Conseil d’Administration
de la FRBE
18 Janvier 2014
Rapport provisoire

Raad van Bestuur
van de KBSB
18 Januari 2014
Voorlopig verslag

Bernard Malfliet, 18-01-2014
Aanwezig – Présent: Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Kurt Rosskamp, Eddy De Gendt, JeanChristophe Thiry, Raymond Van Melsen. ; VSF: Jean-Pierre Haverbeke.
Verontschuldigd /excusé: Marc Clevers, Luc Cornet (volmacht/procuration à Jean-Christophe Thiry), Sandra
Roubin, Daniel Halleux, Geert Bailleul.
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs

Aanvang 14u00 – Einde 18u00
1.

Inleiding door de voorzitter

Er zijn opnieuw veel discussies geweest per email tussen bestuurders. De voorzitter wenst
in dit verband dat de kompetities verder
geprofessionaliseerd worden.
Hij heeft een vraag gekregen van de voorzitter
van FIDE en van Ivan Sokolov om KBSB te
ontmoeten.
2.

KCFE

Début 14h00 – Fin 18h00
1.

Introduction du président

Il y a eu à nouveau de nombreuses discussions
par e-mail entre les administrateurs. Le
président souhaite dans ce contexte que les
compétitions soient davantage
professionalisées.
Il a reçu une demande d’Ivan Sokolov et du
président de la FIDE pour rencontrer la FRBE.
2.

KCFE

Ontmoeting met leden van de Kasparov Chess
Foundation Europe (Jan Callewaert en Oliver
...), discussie mogelijke samenwerking.

Rencontre avec des membres de la Kasparov
Chess Foundation Europe (Jan Callewaert et
Oliver…), discussion sur une collaboration
éventuelle.

Het programma is toegespitst op de 7-9
jarigen met voornamelijk een "teaching zone"
en een eventuele "playing zone", het draait op
internet, en is tot nu toe geinstalleerd in 6
landen. Verschillende andere landen hebben
reeds interesse getoond. KCFE zou haar
hoofdzetel in Brussel plaatsen, en hoopt dan
ook op steun van KBSB. Voor een installatie in
België is een vertaling in Duits, Engels en
Frans nodig. De vertalingen kunnen verzorgd
worden door de culturele federaties. Het
programma zal evolueren met de opmerkingen
van de klanten. De kostprijs per school is
tussen 500 en 1000 euro (eenmalig) en
daarna ongeveer 120 euro per jaar. In ruil voor
de vertaling biedt KCFE gratis installatie voor
100 lagere scholen per taal (dus 300 in
totaal).

Le programme s’adresse aux 7-9 ans, avec
principalement une « teaching zone » et
éventuellement une « playing zone ». Il tourne
sur internet et est jusqu’à présent installé dans
6 pays. Plusieurs autres pays ont déjà montré
de l'intérêt. La KCFE mettrait son siège
principal à Bruxelles et espère également le
soutien de la FRBE. Pour une mise en œuvre en
Belgique, une traduction du programme en
néerlandais, français et allemand est
nécessaire. Les fédérations communautaires
peuvent assurer la traduction. Le programme
évoluera en fonction des remarques du client.
Le coût par école est compris entre 500 et
1000 euros (coût unique) et après environ 120
euros par an. En échange de la traduction, la
KCFE offre l’installation gratuite pour 100
écoles primaires par langue (donc 300 au
total).

De volgende stap is een testfase waarbij een
aantal bestuurders een test-toegang krijgen
om de kwaliteit van de cursus te testen en het
werk inzake de vertaling in te schatten.

La prochaine étape est une phase de test dans
laquelle un certain nombre d’administrateurs
reçoivent un accès à l’essai pour évaluer la
qualité du cours et estimer le travail nécessaire
concernant la traduction.

De culturele federaties (elk vertegenwoordigd
vandaag door hun voorzitter) zien heil in het
project en wensen het vertaalwerk snel aan te
vatten. Op een volgende RVB kan het contract
getekend worden met KCFE.

Les fédérations communautaires (chacune
représentées aujourd’hui par leur président)
voient une opportunité dans le projet et
souhaitent commencer rapidement le travail de
traduction. Lors d’un prochain CA, le contrat
avec la KCFE pourra être signé.

3.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 14 December is goedgekeurd

3. Approbation rapport CA
Le rapport du 14 décembre a été approuvé sans

zonder verdere opmerkingen.
4.

Toekomst KBSB

remarques complémentaires.
5.

Futur de la FRBE

Discussie sponsoring: De voorzitter heeft een
eerste versie gemaakt van een dossier
sponsoring in het Frans. De bedoeling is drie
niveaus van sponsoring te voorzien: 5000,
10000 en 25000 euro. De secretaris zal
instaan voor de Nederlandstalige versie.

Discussion sponsoring : le president a réalisé la
première version d’un dossier de sponsoring en
français. L’intention est de proposer trois
niveaux de sponsoring : 5000, 10000 et 25000
euro. Le secrétaire sera responsable du texte
néerlandais.

Raymond denkt ook aan een bureau, een parttime adminstratief medewerker, materiaal (bv
50000 € voor electronische borden)

Raymond pense également à un bureau, à un
collaborateur administratif à temps partiel et à
du matériel (par exemple, 50000€ pour des
échiquiers électroniques).

Günter zal ook een dossier krijgen van Willy
Iclicki rond de sport- en educatieve waarde
van het schaken.

Günter va aussi recevoir de Willy Iclicki un
dossier relatif à la valeur éducative et sportive
des échecs.

De RVB bespreekt de opportuniteit om alsnog
de laatste ronde van de nationale interklubs te
laten organiseren in Antwerpen. Na rijp beraad
vindt de meerderheid (5 tegen 2 en een
bestuurder neemt niet deel aan de stemming)
hier niet te kunnen op ingaan, en de beslissing
van de vorige RVB te behouden.Een
voorwaardelijke kandidatuur van Fontaine is
ook niet in aanmerking genomen.

Le CA discute discute de l’opportunité d’encore
organiser la dernière ronde des interclubs
nationaux à Anvers. Après une discussion
approfondie, la majorité (5 voix contre 2, 1
administrateur ne prend pas part au vote)
estime ne pas pouvoir accéder à cette
demande et décide de mainenir la décision du
CA précédent. De même, une candidature
conditionnelle de Fontaine n’est pas prise en
compte.

Er is een ontmoeting met de FIDE voorzitter in
Maart, de delegatie moet nog opgesteld
worden zodra de datum vastligt.

Une rencontre est prévue avec le président de
la FIDE en mars. La délégation sera composée
dès que la date sera connue.

Er is ook een ontmoeting Ivan Sokolov,
voorzien op 8 Februari.

Une brève rencontre avec Ivan Sokolov est
prévue le 8 février.

5.

School- en internetschaak

Gegeven de discussie met KCFE van vandaag,
blijft het dossier Premium Chess on hold.
6.

Beslissingen

6.

Echecs à l’école et sur internet

Vu la discussion d’aujourd’hui avec la KCF, le
dossier Premium Chess est suspendu.
7.

Décisions

KBSB reglement voor GSM : Luc Cornet zal
een voorstel maken tegen 19 April (voor de
RVB van 26/04). Er zal contact genomen
worden met andere federaties om te zien hoe
ze dit oplossen.

Réglement de la FRBE pour les GSM : Luc
Cornet fera une proposition pour le 19 avril,
elle sera présentée au CA du 26 avril. Contact
sera pris avec d’autres fédérations pour voir
comment elles résolvent le problème.

De secretaris en de voorzitter betreuren dat de
volgende punten veel te laat (vandaag!)
werden ontvangen en dus niet voorbereid
konden worden. Hij wenst dat in de toekomst
enkel nog punten besproken worden die
minstens 1 week op voorhand werden
aangekondigd.

Le président et le secrétaire regrettent que les
points suivants ont été reçus beaucoup trop
tard (aujourd’hui) et n’ont donc pas pu être
préparés. Ils souhaitent que, dans le futur,
seuls les points qui ont été annoncés au moins
une semaine à l’avance soient discutés.

Er is een misverstand rond de functie FIDE
delegate: de RVB van december heeft beslist
dat Günter Delhaes de vertegenwoordiger is
bij FIDE, en Luc Cornet de administratieve
contactpersoon. Echter FIDE kent enkel 1
“delegate”. Dit wordt verduidelijkt tussen
Günter en Luc.

Il y a un malentendu concernant la fonction de
délégué FIDE : le CA de décembre a décidé
que Günter Delhaes était le représentant
auprès de la FIDE et Luc Cornet la personne de
contact administrative. Cependant la FIDE ne
connaît qu’ 1 « delegate ». C’est à clarifier
entre Günter et Luc.

De RVB gaat akkoord met het voorstel om het
BK 2014 te laten doorgaan in Charleroi tijdens
het Open tornooi van Charleroi, onder
voorbehoud van een onderzoek van de zaal, en

Le CA est d’accord avec la proposition que le
CB 2014 se déroule à Charleroi pendant le
Tournoi Open International "TIPC", sous
réserve d’une inspection de la salle, et en

rekening houdend met de data van de
Olympiade.

tenant compte des dates de l'Olympiade.

Op vraag van Luc Cornet bevestigt Ludo
Martens dat alle FIDE facturen die
toegeschreven kunnen worden aan kringen
worden doorgefactureerd.

A la demande de Luc Cornet, Ludo Martens
confirme que toutes les factures FIDE qui sont
imputables à des clubs sont facturées à ceuxci.

Luc Cornet zal als aantal leden van de KBSB
aan FIDE doorgeven het aantal spelers dat een
FIDE stamnummer heeft. En KBSB is
volwaardig lid van het olympisch comité

Luc Cornet communiquera à la FIDE le nombre
de joueurs de la FRBE qui a un matricule FIDE.
La FRBE est membre à part entière du Comité
olympique.

De RVB bevestigt dat de bestuurders waarvan
de bevoegdheid overlapt samen zullen werken
over deze onderwerpen.

Le CA confirme que les administrateurs dont
les compétences se recoupent collaboreront
sur ces sujets.

De RVB stelt Rudolf Meessen aan als
vertegenwoordiger spelers +2250 elo.

Le CA propose Rudolf Meessen comme délégué
des joueurs ayant plus de 2250 points.

Activiteitenrapport VNT RvB KBSB 18/01/2014
Periode 14/12/2014 – 17/01/2014
1) NIC 2013-2014
·

Rondes 6 en 7 zijn zonder incidenten afgerond.

·

Enkel heeft in afdeling 5D Fontaine 7 in ronde 6 een algemeen forfait gegeven. In deze reeks spelen er
nu nog maar 10 ploegen (dit wil dus zeggen dat er elke ronde twee ploegen bye zijn).

·

De (gedeeltelijke) eerste ronde is gespeeld. Geen incidenten.

·

In het FIDE-ELO-klassement van december 2013 zijn de partijen van rondes 4-6 verwerkt conform de
nieuwe FIDE-richtlijnen.

·

In mijn vorig verslagen stond nog in dat er een discussie moest plaats vinden van een aantal punten
aangehaald in het verslag van de meeting met de eersteklasseclubs.

2) Kandidatuurstelling BK 2014
·

In mijn vorig verslagen stond ook vermeld dat het draaiboek eens best onder handen genomen moest
worden door een commissie van organisatoren van BK’s (normaal, jeugd, rapid, snelschaak,
schoolschaak, …). Gezien de strubbelingen de laatste maanden is hier niets aan gedaan.

·

Na de eerste eindtermijn (30/09/2013) heb ik nu ook bij de tweede eindtermijn (31/12/2013) geen
kandidaturen voor de organisatie van het BK 2014 binnengekregen. Echter …

·

Zoals besproken op de vorige RvB heb ik gepolst of dat de clubs die in de zomervakantie een toernooi
met eloverwerking organiseren, geïnteresseerd zouden zijn als hun toernooi ook het BK zou zijn. Zowel
Charleroi (TIPC) als Brasschaat (Open van Brasschaat) heb ik gecontacteerd. Brasschaat heeft me
vandaag (zaterdag 18/01/2014) laten weten niet geïnteresseerd in het organiseren van het BK.
Charleroi daarentegen wel op voorwaarde dat:

·

-

Het karakter van haar toernooi niet gewijzigd zal worden (vb. Charleroi begint en eindigt op een
zaterdag; op maandag zijn er twee rondes; niet-B elgische spelers mogen meedoen in de open
groep; de organisatie wou dit jaar de Sofia-regels (remise kan pas na minstens 1uur spel en na
minstens 20 zetten van zwart); de organisatie wou dit jaar versnelde paringen gebruiken)

-

Op zeer korte termijn de beslissing kan vallen zodat zij zelf met de organisatie kunnen beginnen. Ik
heb de limietdatum van 31/01/2014 laten vallen en dit vond Charleroi ok.

Indien er geen definitieve beslissing genomen wordt op de RvB, dan dient deze beslissing via mail
genomen te worden voor 31/01/2014.
Activiteitenrapport FIDE DELEGATE
RvB KBSB 18/01/2014
Periode 14/12/2014 – 17/01/2014

·

Ik heb de gegevens van ons gewijzigd bestuur na 14/12/2013 doorgestuurd. Ik heb hier één opmerking
gekregen. Voor de FIDE is de FIDE Delegate de contactpersoon tussen de bond en de FIDE. De persoon
die naar congressen gaat en die gaat stemmen, is niet de omschrijving van FIDE Delegate. De
procedure over communicatie over congressen, verkiezingen binnen de FIDE is dat deze naar de
delegate en naar de voorzitter verstuurd wordt. Daarom dat ik dus de FIDE Delegate ben.

·

De FIDE heeft eind december en begin januari tot twee keer toe netwerkproblemen gekend waardoor
twee van mijn e-mails in eerste instantie niet ontvangen waren (en dus niet behandeld werden). Dit is
ondertussen in orde.

·

Ik heb voor twee toernooien (NIC en De Zilveren Toren) correcties voor FIDE-ELO-verwerking
aangevraagd. Deze zijn ondertussen al verwerkt. Ik heb bij de feedback hiervan naar de clubs
doorgegeven dat eventuele kosten voor deze correcties volledig verhaald zullen worden naar hen.
Graag een bevestiging van de RvB hiervoor.

·

Tegen 1 April dien ik de volgende gegevens door te geven naar de FIDE over het lidmaatschap. Graag
jullie mening over het volgende punt:
g. the numbers of players belonging directly or indirectly to the federation on January 1st of the year in
question, or, if this is not possible, at the end of the previous fiscal year;
Directly: wordt hiermee bedoeld: aantal aangesloten Belgische spelers (4007) of aantal aangesloten
Belgische spelers met een FIDE-ID (3161) of aantal aangesloten Belgische spelers die meespelen in de
NIC?
Indirectly: wat wordt hiermee bedoeld?

·

Ook dien ik zo snel mogelijk informatie door te geven over het NOC:
a) full members
b) associate members
c) other status
d) no relationship at all
Graag aangeven wat ik hier moet doorgeven.

·

Navraag bij FIDE Events Commission of de organisatie van de gemeenschappelijke laatste ronde voor
enkel eerste afdeling in aanmerking komt als IO-norm. NEEN is het antwoord.

