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1.

Inleiding door de voorzitter

De voorzitter bedankt iedereen die heeft meegewerkt
aan de brainstorming en wenst iedereen een gelukkig
2013.
2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 24 Nov. 2012 zoals op de website
wordt goedgekeurd.
3.

Werking RVB

Début 14h00 – Fin 18h00
1.

Introduction du président

Le président remercie ceux qui ont travaillé sur le
brainstorming et souhaite une bonne année 2013 à
tout le monde
2.

Approbation rapport CA

Le rapport du 24 Nov. 2012 est approuvé tel qu'il se
trouve sur le site web.
3.

Fonctionnement CA

De wijzigingen in de raad van bestuur en de nieuwe
statuten werden gepubliceerd in het staatsblad op 16
januari laatstleden in het Nederlands (vermits elke
taal apart te betalen is).

Les modifications dans la composition du conseil
d’administration et les nouveaux statuts ont été
publiés le 16 janvier dernier au Moniteur en
néerlandais (étant donné que chaque langue de
publication nécessite un paiement séparé).

De RVB beslist dat in de toekomst de statuten tevens
in het Frans zullen worden gepubliceerd. De
bijkomende kost is 126 €

Le CA décide que dans le futur les statuts seront
également publiés en français. Le coût
supplémentaire est de 126 euros.

Jean-Christophe Thiry wacht nog op een goedkeuring
vanwege ONEM om zijn mandaat effectief uit te
voeren. Hij betreurt dat de statuten niet in het Frans
werden gepubliceerd vermits ONEM om deze
publicatie gevraagd heeft. Hij wordt aangeduid als
bestuurder raadgever en vertaler

Jean-Christophe Thiry doit encore obtenir
l’autorisation de l’ONEM pour exercer son mandat. Il
regrette que les statuts n’ont pas été publiés en
français car l’ONEM a demandé cette publication. Il
est nommé comme administrateur « conseiller et
traducteur ».

In antwoord op de klacht van Dirk De Ridder bevestigt
de raad van bestuur dat J Pots geen mandaat meer
bekleedt bij de KBSB en de klacht dus kan
geklasseerd worden en verontschuldigt zich bij D De
Ridder voor de laattijdige behandeling van de klacht.
Damien André zal een antwoord sturen naar Dirk De
Ridder.

En réponse à la plainte de Dirk De Ridder, le conseil
d’administration confirme que J. Pots n’exerce plus de
mandat au sein de la FRBE et qu’il y a donc lieu de
classer la plainte sans suite et s’excuse pour le
traitement tardif de la plainte. Damien André enverra
une réponse à Dirk De Ridder.

De RVB zal eveneens antwoorden aan Bart Van
Tichelen inzake haar beslissing van 26 februari ten
opzichte van de brief van liga Antwerpen. Dimitri
Logie zal een antwoord opmaken.

Le CA répondra également à Bart Van Tichelen
concernant sa décision du 26 février 2012 par rapport
à la lettre de la Ligue d’Anvers. Dimitri Logie rédigera
la réponse.

Damien André vraagt actie te nemen om de RVB te
vervolledigen. Te verdelen taken : vice-voorzitter,
vertegenwoordigster vrouwen, ombudsman, en ook
verantwoordelijke communicatie en verantwoordelijke website. Damien André zal een open vraag
stellen naar een vertegenwoordigster voor de
vrouwen.

Damien André demande d’agir pour compléter le CA.
Les tâches à attribuer sont : vice-président,
représentante des joueuses, ombudsman et
également responsable de la communication et
responsable du site web. Damien André ouvrira les
candidatures pour la représentante des joueuses.

4.

Visie KBSB

4.

Vision FRBE

Dimitri Logie geeft een korte feedback van de
brainstorming vergadering 12 Januari.

Dimitri Logie donne un bref compte-rendu du
brainstorming du 12 janvier.

De RVB gaat akkoord dat de volgende stap de
oprichting is van een werkgroep onder leiding van Jan

Le CA est d’avis que la prochaine étape est la création
d’un groupe de travail sous la direction de Jan Rooze

Rooze die hiervoor tijd gaat vrijmaken en met als doel
om tegen Juni een plan klaar te hebben voor de BAV.
Dit plan zou moeten toestaan om het schaken in
België de komende 5 jaar op een hoger niveau te
tillen. Jan Vanhercke, Dimitri Logie en Damien André
maken deel uit van de werkgroep.

qui trouvera du temps pour cette tâche et avec
comme but d’avoir un plan d’action prêt pour l’AG
extraordinaire de juin. Ce plan devrait permettre
d’élever le niveau des échecs en Belgique dans les 5
prochaines années. Jan Vanhercke, Dimitri Logie et
Damien André feront partie du groupe de travail.

Jan Vanhercke denkt dat het nodig is om de grote
massa schakers aan te spreken die vandaag nog geen
lid zijn van de vereniging, bijvoorbeeld de
schoolschakers, de huis- en caféschakers. Een piste is
om een speciaal lidmaatschap toe te voegen voor
recreatieschaker met een specifiek lidgeld.

Jan Vanhercke pense qu’il est nécessaire de
s’adresser à la grande masse des joueurs d’échecs qui
ne sont pas encore membres de l’association à ce
jour. Par exemple, les joueurs en milieu scolaire, les
joueurs à domicile et de café. Une piste est de créer
une affiliation spéciale pour le joueur d’échecs de
loisirs, avec une cotisation spécifique.

5.

Commissie voor geschillen

5.

Commission des litiges

De zaak D Logie - G Bailleul wordt besproken.

L’affaire D Logie - G Bailleul est traitée.

Dimitri Logie presenteert zijn bezwaren. Hij gaat niet
akkoord met de voorwaarden die werden opgelegd
door G Bailleul voor een toelating tot arbitreren in de
NIC (namelijk het lopen van 2 stages). Nadat deze
voorwaarden werden meegedeeld heeft de RVB om
budgettaire redenen beslist dat er geen twee arbiters
gestuurd mochten worden naar een match NIC.
Vervolgens heeft G Bailleul beslist om D Logie niet
meer aan te stellen omdat de stages niet werden
gelopen.

Dimitri Logie présente ses observations. Il n’est pas
d’accord avec les conditions imposées par G. Bailleul
pour lui permettre d’arbitrer dans les ICN (à savoir,
suivre deux stages). Après la communication de ces
conditions, le CA a décidé pour des raisons
budgétaires que deux arbitres ne pouvaient pas être
envoyés à un match des ICN. En conséquence de
quoi, G. Bailleul a décidé de ne plus désigner D. Logie
puisqu’il n’a pas suivi les stages.

Geert Bailleul presenteert zijn verdediging. Het is
voorzitter CIS die de arbiters aanduidt, er staat echter
nergens dat hiervoor verantwoording moet worden
afgelegd. Dimitri Logie is geschrapt omwille van
ontbrekende verslagen voor het seizoen 2010-11
(slechts 1 op 7 werd ontvangen door G Bailleul of zijn
vervanger). De beslissing tot het opnieuw inzetten
van D Logie was onder voorwaarde van een
testperiode. Bij gebrek aan testperiode is D Logie
geschrapt van de lijst voor 2012-13.

Geert Bailleul pPrésente sa défense. C’est le président
de la CAI qui désigne les arbitres, il n’est écrit nulle
part qu’il doit justifier sa décision. Dimitri Logie a été
rayé de la liste en raison de comptes-rendus
manquants pour la saison 2010-2011 (seulement 1
des 7 rapports a été reçu par G. Bailleul ou par son
remplaçant). La décision de désigner à nouveau D.
Logie était conditionnée par une période de test. Vu
l’absence de cette période, D. Logie a été supprimé de
la liste pour 2012-2013.

De RVB beslist dat D Logie kan stage lopen op eigen
kosten in de buurt van zijn woonst, ten laatste begin
volgend seizoen, waarna de beslissing wordt gelaten
aan G Bailleul om D Logie verder aan te duiden of
niet.

Le CA décide que D. Logie peut suivre un stage à ses
propres frais, près de son domicile, au plus tard au
début de la saison prochaine. Après quoi, la décision
d’encore sélectionner Dimitri Logie ou non, est laissée
à G. Bailleul.

De waarborgd die D Logie gestort had voor deze zaak
wordt terugbetaald.

La garantie que D. Llogie avait versée pour cette
affaire lui sera remboursée.

6.

Public Relations

6.

Relations Publiques

Dimitri Logie brengt verslag uit over het gesprek van
Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen met
Logie Dimitri en Rooze Jan. Dit gesprek was
aangevraagd door Dimitri Logie in hoofde van de
KASK. Na positief antwoord voor een gesprek op 15
Januari heeft Dimitri ook de KBSB hierbij betrokken.

Dimitri Logie fait rapport de la discussion que Jan
Rooze et lui ont eue avec Bart De Wever, le
bourgmestre d’Anvers. La rencontre a eu lieu à la
demande de Dimitri Logie en tant que responsable du
KASK. Après une réponse positive pour un entretien le
15 janvier, Dimitri a également impliqué la FRBE.

Stad Antwerpen wenst een groot publiek
schaakevenement organiseren in het Centrum van ’t
Stad. Go for Grandmaster zou ook bijkomende
bijstand krijgen.

La ville d’Anvers souhaite organiser un grand
évènement échiquéen public dans le centre de la ville.
Go for Grandmaster en bénéficierait également.

Het belang voor KBSB is de visibiliteit voor het
schaken te verhogen. In die optiek zou het nuttig zijn
om ook het BK 2013 te kaderen in dit initiatief.

L’avantage pour la FRBE est d’accroître la visibilité des
échecs. Dans cette optique, il serait utile que le CB
2013 s’inscrive dans cette initiative.

Voor de piste Nationale loterij is het wellicht beter te
wachten tot het dossier van de werkgroep visie
afgewerkt is in Juni.

Concernant la piste de la Loterie nationale, il est sans
doute préférable d’attendre que le dossier’ du groupe
de travail « Vision » soit prêt.

7.

Toernooien

Antwerp Mindgames Event heeft een vrij bondige
kandidatuur ingediend voor het BK 2013. De RVB is
zeer verheugd deze kandidatuur te ontvangen, maar

7.

Tournois

Antwerp Mindgames Event a introduit une candidature
relativement concise pour le CB 2013. Le CA se
réjouit de cette candidature mais le dossier ne

het dossier mist nog de nodige gegevens voor een
definitieve toewijzing.

contient pas les données
attribution définitive.

De RVB gaat akkoord om het dossier van Antwerp
Mindgames Event verder op te volgen voor de
toekenning van het BK 2013 in Antwerpen.

Le CA décide de suivre le dossier Antwerp Mindgames
Event pour l’attribution des CB 2013 à Anvers.

Een beslissing kan genomen worden per e-mail tegen
15 februari.

Une décision sera prise par e-mail pour le 15 février.

Luc Cornet geeft wel aan dat er op dit moment geen
plan B is. Bernard Malfliet stelt voor dat een plan B
kan zijn om een bestaand meerdaags toernooi kan
gevraagd worden om te fungeren als Belgisch
kampioenschap. Het nadeel is dat de gepubliceerde
data dan niet gevolgd worden en dat er ook
buitenstaanders deelnemen. De RVB gaat akkoord om
indien nodig deze piste te volgen.

Luc Cornet reconnaît qu’il n’existe pas de plan B pour
le moment. Bernard Malfliet suggère qu’un plan B
peut être qu’un tournoi existant, se déroulant sur
plusieurs jours puisse servir de championnat de
Belgique. L’inconvénient est que les dates publiées ne
pourront pas être respectées et que des étrangers
participent également à ce tournoi. Le CA est d’accord
de suivre cette piste si nécessaire.

Voor de laatste ronde NIC is er een kandidatuur van
Wirtzfeld. Het lokaal in Bullingen is geinspecteerd
door Kurt Rosskamp en goed bevonden. De RVB gaat
akkoord met de toewijzing aan Wirtzfeld. Luc Cornet
verwittigt Victor Schleck en de kringen van eerste
nationale van deze beslissing.

Pour la dernière ronde des ICN, Wirtzfeld a introduit
sa candidature. Le local de Bullange a été inspecté
par Kurt Rosskamp et a été approuvé. Le conseil
d’administration attribue l’organisation à Wirtzfeld.
Luc Cornet avertira Victor Schleck et les cercles de
première division nationale de cette décision.

8.

KIS

8.

nécessaires

pour

une

CAI

De verhoging in kategorie naar A van Renaud Barreau
is goedgekeurd. Geert Bailleul zal dit meedelen aan
de betrokkene.

La promotion au grade d’arbitre A de Renaud Barreau
est approuvée. Geert Bailleul va le communiquer à la
personne concernée.

De FIDE licenties van de 25 arbiters die dit wensten
zijn aangevraagd en bevestigd door FIDE. Geert
Bailleul zal de betrokkenen inlichten. Er zal nu een
tweede lijst vertrekken naar FIDE met een zestal
arbiters die ook hun interesse getoond hebben. Alle
arbiters in de NIC hebben een licentie.

La licence FIDE des 25 arbitres qui en ont fait la
demande a été confirmée par la FIDE. Geert Bailleul
avertira les arbitres concernés. Une deuxième liste va
être envoyée à la FIDE avec le nom de 6 arbitres qui
ont également fait part de leur intérêt. Tous les
arbitres des ICN ont une licence.

Kostenvergoeding wedstrijdleiders 2013. Het blijkt
moeilijk om arbiters te vinden die enkel voor de
beperkte vergoeding van vrijwilliger te werken op
zondag. Voor G Bailleul is het nu ofwel een redelijke
vergoeding ofwel geen arbiters meer in de NIC. Een
werkgroep heeft dit onderzocht, een mogelijkheid is
om de arbiters een statuut bijberoep zelfstandige te
geven wat kan aan vrij lage kosten; het netto
inkomen is uiteraard wel belastbaar. Volgens dit
principe blijft het mogelijk een vergoeding van 50
euro te geven aan de arbiters.

Indemnisation des frais des arbitres en 2013. Il est
difficile de trouver des arbitres qui acceptent de
travailler le dimanche pour l’indemnité limitée de
volontaire. Pour Geert Bailleul, il s’agit maintenant
d’octroyer une indemnité raisonnable ou de ne plus
avoir d’arbitres dans les ICN. Un groupe de travail a
examiné la question. Une possibilité est que les
arbitres aient le statut d’indépendant à titre
complémentaire. Cela peut se faire à des coûts assez
bas ; le revenu est bien entendu imposable.

De RVB beslist om de keuze te laten aan de arbiters
wat ze liefst hebben: of het statuut of de beperkte
vergoeding van 30 euro of het indienen van
rechtvaardiging van effectieve kosten.

Le CA décide de laisser les arbitres choisir le système
qu’ils préfèrent : soit le statut, soit l’indemnité limitée
à 30 euro, soit la justification des frais réels.

Geert Bailleul vraagt om de beslissing van september
inzake stages van arbiters in de NIC te herzien zodat
hij toch beloftvolle jonge en nieuwe arbiters na een
testperiode kan inzetten in de NIC.

Geert Bailleul demande de revoir la décision de
septembre 2012 concernant les stages des arbitres
dans les ICN afin de permettre à de nouveaux jeunes
arbitres prometteurs d’être désignés dans les ICN
après une période d’essai.

Günter Delhaes vindt bovendien dat de mening van
de klubs in eerste nationale moet gevraagd worden
over de kwaliteit van de arbiters.

Günter Delhaes ajoute que l’avis des clubs de
première division nationale doit être demandé sur la
qualité des arbitres.

9.

Rapport bestuurders

9.

Rapport des administrateurs

De voozitter vraagt opnieuw dat de verslagen van
bestuurders tijdig en dus liefst acht dagen voor de
vergadering zouden worden doorgestuurd.

Le président demande à nouveau que les rapports
soient envoyés à temps et donc de préférence huit
jours avant la réunion.

Het WK jeugd zou plaatsvinden in December wat de
deelname van onze spelers zou kunnen hypotheceren.

Le CM jeunes aurait lieu en décembre, ce qui pourrait
hypothéquer la participation de nos joueurs.

De kalender NIC 2013-14 is per e-mail goedgekeurd
en gepubliceerd op de website.

Le calendrier des ICN 2013-2014 a été approuvé par
e-mail et a été publié sur le site web.

Luc Cornet deelt mee dat de nieuwe regels van FIDE
stipuleren dat enkel spelers met een FIDE ID mogen

Luc Cornet communique que les nouveaux règlements
de la FIDE stipulent que seuls les joueurs avec une

deelnemen aan een FIDE geregistreerd tornooi. Het is
aangewezen dat KBSB alle spelers een FIDE ID
aflevert. Jan Rooze zal gevraagd worden dit op te
lossen.

« FIDE-ID » peuvent participer aux compétitions
homologuées par la FIDE. Il est suggéré que la FRBE
fournisse une carte d’identité FIDE à tous les joueurs.
Il sera demandé à Jan Rooze d’y veiller.

Raymond Van Melsen heeft de vraag tot indiening van
dossier ontvangen van het BOIC.

Raymond van Melsen a reçu la demande du COIB
d’introduire un dossier de demande de subsides.

De RVB gaat akkoord dat het niet aangewezen is om
(jeugd)spelers te sturen naar een gebied in de
nabijheid van een oorlogszone.

Le CA est d’avis qu’il n’est pas indiqué d’envoyer des
(jeunes) joueurs dans une région à proximité d’une
zone de guerre.

De advocaat heeft gemeld dat een verhoging van de
terugbetaling niet mogelijk is voor de tegenpartij.

L’avocat a annoncé qu’une augmentation des
remboursements n’était pas possible pour la partie
adverse.

De RVB gaat akkoord met de uitgave van 15 euro
voor een faxnummer van KBSB

Le CA donne son accord pour la dépense de 15 euro
nécessaire à l’acquisition d’un numéro de fax.

Brainstorming
Version:draft
Author: LOGIE Dimitri
Date: 12 januari 2013
SAMENSTELLING
Aanwezig: ROOZE Jan, LOGIE Dimitri, MARTENS Ludo, CORNET Luc, ANDRE Damien, VANHERCKE Jan,
CLEVERS Marc
Lokatie: Fenikshof, Abdijstraat 20, Grimbergen
INLEIDING
De brainstormsessie is opgedeeld in drie delen: een voormiddagsessie, een namiddagsessie en tot slot een
concluderende sessie omstreeks 17.00 uur. Het doel is om een aanzet te geven tot een korte en een lange
termijn visie, met doelstellingen. In de voormiddag worden alle ideeën genoteerd, in de namiddag worden deze
één per één besproken en tot slot worden termijn en uitwerking
geconcludeerd.
De initiële opzet is:
. Quantity: *X in 5 jaar (wat is een lid?), 20% vrouwelijke leden
. Quality:
- Internationaal bij de 40 sterkste landen (criteria?)
- Organisatie van internationale evenementen
- Verbeterd imago van schaken
Kunnen we akkoord gaan met deze objectieven?
Om deze doelstellingen te bereiken is er een noodzaak aan ideëen.
De regels:
. Focus op kwantiteit
. Geen kritiek
. Alle (ongewone) ideëen zijn welkom
. Combineren en verbeteren van ideëen
VOORMIDDAG
. Kwalitatieve materialen (bvb ipads)
. Subsidies: Nationale Loterij, Koning Boudewijnstichting, Orde van de Prins (antipestgedrag), lokale/gewest/gemeenschap overheden
. mogelijkheid om fiscale attesten uit te schrijven (ministerie van financiëen)
. Sponsoring . ROI? Duidelijke structuur en geloofwaardigheid
. Verkrijgen van erfenissen
. Schaken een sport?
. Culturele aspecten belichten bvb via bibliotheken
. BLOSO/ADEPS
. Kampioenschap voor bedrijven
. Niet aangesloten clubs . toegevoegde waarde KBSB
. Tools als “lokmiddel” (rating, software, wiki, ...)
. Inventaris: kringen/trainers/spelers/medewerkers
. Internetschaak
. Variëteit in lidmaatschappen
. Competitie vs sociaal schaken
. Uitbouwen van medewerkers
. Kwalitatieve verzekeringen
. Communicatie strategie & structuur
. Huisstijl
. BOIC
. Visibiliteit Tornooien: shopping centra musea? Toeschouwers?
. Promotie positionering
. Weten mensen waar tornooien zijn? Gratis toegang, schaken in lobby hotel?
. Outsourcing vs opvolging
. Contact universiteiten: research, universiteitskringen (statuut?)
. Creatieve ontwikkeling van het individu
. Bedrijfskringen: GM, NATO, BELL, AGFA, BASF . CEOCHESS?
. Eigen lokatie/maatschappelijke zetel
. Duidelijke consequente jeugdpolitiek (focus? Reward?)
. Thesis over schaakspel?
. Product positionering?
. Living website . content, nieuwsbrief
. Permanente medewerkers (fondsen?)

. Toegevoegde waarde van bonden?
NAMIDDAG
ORGANISATIE
Organisatorisch moet mbt de visie het eea tot stand worden gebracht. De structuur van oa de leden moet
worden aangepast zodat deze dynamischer wordt. Teneinde de doelstelling voor het aantal leden te behalen
moet beter in kaart worden gebracht welke leden wij in België kennen.
Voorbeeld:
. Ereleden
. Senioren
. Jeugdleden (schoolschaak)
. Online leden (hobbyschakers?)
. Verenigingen/organisaties bvb “Go For Grandmaster”
. Bedrijven (sponsors?)
. Kringen
Naast diversiteit onder de leden dient een lidgeld te worden bepaald voor elke vorm van leden, alsook het
statuut gedefinieerd en de mogelijkheden. De reglementen dienen te worden herbekeken, bvb om
dynamischere statuten te verkrijgen voor arbitrage/trainers. In de visie dient de communicatie naar de diverse
doelgroepen tot uiting te komen, alsook het maatschappelijk doel van de vereniging in de kijker te worden
gebracht.
Met betrekking tot schoolschaak is er nood aan lesmateriaal (borden, stukken, demoborden, software/tools,
cursus materiaal). Leraars dienen opgeleid te worden, waardoor er een noodzaak is aan een trainerscursus en
databank (met certificaten). In die optiek is het van belang een inventaris op te maken van de huidige
projecten en een coördinatie op te zetten tussen de verschillende gemeenschapsfederaties om dit verder uit te
werken.
Voor wat betreft kadervorming moet er eveneens een initiatief genomen worden. Veel arbiters spelen zelf in de
nationale interclubs. In die optiek moet er een betere planning en herscholing komen. Naast het herbekijken
van de aanpak, lijkt het ook een goede zaak als de eersteklassekringen zelf hun arbiters betalen. Dit zou de
KBSB een hoop geld besparen.
COMMUNICATIE
Commnicatie is steevast een probleem bij de KBSB. Er dient een concreet communicatiebeleid te worden
uitgewerkt.Hiervoor zijn er tegenwoordig diverse sociale media om het doelpubliek te bereiken. Concreet dient
onze website meer en doelgerichter gebruikt te worden, en verder uitgewerkt en/of herwerkt om deze
doelstelling te bereiken. Daarnaast dient de KBSB zichzelf ook te vertegenwoordigen op externe organsiaties
om meer bij de basis betrokken te geraken en hen te ondersteunen bij bvb prijsuitreikingen of organsiatorische
zaken.
Een eerste aspect is de online communicatie. Om dit te verbeteren dient eerst te worden bekeken waarom we
een bepaalde website goed vinden. Elk individu wordt daarom gevraagd 2 à 3 website links door te geven aan
Jan Vanhercke, teneinde een zicht te krijgen op wat goed is. De beoogde doelgroepen zijn: schakers, kringen
en buitenwereld. Voor elk van deze groepen dient de website toegankelijk te zijn, elk op zijn eigen manier.
Voor de concrete uitwerking wordt aan de volgende zaken gedacht:
. Content (Jan Vanhercke)
. Huisstijl (L. Nijs?)
. Journalistiek (Jan Lagrain?)
. Structuur
. Vertaling
. CRM
. Archief (Dimitri Logie)
FINANCIERING
Het laatste luik wat besproken werd is de financiering. Momenteel komt het overgrote deel van lidgelden,
verspreidt over diverse niveau’s. Van de 25 euro lidgeld eindigt 11 euro bij de KBSB. Een verdere diversiteit in
de mogelijkheden kan niet enkel het aantal leden maar ook het budget van de KBSB substantieel verhogen.
Idealerwijs wordt hier een dialoog met liga’s en gemeenschapsfederaties aangegaan om de kerntaken te
specifieren en de verschillende budgetten af te stemmen op deze kerntaken om tot een herverdeling te komen
van de huidige lidgeldstructuur, en eventueel de bijdrage bij de KBSB op te trekken aan de hand van deze
resultaten. Er zijne chter enorme verschillen tussen de diverse bijdragen aan alle kanten. Een overzicht of
uniforme structuur is dus niet evident.

De inkomsten dienen niet enkel van lidgelden te komen. Subsidies en sponsoring dienen verder te worden
uitgewerkt. Echter is het van belang om daarvoor eest de deelaspecten uit te werken zodat één gestroomlijnd
beleid naar zowel sponsoring als subsidies kan worden gevoerd om vervolgens de financiering te vervolledigen.
Een derde aspect zijn de stijgende kosten naar de FIDE toe (tornooien, licenties). Het is een mogelijkheid om
bij de behandeling van deze zaken een administratieve kost in te voeren om deze kosten draagbaar te houden.
SYNTHESE
Er is werk aan de winkel, en dit op korte termijn. De taken moeten verdeeld worden, en deze brainstorming kan
uiteraard nog vervolledigd worden door externe input van de afwezigen op deze sessie. Het volgende strakke
tijdschema werd bedacht:
.
.
.
.
.

26/01
01/03
01/04
01/05
01/06

Verslag voor RvB (Dimitri Logie)
Discussie met liga’s/gemeenschapsfederaties
Draft versie visie
Finale versie visie
Algemene vergadering KBSB

RVB 16 januari 2013
Activiteitenverslag van Jan Rooze
1. Scheidsrechterslicenties
Op basis van een lijst van 23 arbiters die door Geert Bailleul werd opgesteld en door mijzelf verstuurd
op 4 december, is aan al deze arbiters, per 1 januari, een vernieuwde licentie toegekend.
Een bijkomende lijst, eveneens op te stellen door Geert Bailleul, zal naar verwachting in februari naar
FIDE worden gestuurd – waarbij ik reken op een onmiddellijke toekenning van de licenties. In de loop
van dit jaar 2013 kunnen zo nodig verdere toevoegingen gebeuren.
2. Bezoek General secretary FIDE
Op 27 november kreeg de KBSB-FRBE het bezoek van Mevr. Stoisavljevic, General Secretary van de
ECU. Zij werd ontvangen door Ludo Martens, Damien Andre en mijself. Gunter Delhaes was
verontschuldigd om gezondheidsredenen. Zie mijn verslag in bijlage.
3. Bezoek Vice-President FIDE
Ali Yazici, Vice-President FIDE en voormalig Voorzitter van de Turkse Schaakbond, zal onze Federatie in
februari of begin maart bezoeken (datum nog te bepalen). Hij zal voor de RVB de verwezenlijkingen van
de Turkse Schaakbond presenteren, alsmede de mogelijkheden, met steun van FIDE, om internetschaak
te lanceren, en het schoolschaak verder te ontwikkelen.
4. IM titel voor Stefan Docx
Na indiening van het dossier in september, is de toekenning van de IM titel voor Stefan Docx voorzien
tijdens de Presidential Board van FIDE, van 18 tot 21 januari in Armenie.
Jan Rooze
16-1-2013
BEZOEK van Sava Stoisavljevic, General Secretary ECU aan Brussel
27 november 2012 – ontmoeting met Damien Andre, Ludo Martens, Jan Rooze
(G.Delhaes verontschuldigd wegens ziekte)
1. Mevr Stoisavljevic (WFM, geboren 1974, Serbische nationaliteit) is sinds 2010 Algemeen Secretaris van
de ECU, en als dusdanig verantwoordelijk voor de administratie van de ECU. Zij is permanent
tewerkgesteld in de zetel van de ECU Belgrado.
2. Zij was op bezoek in Brussel in verband met het ECU scholenproject, en de bestaande relaties daarrond
met de EU. Om die reden had zij zelf voorgesteld, verantwoordelijken van de KBSB te ontmoeten, in de
eerste plaats om kennis te maken.
3. Deze kennismaking is zeer vlot verlopen, en de indruk die we kregen van Mevr Stoisavljevic is er een
van een bekwame en open bestuurder, die begaan is met een transparante ontwikkeling van het
schaken in Europa. Daarbij wenst zij zich zelf verre van “politieke” spanningen te houden, die hier en
daar bestaan tusssen FIDE en ECU.
4. Onze boodschap was er een van een federatie met uitsluitend vrijwillige medewerkers, met een
behoorlijk complexe organisatie die het resultaat is van de federale structuren in ons land, maar met
een vaste wil, een ambitieuze visie te ontwikkelen die deze complexiteit kan overstijgen, en kan leiden
tot een sterke groei van ons lidmaatschap en de niveau van het schaken in Belgie. Op te merken dat
Mevr Stoisavljevic verwonderd was over het feit dat onze federatie geen enkele betaalde medewerker
heeft, wat zeer uitzonderlijk is in Europa.
5. Mevr Stoisavljevic legde de nadruk op de nieuwe website van de ECU, en verzocht ons om feedback
daarover. Ook stelde zij voor, dat Belgie gebruik zou maken van de mogelijkheid, via deze website af en
toe te berichten over interessante gebeurtenissen of ontwikkelingen in de Belgische schaakwereld.
6. Mevr Stoisavljevic gelooft sterk in de verdere ontwikkelingen van “chess in schools”, en verwacht dat de
EU daaraan in toenemende mate haar steun zal verlenen. Tegelijk ziet zij geen bezwaren om de
initiatieven op dat vlak van ECU en FIDE met elkaar te verbinden.

Rapport Secrétaire Général
CA FRBE-KBSB-KSB 26/01/2013 - Alma-Echecs
1. Site web
Je n'ai pas consacré le temps que j'aurais voulu à la gestion du site web. Je remercie encore Daniel Halleux pour
tout le travail effectué en coulisse pour sa gestion.
Concernant le contenu du site web, il faudrait qu'une personne puisse s'en charger de manière proactive ou, qu'au
minimum, les différents administrateurs m'informent des nouvelles concernant leur domaine de compétence.
Le problème des traductions en allemand demeure et j'aimerais avoir à ce sujet du feedback de la part de nos
administrateurs germanophones : tous les articles doivent-ils être traduits en allemand (et par qui?) ou une version
française ou néerlandaise peut-elle remplacer certains articles ?
Le 12 janvier, il a été proposé de prendre la problématique du site web à bras-le-corps et de proposer un site web
rénové pour le 1er juin. La problématique a été découpée en plusieurs axes (contenu, contenu journalistique, style,
structure, traduction) qui seront gérés par Jan Van Hercke et moi-même.
2. Commission des litiges
J'ai assuré le suivi de la plainte de Dimitri Logie auprès de la commission des litiges. La commission des litiges a,
par sa décision du 13 décembre, renvoyé l'affaire auprès du conseil d'administration.
3. Vision des échecs en Belgique
En collaboration avec Jan Rooze, Jan Van Hercke et Jean-Christophe Thiry, j'ai préparé la réunion sur la vision des
échecs en Belgique du 12 janvier. J'ai assuré l'animation de cette réunion dont le rapport doit être établi par Dimitri
Logie.
Je tiens à remercier Jan Van Hercke pour l'excellente organisation logistique de la réunion, ainsi que tous les
participants pour leur esprit constructif.
4. Divers
·

participation à une réunion-déjeuner avec Sava Stoisavljevic, secrétaire-général de l'ECU (voir rapport Jan
Rooze).

·

Suite à cette réunion, prise en main de l'accès au site web de l'ECU.

·

Assemblée générale de l'AIDEF le 5 janvier à Paris où j'ai représenté la FRBE : le PV en est disponible sur

http://aidef.ffechecs.org/spip.php?article49
·

Diverses traductions de documents du néerlandais vers le français.

·

Participation, en collaboration avec plusieurs fédérations francophones (dont la FEFB, représentée par
Nicolas Rauta), à un groupe de travail pour la traduction des règles de la FIDE en français.

5. Points à approuver par le CA
·

Création d'une adresse ca-rvb@frbe-kbsb.be pour faciliter l'envoi de mails entre les membres du conseil

·

Création à la demande d'adresses mail xxx@frbe-kbsb.be (avec ou sans redirection) pour un ou plusieurs
administrateurs. Cette adresse peut être utilisée par exemple pour ne pas diffuser son adresse mail
personnelle/professionnelle, ou pour envoyer automatiquement les courriers à plusieurs administrateurs
(par exemple le RTN et le RTN adjoint). Une adresse pourrait aussi être utilisée pour les envois officiels
vers les clubs.

·

Création d'un numéro de fax sur internet (coût environ 15€)

Damien André, le 22 janvier 2013

Rapport opérateur ELO, Immatriculation & Softwares
CA FRBE-KBSB-KSB 26-01-2013 à Alma Échecs
Classement ELO
Sortie du classement le 01/01/2013 à 8h54. Un triste record vient d’être établi ! Durant le dernier semestre
2012, 13162 parties ont été comptabilisées pour l’ELO de janvier 2013 malgré les 6 rondes d’interclubs. La
sortie du classement a été plutôt périlleuse, certains fichiers reçus n’étant pas conformes aux spécifications, ils
altéraient les champs de données de certains joueurs. L’origine du problème a été difficile à localiser et nous a
pris plusieurs heures à Georges et moi (fichiers envoyés par Ruben Decrop avec le programme Chessdevil).
CalcElo le programme de traitement à dû être adapté et Ruben a reçu les consignes pour mettre son
programme en conformité. Au 20/01/2013 le calcul ELO a été revu 4 X !
Immatriculations
Rien de particulier, sinon que nos amis germanophones ont quant à eux établi un record de nombre d’affiliés
avec 404 affiliés à ce jour!
Membres
affiliés
VSF
FEFB
SVDB
Total

30/09/08

30/09/09

31/05/10

31/05/11

31/05/12

22/01/13

3207
1640
318
5165

3012
1469
378
4859

2888
1358
345
4591

2870
1305
344
4519

2966
1380
366
4712

2895
1295
404
4594

%
juniors
32
17.5
31
27

Site web
·

Maintenance technique du site

·

Mise place d’un calendrier Google présentant les évènements FRBE-KBSB, VSF (en accord avec Tom
Piceu), FEFB, FEFB Jeunesse + un agenda.

·

Publications « Interclubs » essentiellement ; mise à jour des arbitres en division 1 d’interclubs et
réencodages de tous les évènements dans le nouveau calendrier.

Softwares
·

CalcElo : ajout d’un filtre d’entrée pour le programme Chessdevil de Ruben

·

Interclubs Manager : correction d’un bug dans le module « Liste de force » concernant l’incorporation
des nouveaux affiliés au 01/01

·

Players et Clubs manager : quelques aménagements et corrections.

·

PairTwo : version 5.46 - cette version n'autorise plus de modifier le nombre de rondes lorsque le
tournoi est commencé. Ceci explique en partie le comportement erratique de PairTwo si l’on en faisait
usage. Lorsqu'un tournoi est commencé, interdiction de modifier le nombre de rondes.

Divers
Durant quelques semaines, les « news » ont été publiées sur le site web. Maintenant c’est le silence radio ! Ne
devait-on pas remédier à cela ???
Il y a un certain temps, on m’a demandé le code source de PairTwo pour l’aménager, le nettoyer de ses bugs,
en faire une version spéciale écoles… Ou en est-on ? Serait-ce un « feu de paille » ?
Daniel Halleux
22/01/2013

RVB 26/01/2013 Ludo Martens
KBSB-vergoedingen aan medewerkers (… niet enkel wedstrijdleiders dus)
De vrijwilligerswet :
Wettelijke verplichtingen van de organisatie :
-

Informatieplicht aan de vrijwilliger. (“vrijwilligerscontract”of “organisatienota”)

-

Aansprakelijkheid en verzekeringsplicht.

-

Administratie (vrijwilligersregister en nominatieve lijst)

De problemen :
-

Als een vrijwilliger in meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht, indien zijn kosten worden
vergoed moet hij eenzelfde systeem van vergoeding kiezen in alle organisaties waar hij vrijwilligerswerk
verricht.

-

Indien het een forfaitaire kostenvergoeding betreft dienen de vrijgestelde maximale bedragen per dag
en per jaar gerespecteerd. Vanaf 1 januari 2013 is dit 32,71 euro per dag, 1308,38 per jaar, maximum
2000x de km-vergoeding met de wagen (0,3456 per km). Indien één van deze plafonds wordt
overschreden verliest de betrokkene de hoedanigheid van vrijwilliger, alle forfaitaire vergoedingen van
dat jaar worden als belastbaar beschouwd en betrokkene kan geherkwalificeerd worden als werknemer
of zelfstandige.

In de praktijk :
Opmaken vrijwilligerscontract, vrijwiligersregister, nominatieve lijst.
Vergoeding aan de hand van onkostenstaat (voor vrijwilligers) of correcte factuur (voor zelfstandigen).
Vergoeding is bij KBSB maximaal 50€/dag en 0,25€/km.
De medewerker maakt een keuze :
1 Vrijwilligersvergoeding in functie van stavingsstukken voor reële kosten (maximaal 50€ x aantal dagen). De
beperking van 2000km is er dan niet.
2 Forfaitaire vrijwilligersvergoeding waarbij de vrijgestelde maximale bedragen gerespecteerd worden (KBSB
ziet er op toe dat de vrijwilliger een belastingsvrije vergoeding krijgt, die zo mogelijk de voorziene vergoeding
benadert).
3 Zelfstandige in bijberoep. Correcte factuur met maximum van 50€/dag en 0,25€/km.
Opmerkingen :
Het is evident de verplaatsingen kostenbesparend te organiseren.
Een optie is dat de thuisspelende clubs zelf een wedstrijdleider kiezen (als compensatie het inschrijvingsgeld
verminderen).

Commissie van Internationale Scheidsrechters (Raad van Bestuur 2013.01.26).
1. Promotieaanvraag tot Wedstrijdleider categorie A van Renaud Barreau (Liga Hainaut).
De nodige documenten voor de promotieaanvraag werden via mail voorgelegd aan de 16 leden van de
Commissie van Internationale Scheidsrechters (CIS).
Er werd de leden gevraagd om hun advies over te maken.
8 leden gaven een positief advies.
De andere leden reageerden niet op de promotieaanvraag.
Besluit: de CIS geeft een positief advies voor de promotie van Renaud Barreau tot nationaal
wedstrijdleider categorie A.
2. Fidé-licentie.
Zoals gesteld in de Raad van Bestuur van 24.11.2012 en in de AV van diezelfde dag, werd een lijst
opgemaakt met de scheidsrechters die in aanmerking kunnen komen voor de aanvraag van de Fidélicentie.
Alle scheidsrechters op die lijst (40) werden via mail of telefonisch gecontacteerd.
Tevens werd een oproep geplaatst op de website van de KBSB.
25 scheidsrechters reageerden positief.
De overgrote meerderheid zijn Vlamingen (VSF)!
De definitieve lijst met de 25 namen werd door Jan Rooze overgemaakt aan de Fidé.
Lijst in bijlage B.
Ondertussen is er vanuit de Fidé een bevestiging gekomen dat de 25 scheidsrechters een licentie
toegewezen krijgen.
De voorbije maanden zijn er in de VSF een 20-tal scheidsrechters categorie C afgestudeerd.
Ik heb reeds met een aantal van hen contact opgenomen om te vragen of zij interesse hadden in de
Fidé-licentie.
Zij laten mij dat wellicht nog weten.
Roel Hamblok is alvast één van hen;
Betaling van de licentie?
Een aantal weigeren de licentie aan te vragen omdat zij zelf moeten opdraaien voor het betalen ervan.
Ondertussen zijn er, na het opsturen van de eerste lijst, nog 6 arbiters die een aanvraag voor de licentie
wensen in te dienen.
Na overleg met Jan Rooze worden die mensen op een 2de lijst in de eerstkomende weken naar de Fidé
doorgestuurd.
3. Wijziging wedstrijdreglement Art. 9: Indeling van de wedstrijdleiders
De indeling van de wedstrijdleiders moet in de toekomst nog verder besproken worden.
Een voorstel tot wijziging werd opgemaakt en zal in de nabije voorgelegd worden aan de Commissie
van Internationale Scheidsrechters.
4. Verdeling van de arbiters voor de Nationale Interclubcompetitie (NIC) 2012 – 2013.
Geen problemen.
5. Vergoeding arbiters NIC 2012 – 2013: Graag bespreking!
Graag bespreking van het voorstel van Ludo Martens om de vergoeding voor de arbiters NIC te
verminderen van 50 euro per ronde naar 30 euro (mail van Ludo op 31.08.2012).
Verslag van het gesprek tussen mijzelf, Luc Cornet en Marc Clevers (zie bijlage A).
6. Bespreking van de problematiek i.v.m. de arbiters voor de Nationale Interclubcompetitie: Graag
bespreking!
Het intense, soms felle e-mailverkeer van de afgelopen weken/maanden geeft aan dat er een aantal
zaken in verband met de werking van de arbiters voor de nationale interclubcompetitie moeten
uitgeklaard worden (o.a. vergoeding, afstanden/kilometervergoeding, wanverhouding arbiters volgens
federatie versus de ploegen in de 1ste klasse van de NIC etc…).
Competenties? Nood aan verdere bijscholing/vorming?

Er wordt veel van de scheidsrechters gevraagd terwijl zij zelf veel meer dan vroeger moeten investeren.
Wat kan de KBSB hen bieden?
Zie ook punt 5.
7. Organisatie van een scheidsrechtersnamiddag (eventueel volledige dag).
Er zijn plannen om in het voorjaar een scheidsrechtersnamiddag te organiseren.
Er is echter nog geen datum vastgelegd.
Volgende onderwerpen zouden aan bod komen:
o

Klokkensessie (Jos Pots).

o

Nieuwe Fidé-reglementeringen (Luc Cornet).

o

Problematiek van de aanvang van interclubwedstrijden (Geert Bailleul).

o

Bespreking van art. 10, 2 van de Fidé-reglementen aan de hand van voorbeelden (Gunter
Deleyn).

8. Vragen en opmerkingen van de bestuurders
Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter.
Bijlage A:
Verslag van een (informeel) gesprek tussen Luc Cornet, Marc Clevers en Geert Bailleul over de
problematiek van de vergoeding van de arbiters NIC (Gent 04.11.2012).
De bedoeling van het gesprek is om een oplossing te zoeken voor de vergoeding van de arbiters-NIC.
Die vergoeding is door de penningmeester teruggebracht naar 30 euro (i.p.v. 50 euro) per interclubronde.
Tevens is de vergoeding van het aantal gereden kilometers beperkt tot 2.000 kilometers.
De penningmeester motiveert deze beslissing als zouden dit voor de betrokken arbiters de maximale
vergoedingen zijn waarvan zij wettelijk zouden kunnen genieten.
Nader onderzoekingswerk van Luc Cornet en Geert Bailleul heeft het volgende naar voor gebracht:
·
Luc nam contact op met een boekhouder.
Geert ging zijn licht opsteken bij Acerta, een ondernemingsloket voor sociale-en loonadministratie en
·
·
·

·
·
·
·

·

·

·

HR-services (www.acerta.be).
De arbiters kunnen zich laten inschrijven voor hun prestaties tijdens (betaalde) schaaktornooien als
“bijberoep zelfstandige”.
Daarvoor dienen zij een ondernemingsnummer aan te vragen bij een sociaal bureau (bv. Acerta) onder
de noemer “niet handelsonderneming” (code 9319902).
Tevens kunnen zij een BTW-nummer aanvragen waardoor zij gemaakte onkosten bij de uitoefening van
hun bijberoep (als arbiter dus) kunnen inbrengen als aftrekpost bij de jaarlijks aangifte voor de
belastingen (zie bijlage voor de mogelijke aftrekposten, met dank aan Luc).
De aanvraag voor een ondernemingsnummer en het BTW-nummer (welke hetzelfde nummer zal zijn) is
kosteloos aangezien het om een eerste inschrijving als zelfstandig bijberoep gaat.
Het enige dat door de arbiters moet opgegeven worden voor de aanvraag van het
ondernemingsnummer en het BTW-nummer is hun identiteitskaart en een bankrekeningnummer.
Hetgeen de arbiters dan jaarlijks kunnen (bij)verdienen door hun prestaties is daardoor onbeperkt!
Vanaf een bepaald bedrag per jaar (momenteel 1.393,70 euro netto per jaar) dient de arbiter per
kwartaal een sociale bijdrage te betalen. De grote van die bijdrage hangt af van de grote van het
verdiende bedrag. Die betaalde sociale bijdragen kunnen eveneens als aftrekpost ingebracht worden bij
de jaarlijkse belastingsaangifte.
Eventueel gepensioneerde of pre-gepensioneerde arbiters dienen eveneens de pensioendienst te
verwittigen.
Het jaarlijks bedrag dat zij mogen verdienen, zonder sociale bijdrage per kwartaal te moeten betalen,
bedraagt momenteel 2.787,39 euro netto per jaar.
Enerzijds houdt bovenvermeld voorstel geen bijkomende administratiekosten in voor de KBSB.
Anderzijds vervalt door het voorstel de opgegeven reden van de penningmeester (het wettelijk
maximum bedrag voor een vrijwilliger per dag) om in zijn voorgesteld budget het bedrag van 50 euro
naar 30 euro terug te brengen
Verder is het de bedoeling is om bovenvermeld voorstel voor te leggen ter bespreking aan de
bestuurleden die aangeduid werden om in een commissie een oplossing voor het vooropgestelde
probleem uit te werken.

·
·

Daarna kan het voorstel voorgelegd worden aan het bestuur van de KBSB.
De arbiters zullen eveneens door mij ingelicht worden in een vergadering van de CIS waarop voor de
gelegenheid ook niet FA-en IA-arbiters uitgenodigd zullen worden.
Voor verslag…
Geert Bailleul
Voorzitter van de Commissie van Internationale Scheidsrechters.
Bijlage
Beroepskosten voor zelfstandigen, ook in bijberoep.
Om aftrekbaar te zijn, moeten de kosten aan vier voorwaarden voldoen (Art 49 WIB)*
1. De beroepskosten moeten verband houden met de beroepsactiviteit
2. De beroepskosten moeten gemaakt of gedragen zijn tijdens het belastbaar tijdperk
3. De beroepskosten moeten gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
4. Met bewijskrachtige documenten de echtheid en het bedrag bewijzen
Overzicht beroepskosten
1. Autokosten (ook in het buitenland)
a. Afschrijving van de auto
b. Interesten autolening
c. Inverkeerstelling (BIV)
d. Verzekeringspremies
e. Verkeersbelasting
f. Bijdrage voor pechverhelping
g. Schouwingskosten
h. Onderhoud en herstelling
i. Garagekosten (huur)
j. Parkingkosten
k. Carwash
l. GPS
m. Tolgeld
n. Vervangwagen
o. Brandstof
2. Woning
a. Afschrijving van de woning
b. Verbouwingswerken
c. Interesten en kapitaalaflossingen lening
d. Onroerende voorheffing
e. Brandverzekering
3. Kantoorkosten en andere diverse kosten
a. Uitrusting, inrichting, enz …
b. PC, printer
c. GSM
d. Klein materiaal
4. Kosten voor cursussen, seminaries, stages, studiereizen of congressen
5. Vakliteratuur en vakbenodigdheden
6. Restaurantkosten
7. Kosten voor fiscaal advies en van honoraria aan advocaten
8. Telefoonkosten
9. Lidgelden
10. Sociale bijdrage
*WIB = wetboek van de inkomstenbelastingen
Bijlage B:

Naam

Voornaam

Cornet
De Vet
De Ridder
Deleyn
Beeckmans

Luc
Sylvin
Dirk
Gunter
Peter

Fidestamnummer

Categorie

KBSBStamnummer

205494
214787
214655
200115
232599

IA-D
IA-D
IA-A
IA-I (inactive)
IA-I (inactive)

08419
34533
16926
01821
88820

Bils
Bailleul
De Vogelaere
Clevers
Van Melsen
Penninck
Van Tichelen
Bikady
Andre
Barreau
Vanhercke
Vertenten
Van de Wynckele
Du Ry
Logie
Gillain
Meijfroidt
Van Dyck
Martens
Hamblok

Marc
Geert
Bart
Marc
Raymond
Willem
Bart
Claude
Damien
Renaud
Jan
Eduard
Herman
Philippe
Dimitri
Christophe
Bart
Marc
Ludo
Roel

232602
225185
214850
213594
263877
237159
204293
208060
232017
230014
207144
231207
205320
218928
207640
239828
209317

IA-I (inactive)
FA-D
NA-A
NA-A
NA-A
NA-A
NA-A
NA-A
NA-B
NA-B
NA-B
NA-B
NA-B
NA-B
NA-C
NA-C
NA-C
NA-C
NA-C
NA-C

87238
14851
26948
78115
28207
01252
49051
81019
69744
82417
10166
94676
09644
81621
20818
83551
55468
34614
54755
22543

Verslag Raad van Bestuur KBSB -26 januari 2013
Jan Vanhercke
Verantwoordelijke internationale uitzendingen
Internationale uitzending voor WK en EK
Het WK 2013 jeugd gaat dit jaar door in Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Er staat nog geen officiële
datum op de kalender van FIDE, maar bij de toewijzing is 13/8 tot en met 25/8 vooropgesteld. Het EK 2013
jeugd gaat door in Busva, Montenegro van 29/9 tot en met 9/10.
Ik heb contact opgenomen met beide organisatoren om praktische informatie te ontvangen om zo de praktische
voorbereidingen te kunnen starten.
Voorbereiding BJK 2013
Het hotel heeft extra kamers ter beschikking gesteld in de loop van de maand december. Al deze reservaties
zijn reeds ingenomen. In het totaal zijn er 95 verblijven geboekt.
De ontwerpen van het reglement voor het toernooi zijn klaar en we verwachten de inschrijvingen te starten op
1 februari.
Inschrijvingsgeld zal 35 euro bedragen. We sluiten de inschrijvingen af op 21 maart. Wie na deze datum wens
in te schrijven kan dit enkel wanneer er nog afdoende capaciteit voorhanden is en dient een administratieve
toeslag te betalen van 10 euro.
Brainstorm sessie
Samen met andere bestuurders nam ik deel aan de brainstormsessie. Een van de actiepunten die concreet werd
is het opfrissen van de website, het beter structureren ervan en het aanbrengen van een nieuwe huisstijl.
Ondertussen heb ik reeds contact opgenomen met een bedrijf die deze huisstijl voor KBSB wil uitwerken. Dit
zonder kosten voor KBSB als erkende sponsor. Dit zal helpen om de vormgeving van de nieuwe structuur en
alle officiële communicaties van KBSB te bepalen.
Schaken op school
Naar aanleiding van talrijke schoolschaakactiviteiten in West-Vlaanderen heb ik contact opgenomen met Tania
Folie. Tania stuurt sinds meerdere jaren schaakinitiatieven bij de jeugd en slaagt erin veel leerkrachten te
motiveren. Ze is ook inrichter van het Vlaams schoolschaak kampioenschap.
Een van de belangrijkste tekortkomingen is kwalitatief didactisch materiaal dat vrij van kost is om schaken op
school te leren. Zo was er nood aan een elektrisch demonstratiebord dat op elke school via een SMARTboard
kan getoond worden.
Ik heb een prototype gemaakt van zo'n bord en gratis ter beschikking gesteld via de website van mijn bedrijf
op http://chess.novotea.com. De tools wordt nu geëvalueerd en gebruikt door een 5-tal leerkrachten.

WK Jeugd 2012
Tornooi

Wereldkampioenschap voor de jeugd 2012.
Locatie : Maribor (Slovenië).
Bijna 1600 jeugdspelers uit meer dan 90 landen nemen deel aan dit kampioenschap.
Categorieën -8 tot en met -18.
Jongens (open categorie) en meisjes.
In deze tekst worden de jongenscategorieën aangeduid met B- (boys) en de meisjescategorieën met G- (girls).
Speelzalen
Het tornooi gaat door nabij de site "Snezni stadion" in het zuidwesten van de stad Maribor.
Op deze site - aan de voet van de skiliften - bevinden zich onder andere een aantal hotels.
Het meest in het oog springende gebouw is het vijf sterren-hotel Habakuk.
Hier is de kleine tornooizaal ingericht voor de categorieën G-10, B-8 en G-8.
Linksachter Habakuk bevindt zich het sporthotel Dras (fonetisch : "draasj").
In de grote sportzaal van dit hotel spelen alle overige categorieën.
Op wandelafstand van de 2 speelzalen ligt het paviljoen van hotel Arena (ook wel "de tent" of "de witte tent"
genaamd), een semi-permanente constructie die tijdens het tornooi gebruikt wordt als wachtzaal en
analysezaal.
Heenreis (7 november)
16 personen nemen de officiële vlucht van Brussel naar Ljubljana.
De aansluitende bus is al om 13.30 u. in Maribor, maar zet dan eerst personen af boven op Pohorje (25 km.
bergop), zodat we pas om 16.00 u. ons hotel bereiken.
Stefan Beukema arriveert een dag later wegens studieredenen, en mist de eerste ronde.
De anderen reizen met de wagen naar Slovenië, waardoor de Belgische delegatie ter plaatse over een
wagenpark van 3 privé-voertuigen beschikt.
Hotel en kamerindeling
Wij logeren in hotel Veter in Ruse (fonetisch : "roesjee"). Ruse is een dorp 10 km. ten westen van Maribor, in de
vallei van de Drava en aan de voet van het gebergte Pohorje.
De organisatie heeft voor ons een krappe behuizing voorzien in het jeugdgedeelte van het hotel
(stapelbedden!), maar Wim en ik onderhandelen met de (inschikkelijke) hoteldirectie en bekomen een betere
regeling.
Dagindeling
Ontbijt (7-9 u.)
In de voormiddag (9-12 u.) zijn er sessies voorzien van training en partijvoorbereiding (zie rubriek 'Coaching'
hieronder).
Middagmaal (12-13.30 u.)
Vertrek van de bussen naar het tornooi (14 u.)
Partijen (vanaf 15 u.)
Onmiddellijk na de partijen is er mogelijkheid tot bespreking met de coaches, die in de tent aanwezig zijn.
Met de bus terug naar het hotel.
Avondmaal (19-21 u.)
Coaching
Hieronder volgt een overzicht van de coaches en de spelers die zij tijdens het tornooi gecoached hebben.
Verstraeten Reinaert
Verhelst Joris
Beukema Stefan
Beukema Jasper
Van den Heede Dorian
MARC
Lee Deon
Hüttl Sofie
Claeys Elisabeth
Verhasselt Karsten
WIM
Barbier Astrid
Demey Lotte
Decruyenaere Robbert
ARBEN
Mitran Anthony
Terugreis (19 november)
Na de 8e ronde wordt Anthony ernstig ziek, in die mate dat verder spelen onmogelijk is. Op 16 november reist
hij met zijn vader Ovidiu en begeleider Arben vroegtijdig naar België terug.
Na het tornooi nemen 14 personen de officiële vlucht van Ljubljana naar Brussel; de anderen rijden met de
wagen terug.
MHER

Andere evenementen

Op donderdag 8 november om 12.00 u. (na de technische meeting) houdt de delegatieleider een briefing voor
alle leden van de Belgische delegatie in de lobby van hotel Veter.
De openingsceremonie in de grote speelzaal in hotel Dras stelt niet veel voor : enkele speeches die nauwelijks
te horen zijn.
Op de rustdag doen Wim en Marleen samen met een aantal ouders en spelers een stadswandeling door Maribor.
Op de slotdag (18 november) organiseert Marc een natuurwandeling langs de bergbeek Lobnica naar de
waterval Sumik. Drie ouders nemen hieraan deel.
Zondagavond 18 november bieden de spelers en de begeleidende volwassenen de coaches een geschenk aan,
namelijk een T-shirt als herinnering aan het tornooi.
Aansluitend is er de sluitingsceremonie in aanwezigheid van oud-wereldkampioen Garry Kasparov.
Speelcondities
De twee speelzalen (zie rubriek 'Speelzalen') zijn voorzien van waterdistributie en aparte toiletten. De
speelzalen zijn sober ingericht. In de grote speelzaal is er net genoeg been- en armruimte; in de kleine
speelzaal is het iets comfortabeler en gezelliger.
Analyseren na de partij is mogelijk in de witte tent. In de witte tent kan men ook live video-beelden van de
tornooizalen zien, en is er Wifi-connectie aanwezig.
Reglementen
In alle categorieën geldt het volgende tempo : 90 minuten voor 40 zetten, daarna nog 30 minuten, en een
increment van 30 seconden vanaf de eerste zet.
Omdat heel wat delegaties met de bus naar de tornooizaal moeten komen, is er een tolerantie van 30 minuten
ingesteld met betrekking tot het te laat komen.
Enkel de spelers kunnen een claim indienen bij betwisting.
Toegang tornooizalen
In de grote tornooizaal :
- de eerste ronde wordt iedereen met badge uitzonderlijk toegelaten tot 5 minuten voor het begin van de
partijen, o.a. om de openingsceremonie bij te wonen;
- vanaf de 2e ronde is niemand toegelaten!!;
- in de 10e en de 11e ronde wordt dit verbod onaangekondigd opgeheven, en kan iedereen met of zonder
badge aanwezig zijn tot 5 minuten voor het begin van de partijen.
In de kleine tornooizaal :
- iedereen met badge mag aanwezig zijn tot 5 minuten voor het begin van de partijen, daarna is niemand
toegelaten.
Nadat er enkele gevallen van buikgriep vastgesteld zijn onder de spelers, moet iedereen de handen
desinfecteren alvorens tot de speelzalen toegelaten te worden. Deze maatregel wordt genomen in de 8e en de
9e ronde.
Persoonlijke bemerking :
- schaken is een introverte sport geworden
- ouders reizen mee met hun kinderen, maar kunnen enkel buiten wachten
- in het centrum van Maribor is veel publiciteit gemaakt voor dit WK, maar inwoners (zonder badge) mogen
nergens binnen
- foto's nemen kan niet meer; de spelers moeten dit dus zelf doen!?
- in elke speelzaal zou er 1 delegatielid moeten toegelaten worden, om een aanspreekpunt te hebben in geval
van problemen
Organisatie
De organisatie (tornooi, paringen, hotels, bus transferts) verloopt over het algemeen goed.
De start is nochtans aarzelend. De hotels zijn slechts toegewezen op minder dan 1 week voor het begin van het
tornooi. Tijdens de technische meeting laten de organisator en de hoofdscheidsrechter een wijfelende indruk.
De openingsceremonie is een ramp; de prijsuitreiking een goed georchestreerde show.
Het tornooibureau is wel minimaal bezet voor zo'n groot tornooi.
De communicatie is evenwel ondermaats. In het begin van het tornooi moet je als delegatieleider alles zelf
uitzoeken. Door een simpele informatiebrochure te maken, had men veel onduidelijkheid kunnen vermijden. Ik
zou veel voorbeelden kunnen geven van misinformatie; ik beperk mij tot een paar.
Op 11 november ga ik 's avonds bij het hotelpersoneel polsen naar de openingsuren van het restaurant op 12
november, een speciale dag met een dubbele ronde. Wat blijkt?
Sandra, een dame van de organisatie die aan ons hotel toegewezen is, heeft alles reeds geregeld.
(a) Het is een goede zaak dat er iemand van de organisatie aanwezig is in elk hotel (een soort liaison officer
zoals in het leger), alleen is er tot dan niemand op de hoogte van haar bestaan.
(b) Sandra heeft de speciale openingsuren van het restaurant (nog) niet aan mij medegedeeld, noch aan mijn
Zuid-Afrikaanse collega.
Na 3 dagen(!) wordt aan de delegatieleiders (via de tornooisite!) gevraagd hun email-adressen door te geven.
Dit om mededelingen, bulletins en partijen door te sturen.
Ik krijg alle partijen van de eerste 3 ronden, van de 4e ronde de helft, en daarna niets meer. Ik doe navraag bij
de organisatie, die mij zegt dat men met de gratis electronische dienst voor de delegatieleiders is gestopt.
Voortaan kan men een papieren versie van de partijen kopen, aan 2 Euro per categorie en per ronde!
Verblijf

Hotel Veter is een klein maar zeer recent hotel annex jeugdherberg in een kleine gemeente aan de voet van de
bergen. De kamers zijn niet groot, maar zeer net en aangenaam. De appartementen zijn prachtig ingericht.
Het personeel is zeer jong en vriendelijk.
De Wifi in het hotel werkt uitstekend.
Het eten is van goede kwaliteit, maar het is alle dagen hetzelfde : kip, wortelen en broccoli.
Er komt protest via de blog, de keukenchef belooft verbetering, maar na twee dagen hervalt hij in zijn oude
gewoonten.
Aangezien het hotel klein is, beschikt het niet over mogelijkheden tot ontspanning zoals een zwembad.
Sociale begeleiding
Met een niet te grote groep in een klein hotel verblijven, creëert een echt familiegevoel. Ouders, spelers en
coaches : na enkele dagen kent iedereen iedereen.
Toeval of niet, maar de Zuid-Afrikaanse delegatie is eveneens in ons hotel ondergebracht.
Aangezien wij enkel Nederlandstalige spelers mee hebben, kan iedereen gemakkelijk contact leggen met hen.
Favoriete vrijetijdsbestedingen bij de spelers zijn kaart spelen en wandelingen maken in de mooie bossen en
valleien.
Sportieve resultaten
Voor 9 van de 13 deelnemers betekent dit WK de eerste internationale ervaring.
In het begin hinkt niemand achterop.
Op het einde zijn de 8e en vooral de laatste ronde (3.5 uit 12) desastreus.
Slechts 1 speler behaalt de helft (Stefan Beukema).
Mede door het werk van de coaches hebben de jongste spelers veel bijgeleerd (en dat is geen cliché). Een paar
oudere spelers hebben ontgoocheld.
NAAM

CAT.

ELO

Verstraeten Reinaert
Verhelst Joris
Van den Heede Dorian
Beukema Stefan (FM)
Verhasselt Karsten
Barbier Astrid
Lee Deon
Demey Lotte
Beukema Jasper
Hüttl Sofie
Decruyenaere Robbert
Claeys Elisabeth
Mitran Anthony

B-18
B-18
B-18
B-16
B-16
G-16
B-14
G-14
B-12
G-12
B-10
G-10
B-8

2211
1987
1965
2274
1837
1733
1842
1633
1712
-

SCORE
(+/=/-)
5.0 (4/2/5)
4.5 (2/5/4)
3.5 (3/1/7)
6.5 (5/3/2)
3.0 (2/2/7)
5.0 (4/2/5)
5.0 (4/2/5)
4.0 (3/2/6)
4.5 (4/1/6)
4.0 (2/4/5)
4.5 (3/3/5)
3.0 (3/0/8)
3.5 (3/1/4)

Tornooisite :
http://www.wycc2012.com/
Resultaten :
http://chess-results.com/tnr84660.aspx
Belgische blog van Henk Jan en Johan :
http://www.bloggen.be/wk2012slovenie/

ELO
gem. (#)
2150 (10)
2203 (11)
2099 (9)
2013 (10)
1936 (11)
1811 (11)
1929 (11)
1727 (9)
1735 (5)
1561 (11)
1626 (9)
1550 (5)
1471 (6)

URL's

TPR
2027
2138
1802
2123
1761
1775
1893
1529
1378
1459
1483
1184
1361

Activiteitenverslag
Author: LOGIE Dimitri
Date: 25 januari 2013
Gedurende de voorbije periode heb ik mij voornamelijk ingewerkt in subsidies en dergelijke.
Hiervoor had ik contacten met oa het kabinet van dhr Vandelanotte (federaal minister van economie), de
Nationale Loterij en dhr Bart De Wever (burgemeester van Antwerpen). Een mondeling verslag zal hierover
worden gegeven op de aanstaande raad van bestuur.
Nav bovenvernoemde contacten had ik eveneens gesprekken met diverse mandatarissen uit het “stadsgewest
Antwerpen”, alsook verscheidene bedrijfsleiders, topspelers en enkele academici.
Wat betreft subsidies en dossiers voor bvb de nationale loterij en potentiele sponsors, denk ik dat het raadzaam
is om een zekere structurele aanpak er op na te houden. Dwz eerst een concrete visie uitwerken en dan
geindividualiseerde dossiers indienen bij de diverse instanties, en deze verdedigen al dan niet via informele
contacten.
Daarnaast nam ik deel aan de brainstormsessie van 12 januari 2013. Het verslag hieromtrent werd door mij
eveneens verwerkt.
In het kader van het verkrijgen van ons patrimonium nam ik contact op met enkele mensen waaronder dhr
Winants Luc. Deze zijn bereid hun vergaarde archieven ter beschikking te stellen van de KBSB. Ik stel voor dat
hiervoor een budgetpost wordt gecreëerd om hun gemaakte en bewezen kosten voor hun research en
materialen te vergoeden.
Tot slot ben ik volop bezig met een dossier voor het BK 2013 en daaraan gekoppeld een opstart van een
Antwerpse organisatie onder de werknaam “AME” (Antwerp Mindgame Events), een koepelorganisatie dewelke
een maatschappelijke rol wil spelen binnen denksporten van allerlei aard in Antwerpen en de contactpersoon zal
zijn naar politiek en derden voor deze activiteit.

Activiteitenrapport VNT RvB KBSB 26/01/2013
1) NIC 2012-2013
·

Er zijn 7 rondes gespeeld. Uitslagen, standen en boetes werden gepubliceerd.

·

In ronde 6 zijn er twee incidenten gebeurd:

·

-

2A: Geel 1 – Rochade Eupen 2: bij een 3,5-3,5-stand heeft de thuisspeler (in een winnende positie)
het stuk losgelaten versus is het stuk uit zijn hand gevallen. Partij werd niet verder gespeeld
waardoor er zelfs geen uitslag onder voorbehoud is.

-

4B: Fleurus 1 – Nivelles 1: op een zelfgemaakte notatieformulier met 3 kolommen van 25 zetten, is
de onderste regel slecht zichtbaar (geen onderste regel) waardoor verschillende spelers van de
uitploeg overgaan van zet 24 naar 26. En op het moment dat een speler denkt zijn 41 ste zet uit te
voeren valt zijn vlag. Zijn tegenstander claimt (terecht) dat zijn vlag bij zijn 40 ste zet gevallen is en
hij bijgevolg verloren heeft.

In bijlage is de kandidatuurstelling voor de laatste ronde van Wirtzfeld.

2) BK 2013
a) Voorziene datum: 06/07/2013 – 14/07/2013
b) Ik heb vandaag een “officiële” kandidatuurstelling van organisatie AME vzw ontvangen.
3) Kalender NIC 2013-2014
Deze werd via mail na de vorige RvB goedgekeurd. Ziehier nog het ovezicht.
Ronde

2013-2014

1

zo. 22/09/2013

2

zo. 29/09/2013

3

zo. 13/10/2013

4

zo. 17/11/2013

5

zo. 01/12/2013

res. 1

zo. 08/12/2013

6

zo. 15/12/2013

7

zo. 12/01/2014

res. 2

zo. 19/01/2014

8

zo. 26/01/2014

9

zo. 09/02/2014

res. 3

zo. 16/02/2014

10

zo. 23/02/2014

11-rest

zo. 16/03/2014

Sur demande de la FEFB inverser ces
dates pour que

11-1

zo. 23/03/2014

la dernière ronde pour 1ière division
soit la fin de la saison

test

zo. 23/03/2014

Op vraag van de VSF deze datums
aangepast.

4) Voorstellen reglementswijzigingen
Er is nog geen commissie samengekomen. Ziehier de verzamelde punten:
·

Art. 9 wedstrijdleiders (bepaling categorieën; actief; kwaliteit: bijscholing)

·

Art. 11 en 39/42 Internationale Toernooien

·

Art. 60/70 Internationale Uitzendingen

·

Interclubs: Tegengaan van competitievervalsingen

·

Interclubs: Lagere prijzengeld en/of minder prijzen

·

Interclubs: rechtvaardigere “beste tweede”

·

BK: tempo met increment

·

BK: Sofia-rules – Etische sportcode

·

BK: wijziging scheidingssysteem

·

Interclubs: Toevoegen richtlijnen notatieformulieren

·

Interclubs: Controle tekst over het verder spelen onder voorbehoud

BK 2013
Version: final
Author: LOGIE Dimitri
Date: 25 januari 2013
AME vzw (Antwerp Mindgame Events) stelt zich kandidaat om het BK 2013 in Antwerpen te organiseren (met
steun van de stad Antwerpen en privépartners). Een concrete lokatie is nog niet definitief, maar in elk geval is
het in sé wel zeker dat het Lindner hotel aan het centraal station in elk geval als een plan B kan gelden.
Meer details zijn er nog niet, wegens afwezigheid van de sportcoördinator, maar die volgen wel nog.
NIC
Hallo Luc,
wie schon mehrals in den letzetn Wochen telefonisch besprochen möchten wir hiermit unsere Kandidatur
einreichen fur die Ausrichtung
der Zentralrunde de 1. Division IC am So. 24/03/2013.
Wir werden alles mögliche uternehmen um diese Veransatltung zun einem grossen Erfolg zu machen.
Spielort: Sporthalle Büllingen, Zum Mühlenbüschel 4, 4760 Büllingen.
Dort st ein grosser Parkplatz, es gibt eine Bar in der Engangshalle, getrennt vom Spielsaal. Eine Küche ist
ebanfalls vorhanden..
Tisch und Stühle sind vothanden, eine Bühne für die Siegerehrung ebenfalls sowie eine Lautsprecheranlage.
Ein Telefonanschluss ist vorhanden; sobald wir die Zusage des KBSB haben, werden wir ein W-Lan Anschluss
veranlassen.
Wir werden warme und kalte Getränke in allen möglichen Variationen anbieten, sowie warmes Essen.
Falls du weitere Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren!
Mit freundlichen Grüssen,
Victor Schleck
Turnierleiter SF Wirtzfeld

