schreef de voorzitter van
deze club een mail naar de voorzitter van de beroepscommissie in eerste
aanleg, maar deze antwoordde hem dat als hij de zaak verder wou
betwisten, hij de procedure moest volgen (gemotiveerd beroep richten
naar de voorzitter van de KBSB en een waarborg betalen). Sindsdien heb
ik niets meer gehoord en is de termijn om in beroep te gaan al lang
verstreken.
Ik heb een vraag. De waarborgen in geval van klachten en beroepen,
moeten deze niet per seizoen via een verslag bevestigd worden? Zo ja,
kan dit dan gedaan worden? Deze bedragen stonden vroeger in de
voetnoten van de reglementen, maar deze zijn door Eddy verwijderd.
Gelieve deze terug te laten plaatsen.

3) Wedstrijdreglementen




Mijn vraag in mijn activiteitenverslag van 13/05/2017 is nog steeds
onbeantwoord gebleven. Is mijn interpretatie juist dat een speler die niet
Belg of FIDE-Belg is en ook niet woont in België of althans niet voor 1
januari, niet mag meespelen in het Open? Een bijkomende vraag indien
mijn interpretatie juist zou zijn, is hoe een organisatie dit moet kunnen
onderzoeken?
Ik stel voor om het reglement hierop aan te passen: in het open mogen
alle aangesloten spelers meespelen, ook zij die niet in België zouden
wonen en geen (FIDE-)Belg zouden zijn.
Artikel 2 - Spelregels en spelvoorwaarden
Art. 2.e is omwille van de gewijzigde referentie in het FIDE-reglement.
Art. 2.g is omwille van een gewijzigde referentie in het FIDE-reglement.
Maar ook omdat het reglement fundamenteel gewijzigd is. Nu staat er één
uur voor alle toernooien, terwijl rapid- en blitzpartijen niet eens zolang
duren. Het weglaten is nog erger. Als er niets in een toernooireglement
zou staan, dan verliest de speler die niet aan het bord zit, ogenblikkelijk.
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Vandaar een opsplitsing in standaardpartijen enerzijds en rapid- en
blitzpartijen anderzijds.
Art. 2.h is nieuw omdat volgens het FIDE-reglement A5 en B5 er iets moet
instaan in het toernooireglement.
e.
Indien er volgens het QPF-systeem gespeeld wordt, zijn artikels G.2
en G.5 Guidelines III.5 van de FIDE-Schaakregels van toepassing.
g.
De default-tijd voorzien in artikel 6.7 artikels 6.7.1 en 6.7.2 van de
FIDE regels voor het schaakspel wordt voor standaard partijen vastgesteld
op 60 minuten na het aangekondigde aanvangsuur voor alle KBSB
competities; voor rapid- en blitzpartijen wordt de default-tijd vastgesteld
op de volledige basistijd van de eerste (of enige) periode nadat het sein
voor het begin van de partijen gegeven wordt.
h.
In Rapid- en Blitztoernooien georganiseerd door de KBSB zal
gespeeld worden volgens de regels voor onvoldoende arbitrale supervisie
(dus geen één arbiter per bord bij Rapid en geen één arbiter per drie
borden bij blitz) (A4 in het Rapid en B4 in Blitz).
Article 2. RÈGLES ET CONDITION DE JEU.
e.
Si on joue selon le système QPF, alors les articles G.2 et G.5
directives III.5 des Règles du Jeu d’Echecs de la FIDÉ sont d’application.
g.
Le temps par défaut prévu dans l’article 6.7 les articles 6.7.1 et
6.7.2 des Règles du jeu d’échecs de la FIDE est pour les parties standards
fixé à 60 minutes après l'heure annoncée du début pour toutes les
compétitions de la FRBÉ ; pour les parties rapid et blitz le temps par
défaut est fixé sur le temps de base complet de la première (ou seule)
période après le signal du début des parties a été donné.
h.
Dans les tournois rapid and blitz organisés par la FRBE, il sera joué
selon les règles pour une supervision arbitrale insuffisante (c.-à-d. pas un
arbitre par échiquier chez rapid et pas un arbitre par trois échiquiers chez
blitz) (A4 dans Rapid et B4 dans Blitz).
Artikel 14 - Sancties
…
Elke klacht of bezwaar betreffende een competitie of een toernooi moet
aan de betrokken nationale toernooileider gericht worden, binnen de
vijftien dagen na het einde van het toernooi of van de competitie de feiten,
behalve voor het bepaalde in artikel 38 j. Als deze nationale toernooileider
als speler of arbiter zelf betrokken zou zijn, dan dient de klacht of bezwaar
te worden gericht naar de voorzitter van de CIS.
…
Twee aanpassingen. Het heeft geen zin om een klacht in te dienen vijftien
dagen na het einde van een NIC-seizoen als het vb. ronde 1 betreft.
Daarnaast kan de toernooileider moeilijk zelf een beslissing nemen in
geval hij betrokken is als speler of als arbiter.
Article 14 SANCTIONS
...
Toute plainte ou réclamation concernant une compétition ou un tournoi
doit être adressée au directeur national des tournois concerné dans les
quinze jours après la fin du tournoi ou de la compétition les faits, sauf ce
qui est dit à l'article 38 j. Si ce directeur national des tournois serait luiRaad van Bestuur - Conseil d’ Administration
van de KBSB – de la FRBÉ 07.10.2017

[15]



même impliqué comme joueur ou arbitre, la plainte ou réclamation doit
être adressée au président de la CAI.
…
Artikel 39.3
Tekst samengesteld in samenspraak met de Verantwoordelijke
Internationale Toernooien.
a) De selectie en/of opstelling van de spelers die op de Belgische lijst van
de FIDE-ratinglijst staan, gebeurt volgens art. 11 b. en 11 c., men neemt
de beschikbare lijst zoals vermeld in punt 13.
b) De opstelling van de spelers wordt bepaald in onderling overleg via de
ploegkapitein. Indien er geen consensus is, beslist de Verantwoordelijke
Internationale Toernooien (conform art. 41.c).



Article 39.3
a) La sélection et/ou l’alignement des joueurs figurant sur la liste belge du
classement FIDE se font fait selon les articles 11b et 11c, en prenant la
liste disponible au moment de la date limite des candidatures indiquée au
point 13.
b) L’alignement des joueurs sera déterminé par accord commun par
l'intermédiaire du capitaine de l'équipe. S'il n'y a pas de consensus, c’est
le Responsable des Tournois Internationaux qui décidera (conformément
l’art. 41.c).

4) BK Standaard 2018





Er is een kandidatuurstelling geweest. Hierop heeft geen kandidatuur
ingetekend.
Officieus was er belangstelling van Sylvin De Vet om een GMnormentoernooi tijdens het BK te organiseren. Echter zijn achterban (de
club van Westerlo) heeft hem niet gevolgd, waardoor er ook geen
kandidatuur uit die belangstelling is gevloeid.
Met andere woorden. Op dit moment heb ik niets. Wat stelt de RvB als
volgende stappen voor?

5) NIC 2018-2019
Op vraag van de RvB, ziehier MIJN voorstel van data:

Ronde
1

Voorstel
2018-2019
30/09/2018

Opmerking
43rd World Chess Olympiad 2018; alternatief is
16/09/2018
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2
3
4
5
res. 1
6
7
8
res. 2
9
10
11/1
11/2-5
test

07/10/2018
28/10/2018
18/11/2018
02/12/2018
16/12/2018
03/02/2019
10/02/2019
24/02/2019
03/03/2019
17/03/2019
31/03/2019
07/04/2019
28/04/2019
05/05/2019

43rd World Chess Olympiad 2018

Krokusvakantie 2019: Karnavalszondag

Het volledige document met alle gekende toernooien van FIDE/ECU en uit het
binnenland steekt in bijlage.
Van de RvB wil ik horen of dat ik deze volledige bijlage mag publiceren op de
website, mag doorsturen naar de verantwoordelijken van de federaties, liga’s,
eersteklasseclubs en reacties mag opvragen?

6) BK Blitz 2017– Rapid 2017 - Senioren 2017




BK Rapid 2017 was het 11de Memorial José & Hilda Tonoli die op zo.
10/09/2017 door The Belgian CC werd georganiseerd. Er deden 134
deelnemers mee. Winnaar werd GM Erik van Den Doel voor de Belgisch
Kampioen GM Alexandre Dgebuadze. Een minuscuul minpuntje was dat er
geen prijs voorzien was voor de Belgische Kampioene Iuliia Morozova.
BK Blitz 2017 wad de 4de Memorial Patrick Debast op za. 16/09/2017. Van de 102
deelnemers werd IM Stéphane Hautot Belgisch Kampioen. Daria Vanduyfhuys werd
Belgisch Kampioene.



BK Senioren 2017 (in rapidformule) werd toegewezen aan Kapelle-o/d-Bos
voor zondag 29/10/2017.

7) Swar
De allerlaatste versie van Swar op dit moment is 3.48. Een hele resem van
aanpassingen, correcties en toevoegingen werden doorgevoerd. Op dit moment
is het programma zeer stabiel en goed bruikbaar. Ik ben echter nog niet steeds
toegekomen aan de vertaling in het Nederlands. Wat is hier de stand van zaken
vanuit de RvB?

8) Nieuwe FIDE-regels
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Vanaf 01/07/2017 zijn de nieuwe FIDE-regels van kracht. Naast het BJK is er bij
mijn weten maar één sessie geweest voor de wedstrijdleiders, toernooileiders en
andere geïnteresseerden. Er zijn wel nieuwe richtlijnen rondgestuurd door de
voorzitter van de CIS, maar enkel in het Nederlands naar de arbiters die
arbitreren in de Nationale Interclubs. Er is wel een vraag geweest om deze
publiekelijk te maken (vb. te sturen naar alle arbiters, naar alle clubs of te
publiceren op de website van de KBSB). Echter tot hiertoe is er nog geen actie
hieromtrent gedaan.

9) Varia
Afgelopen zaterdag mocht ik een vergadering van het Belgian Military Chess
Committee bijvolgen. Er werden mij twee vragen gesteld.
 Kan de KBSB op jaarlijkse basis het Belgisch Militair Kampioenschap op
één of andere manier sponsoren? Dit toernooi wordt in de vorm van een 7voudig rapidtoernooi gehouden op een vrijdag in mei. Dit toernooi staat
open voor zowel alle militairen en rijkswachters, gepensioneerden uit deze
twee groepen en burgers. En dit voor zowel competitiespelers (=
aangeslotenen bij de KBSB met meer dan 1400 elo) of recreanten (nietaangeslotenen of spelers onder de 1400 elo).
 Kan de KBSB in augustus 2020 het 31ste NATO-kampioenschap 2020
sponsoren? Er zijn twee toernooien: het reguliere toernooi waar er enkel
volgens de NATO-reglementen kan deelgenomen worden (7 rondes op 5
dagen) en een snelschaaktoernooi waar iedereen (die een FIDE-ID heeft)
aan kan deelnemen.
Kan de RvB mij al een voorlopig princiepsantwoord geven zodat ik dit aan de
leiding van het BMCC kan doorgeven? Bedankt.
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Activiteitenrapport FIDE Delegate
RvB KBSB 07/10/2017
Periode van 13/05/2017 – 07/10/2017

Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:













Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de
FRS (samen met Daniel die nu wel flink aan het afbouwen is)
Aanvraag titels
- FM voor Daniel DARDHA op basis van de toernooiwinst in het European
Union Youth Chess Championship 2017 U12 van 18 tot 27 Augustus
2017 in Kouty nad Desnou, CZE
Indiening normen
- IM voor Yong Hoon DE ROVER tijdens het NIC 2016-2017
- IM voor Hing Ting LAI tijdens het NIC 2016-2017
- IM voor Ilias VAN DER LENDE tijdens het NIC 2016-2017
- IM voor James EDEN tijdens het 16de TIPC 2017
- WGM voor Andreea-Cristiana Navrotescu tijdens het 16de TIPC 2017
- IA voor Loriane LEBRET tijdens het 16de TIPC 2017
- FA voor Renaud BARREAU tijdens het 16de TIPC 2017  dossier is
lopende
- IA voor Francisco CANABATE DOMECH tijdens de 3de Brugse Meesters
2017
Regularisatie normen
Onlangs lichtte Martin AHN mij in waarom zijn twee normen van 2000 niet
op de FIDE-website stonden. Blijkbaar had de toenmalige FIDE-Delegate
deze nooit opgestuurd naar de FIDE (ondanks aandringen van Martin in
2006). Bijkomend probleem was dat de FIDE had gevraagd om alle oude
normen voor 01/07/2005 te laten registreren voor 01/07/2013. Dit was
dus niet gebeurd. Ik heb dus kunnen aantonen dat de fout niet bij de
speler lag en hierdoor heeft de voorzitter van de Qualification Commission
de normen toch aanvaard. Enfin, één ervan, aangezien de andere nog niet
getekend was door de Duitse Federatie. Dossier is dus nog lopende.
Aanvraag voor verhoging van arbitercategorie
- van IA-D naar IA-C voor Geert Bailleul  dossier is lopende
Aanvraag transfer
- Deze keer geen
Aanvraag voor gelicentiëerde arbiters:
- Bernard Malfliet
Deze zijn in orde. De badge moet wel nog binnenkomen.
FIDE-trainers
- Deze keer geen aanvragen.
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De uitslagen van de FIDE-trainercursus in Blankenberge zijn nooit
gepubliceerd via de website van de FIDE. Echter de trainertitels zijn wel
goedgekeurd door de laatste Presidential Board.
- De uitslagen van de FIDE-trainercursus in Eupen zijn wel gepubliceerd
op de FIDE-website:
https://www.fide.com/component/content/article/15-chessnews/10340-fide-trainers-seminar-in-eupen-belgium-results.html.
Inschrijvingen voor senioren- of jeugduitzendingen:
- Zowel Ben Dardha als ik hebben inschrijvingen gedaan en Ludo heeft
betalingen gedaan voor de diverse jeugduitzendingen.
- Ik ben te weten gekomen dat sommige senioren zich zelf hadden
ingeschreven voor een seniorkampioenschap. Ik heb hen gevraagd om
bij de volgende keer mij altijd op de hoogte hiervan te stellen. De
spelers in kwestie hebben zich verontschuldigd en beloofd dat ze dit
voortaan zouden doen.
Verwijderen van FIDE-fiche
Er is een ex-speler die geëist heeft om onmiddellijk zijn FIDE-fiche te
verwijderen. Hij is eerst via de FIDE gegaan die hem naar mij verwezen
heeft. Blijkt dat er in de reglementen staat dat de FIDE hiervoor een
ondertekend bestuursverslag moet krijgen vooraleer zij dit zouden doen.
Op mijn vraag waarom dit zo is, krijg ik een warrig antwoord dat er al
gevallen waren waarbij een speler vond dat hij te weinig (of teveel) elo
had, zich liet verwijderen en daarna opnieuw kon beginnen. En ook als er
processen met advocaten dreigden, ze tenminste een bewijs hadden dat
de nationale federatie dit had aangevraagd. Echter in dit geval bleek het
om een speler te zijn die niet FIDE-geklasseerd was en daarom hebben ze
dit gisteren nog in orde gebracht.
Maar concreet wil dit zeggen dat de KBSB zich ook moet wapenen tegen
deze vragen.
-





Raad van Bestuur - Conseil d’ Administration
van de KBSB – de la FRBÉ 07.10.2017

[20]

Variapunten uit de mail van Eddy
van 01/10/2017
RvB KBSB 07/10/2017
Geel: hier heb ik commentaar over
Blauw is mijn commentaar
Rood: moet geschrapt worden
Groen: moet toegevoegd worden

1) H.R. art. 8.e) versus Statuten art. 30
H.R. / R.T.
8.e) Volmachten
Een bestuurder kan indien hij verhinderd is op de vergadering van de Raad van
Bestuur een
volmacht geven aan een andere bestuurder.
8.e) Procurations
En cas d’empêchement à une réunion du conseil d’administration, un
administrateur peut donner
une procuration à un autre administrateur.
STAT.
Art. 30 De leden van de Raad van Bestuur delegeren aan een lid van de Raad of
aan een derde en onder hun verantwoordelijkheid de machtigingen die zij
aanduiden.
Art. 30 Le conseil d'administration peut déléguer à un membre du conseil ou à un
tiers, et sous sa responsabilité, tels pouvoirs qu'il désigne.
2) Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring

Déclaration de Consentement

Door u te registreren als lid gaat u
uitdrukkelijk akkoord om:

En vous enregistrant en tant que membre,
vous acceptez explicitement:
a. de fournir les informations
demandées correctement et
complètement et
b. de (faire) mettre à jour ces
informations immédiatement si
nécessaire.

a. De gevraagde informatie correct en
volledige te verstrekken en
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b. deze informatie bij eventuele
wijzigingen onmiddellijk te (laten)
actualiseren.
Persoonlijke informatie wordt alleen
verzameld tijdens het registratieproces,
bij deze verklaring van toestemming.
Wat betekent deze laatste passage? Kan
er dus nooit een vraag tot update komen?
De KBSB respecteert, beschermt en
bewaart uw persoonlijke gegevens. Elke
overdracht, verzameling en publicatie van
gegevens aan derden wordt alleen
uitgevoerd voor schaakdoeleinden.
Gegevens kunnen worden verzameld en
verwerkt binnen het netwerk van de
KBSB, dit kan betekenen dat de
verwerking van persoonsgegevens
plaatsvindt buiten de Europese
Economische Ruimte.
Gegevens worden opgeslagen voor zo
lang als nodig is om te voldoen aan de
genoemde doeleinden, of totdat u contact
opneemt met de KBSB volgens uw rechten
die hieronder worden beschreven.
Wat zijn mijn rechten?
Ik kan op elk gewenst moment contact
opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de KBSB met een verzoek
om:
 Raadpleging van mijn
gegevens 
Wijziging van mijn
gegevens


Intrekking van mijn akkoord met deze
toestemmingsverklaring (hiermee
beëindigt u onmiddellijk uw
lidmaatschap bij de KBSB)


Als ik terechtkom in een
meningsverschil met de KBSB heb ik het
recht om een klacht in te dienen bij de
toepasselijke autoriteit voor
gegevensbescherming.

Les informations personnelles ne sont
recueillies que lors de l'affiliation liée à
cette déclaration de consentement.
La FRBÉ respecte, protège et sauvegarde
vos informations personnelles. Tout
transfert, collecte et publication de
données aux tiers est effectué uniquement
pour des objectifs d'échecs. Les données
peuvent être collectées et traitées dans le
réseau de la FRBÉ, ce qui peut signifier
que le traitement des données
personnelles se déroule en dehors de
l'Espace économique européen.
Les données sont sauvegardées aussi
longtemps que nécessaire afin de pouvoir
respecter les objectifs mentionnés, ou
jusqu'à vous contactez la FRBÉ
conformément à vos droits décrits cidessous.
Quels sont mes droits?
Je peux contacter le gestionnaire de
traitement de la FRBÉ à tout moment avec
une demande pour:
 Consultation de mes données
 Changement de mes données
 Retrait de mon accord avec cette
déclaration de consentement (par ceci,
vous terminerez immédiatement votre
adhésion de la FRBÉ)
 Si je me retrouve en désaccord
avec la FRBÉ, j'ai le droit de déposer
une plainte auprès de l'autorité
compétente en matière de protection
des données.

En cochant cette case, vous déclarez
explicitement que vous êtes d’accord avec
une collecte efficace des informations
personnelles pertinentes et vous (ou votre
délégué) avez accès à la procédure de
l’affiliation. Vous prenez également note
que chaque membre respecte les règles
de la FRBÉ, en mettant l'accent sur
l'article 39 des Règles de l’Ordre Intérieur
sur la protection des personnes
concernant le traitement des données à
caractère personnel et concernant la libre
circulation de ces données.
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Door dit vakje aan te kruisen verklaart u
zich uitdrukkelijk akkoord met een
doelmatige verzameling van de
betreffende persoonsgegevens en krijgt u
of uw gedelegeerde doorgang naar de
procedure van lidmaatschapsverwerving.
U neemt eveneens kennis van het feit dat
elk lid de reglementen van de KBSB
naleeft, de nadruk wordt gelegd op artikel
39 van het Huishoudelijk Reglement
inzake de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens.

H.R./R.T. 39. OVER DE BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN
1.
De KBSB schikt zich naar de wettelijke en reglementaire bepalingen in
voege met name het Europese verordening van 27 april 2016 die ingaat op 25
mei 2018.
2.
De KBSB houdt van elk aangesloten lid een aantal gegevens bij. Er zijn 5
categorieën van velden.
•
Publieke persoonsvelden: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum,
nationaliteit, taal
Taal gaat verder dan nu. Op dit moment wordt taal niet opgevraagd en is ook
niet geweten. Maar ik ondersteun deze wijziging.
•
Publieke schaakvelden: stamnummer, nationale elo, fide-id, fide elo, de
gegevens van de gespeelde partijen, schaaktitels, culturele federatie, liga, club
•
Afgeschermde persoonsvelden: volledig adres, geboorteplaats, logfiles
Is er geen nood aan definitie van logfiles?
•
Afgeschermde schaakvelden: betalingsstatus lidgelden
•
Optionele velden: e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel
telefoonnummer, foto.
3.
De optionele velden kunnen enkel opgeslagen worden mits goedkeuring
van de speler. De speler kan op elk moment de intrekking van deze optionele
velden aanvragen. Optionele velden waarvoor de speler toestemming heeft
gegeven worden behandeld alsof ze behoren tot de volgende categorie:
•
als afgeschermde persoonsvelden: e-mailadres, vast telefoonnummer,
mobiel telefoonnummer
•
als publieke persoonsvelden: foto.
4.
De Raad van Bestuur kan beslissen om velden toe te voegen, te
verwijderen of van categorie te veranderen. De wijzigingen zijn van kracht zodra
deze aan de leden zijn meegedeeld per e-mail en via de website.
5.
De KBSB heeft een aantal rollen gedefinieerd die de toegang tot de
ledeninformatie regelen. Personen die geen rol hebben zoals hieronder
gedefinieerd, hebben leestoegang tot de publieke velden. De onderstaande
rollen krijgen extra rechten toegewezen.
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•
De IT verantwoordelijken van de KBSB: zij hebben volledige lees- en
schrijftoegang tot alle velden
Wat is de definitie van IT-verantwoordelijken? Want hierover heb ik een vraag.
Ik ben bezit niet de titel van IT-verantwoordelijke van de KBSB. Anderzijds
corrigeer ik zeer veel data: dikwijls op vraag ven een speler, maar ook op eigen
initiatief. Als ik dit gedaan heb, pas ik altijd regel 11 tweede puntje toe. Als in
het nieuwe systeem ik buiten de definitie van IT-verantwoordelijke zou vallen,
dan is dit een belemmering om mijn functie van toernooileider correct uit te
voeren. Ik geef als voorbeelden: correctie op namen, geslachten, nationaliteiten,
toevoeging van verplichte velden zoals geboorteplaats, …
•
De bestuurlijke verantwoordelijken van de KBSB. Dit zijn alle leden van de
RvB en de gemachtigde personen. Zij hebben ook leestoegang tot alle velden
De toevoeging van ook hier en in de volgende regels duidt op het feit dat ze al
leesrechten hebben op publieke velden.
Zoals in het vorige puntje aangehaald, dit (enkel leestoegang) is belemmerend
voor mijn functie.
•
De leden van de Raad van Bestuur van de culturele federaties. Zij hebben
voor hun leden ook leestoegang tot de afgeschermde velden
•
De leden van de Raad van Bestuur van de liga’s. Zij hebben voor hun
leden ook leestoegang tot de afgeschermde velden
•
De clubverantwoordelijken. Zij hebben voor hun leden ook leestoegang tot
afgeschermde velden. Zij hebben voor hun leden schrijftoegang voor de
publieke en afgeschermde persoonsvelden
•
Het lid. Het lid heeft leesrechten op al zijn velden. Het lid heeft
schrijfrechten op al zijn persoonsvelden en op de optionele velden.
In punt 3 staat dat alle optionele velden persoonsvelden zijn. Dus als hij
schrijfrechten heeft op AL zijn persoonsvelden, dan zitten deze er al in. Dus
pleonastisch.
6.
Confidentialiteit. Elkeen die, via toelating van de KBSB, toegang heeft tot
niet publieke informatie, zal deze informatie als confidentieel behandelen. De
Raad van Bestuur kan bij inbreuken maatregelen treffen, zoals voorzien in de
reglementen.
7.
Beschermende maatregelen. De Raad van Bestuur zal de gegevens van de
leden op een adequate manier te beschermen. Vertrekkende van de huidige
situatie, zullen deze maatregelen geleidelijk aan ingevoerd worden
•
De website zal enkel met https:// te bereiken zijn
•
De toegang tot de niet publieke ledeninformatie wordt geregeld via een
aanmeldingssysteem (zie verder)
•
De wachtwoorden worden verwerkt volgens de huidige marktstandaarden.
Dit wil zeggen dat ze niet worden opgeslagen
•
De ledeninformatie wordt opgeslagen op database servers die niet
rechtstreeks benaderbaar zijn vanuit het internet. Er moet minstens een server
tussen staan.
8.
Aanmeldingssysteem website
•
Momenteel wordt het aanmeldingssysteem gebaseerd op login en
wachtwoord
•
Iedere gebruiker kan op ieder moment een nieuw wachtwoord aanvragen
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•
De Raad van Bestuur kan beslissen om het aanmeldingssysteem te
wijzigen. Dit kan door een verstrenging van de wachtwoordregels, door het
gebruik van authorizatietokens, OAuth2,… Wijzigingen worden aan alle
geregistreerde gebruikers medegedeeld en worden na aankondiging binnen de
10 dagen van kracht.
9.
Toestemmingsverklaring
•
Nieuwe spelers zullen het eens zijn met de toestemmingsverklaring die de
rechten en plichten regelt inzake het gebruik van persoonsgegevens binnen de
KBSB. Nieuwe spelers worden pas lid nadat de toestemmingsverklaring is
ondertekend
•
Voor de bestaande leden zal de Raad van Bestuur een haalbare planning
ter ondertekening van de toestemmingsverklaring (???) voorstellen. Bij
bestaande leden die de toestemmingsverklaring niet wensen te ondertekenen,
vervalt het lidmaatschap op het einde van het lopende boekjaar
10.
Werkwijze voor het lid om zijn gegevens te wijzigen en om zijn
goedkeuring te geven aan de toestemmingsverklaring. De RvB heeft de intentie
om volgend systeem operationeel te maken
•
Spelers die een e-mailadres geregistreerd hebben, maken gebruik van het
aanmeldingssysteem op de website. Eenmaal aangemeld, zal de speler de
mogelijkheid hebben om het wijzigingsformulier of toestemmingsverklaring in te
vullen en elektronisch te bevestigen
•
Voor spelers die geen e-mailadres geregistreerd hebben, zullen de
clubverantwoordelijken de rechten krijgen om het wijzigingsformulier of
toestemmingverklaring via de website in te vullen, mits deze
clubverantwoordelijken het betreffende formulier afdrukken en laten
ondertekenen door de speler. Het ondertekend formulier wordt gescand en
geüpload naar de website van de KBSB. Zolang de KBSB dit ondertekend
formulier niet ontvangen heeft, is het formulier niet van kracht.
11.
Wijzigingen aangebracht door IT verantwoordelijken aan de
persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt
•
aan de speler, indien hij over een geregistreerd en werkend e-mail adres
beschikt
•
in de andere gevallen aan de club. Het is dan aan de club om de speler op
de hoogte te brengen.
12.
Voor spelers die niet langer lid zijn van de KBSB (terugtrekking,
overlijden), verwijdert de KBSB (wie? Volgens uw eigen definities kan enkel IT
dit) de persoonlijke gegevens. Evenwel worden de schaakgegevens verder
bewaard om de integriteit van de verwerking van partijen en klassementen niet
in het gedrang te brengen. Eveneens kan het zijn dat omwille van de integriteit
van de back-ups, bepaalde persoonsgegevens in back-ups blijven staan. De
KBSB zal deze persoonsgegevens verwijderen zodra de back-ups teruggezet
wordt naar de actieve database.
Wat met FIDE-gegevens? Reden is punt in mijn verslag van FIDE-Delegate.
13.
Overgangsmaateregelen. De Raad van Bestuur kan beslissen om specifieke
overgangsmaatregelen te nemen. Deze zullen aangekondigd worden op de
website.
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Ik moet eerlijk zeggen toen ik dit zondagavond las, viel ik van mijn stoel van
verbazing. En dit gebeurt niet dikwijls. Dit is één van de weinige keren dat ik zo
een positieve tekst (waar ik geen hand in had) kon bewonderen. Gefeliciteerd
aan alle medewerkers van deze commissie.
Ik sta praktisch volledig achter dit voorstel (of dat dit haalbaar is weet ik niet 
mijn inziens zouden er meerdere mogelijkheden voor clubverantwoordelijken
moeten zijn, vb. één document met handtekeningen van meerdere personen
i.p.v. één document per persoon.
Jullie hebben mijn grootste bezwaar gelezen. De werking van mijn werk
bijvoorbeeld op het Belgische Jeugdkampioenschap komt in het gedrang als ik dit
zelf niet kan doen. Het door de mensen moeten laten doen of het verzamelen
van de handtekeningen en laten inscannen en vooral door de mensen van IT
laten doen, kost tijd die ik niet heb. Mijn voorstel hierin zou zijn om meerdere
bestuurlijke verantwoordelijken maar zeker niet allen de mogelijkheid te geven
voor schrijfrechten (uiteraard mits punt 11 in acht genomen wordt).
Ik hoop dat jullie mijn input kunnen gebruiken en hier rekening mee kunnen
houden.
Een vraag aan Eddy.
Wat betekent H.R./R.T.? Ik ga ervan uit dat H.R. Huishoudelijk Reglement is en
dat R.T. de Franstalige tegenhanger zou moeten zijn. Maar R.T. is Reglement des
Tournois (dus Toernooireglement). De Franstalige tegenhanger van H.R.
(Huishoudelijk Reglement) is R.O.I. (Réglement de l’Ordre Intérieur).
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