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Plaats / Endroit : Alma Echecs, Jardin Martin V, 42A, 1200 Woluwé Saint Lambert
Aanvang / Début: 14:00, Einde / Fin: 20:00
Aanwezig / Présents:
RVB/CA: Günter Delhaes, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, Jean-Christophe Thiry,
Raymond van Melsen. GP/PM : Geert Bailleul, Daniel Halleux, Sandra Roubin.
De klubs of hun vertegenwoordiger (gevolgd door het aantal stemmen),
les clubs ou leurs représentants (suivi du nombre de voix):
Raymond van Melsen, 11, Daniel Halleux, 11, Nicolas Rauta, 11, Kevin Noiroux, 9, Sandra Roubin, 0, Francois
Fontigny, 10, Jean-Christophe Thiry, 11, Gunter Delhaes, 7, Patrick Vande Perre, 7, Louis Corbeel, 11, Dimitri
Logie, 11, Dirk De Ridder, 9, Bernard Malfliet, 7, Marc Clevers, 11, Ruben Decrop, 11, Geert Bailleul, 5, Hans
Temmerman, 9, Chris Ghysels, 11, Peter Dhondt, 9, Ward Van Eeetvelde, 9, Simon Van Poecke, 9, Ludo Martens,
11, Luc Cornet, 10, Wim D'Haluin, 3, Jan De Geest, 5, Ben Dhardha, 3, Patrick Van de Perre, 4, Cedric Sohet, 9,
Bart Persoons, 5, Jan Vanhercke, 2, Rudy Valcke, 3, Jean-Pierre Haverbeke, 4, Pieter Broekhuizen, 5, Kurt
Rosskamp, 11, Jozef Lentz, 5, Gérald Bocken, 5, Jean-Claude Herman, 2
1.

Inleiding voorzitter. (5’)

1.

Introduction par le président. (14:05)

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij benadrukt dat Le président souhaite la bienvenue à tout le monde. Il
alle bestuurders vrijwilligers zijn, terwijl alle federaties met l’accent sur le fait que tous les administrateurs
steeds professioneler worden.
sont des bénévoloes alors que toutes les fédérations
deviennent de plus en plus professionnelles.
ECU zal ons ondersteunen voor 2500 euro voor de
jeugdwerking van KBSB. Hij is overtuigd dat hij nog
sponsors zal vinden in de toekomst.

L’ECU va apporter un soutien de 2500 euro à la FRBE
pour l’activité jeunesse de la FRBE. Il est convaincu
qu’il va encore trouver des sponsors à l’avenir.

2.

2.

Algemene voorbereiding (10’)

Préparation générale (14:10)

2a. Aanduiding stemopnemers.

2a. Désignation des scrutateurs.

Gérald Bocken en Kevin Noiroux worden door de AV
aangeduid als stemopnemer

Gérald Bocken et Kevin Noiroux sont désignés comme
scrutateurs par l’AG.

2b. Registratie van de stemgerechtigden.

2b. Enregistrement des droits de vote.

Het aantal stemmen is bepaald door het ledenaantal
op 15 september 2014.

Le nombre de voix est déterminé par le nombre de
membres au 15 septembre 2014.

De gemandateerden met hun stemaantal staan in de
aanwezigheidslijst

Les mandataires ainsi que leur nombre de voix se
trouvent dans la liste des présences.

276 stemmen zijn vertegenwoordigd.

Le total des voix est de 276.

2c. Bepalen rechtgeldigheid van de AV

2c. Détermination de la légalité de l'AG

De AV bevestigd de rechtsgeldigheid van de
vergadering

L’AG confirme la validité de la réunion.

2d. Goedkeuring van de dagorde.

2d. Approbation de l'ordre du jour.

Jan Vanhercke stelt voor dat de uitnodiging op de
website wordt gepubliceerd. De AV steunt dit voorstel.

Jan Vanhercke propose que l’invitation soit publiée sur
le site web. L’AG soutient cette proposition.

Nicolas Rauta vraagt om de agenda in pdf formaat te
sturen. De AV gaat hiermee akkoord.

Nicolas Rauta demande que l’ordre du jour soit envoyé
en format PDF. L’AG marque son accord.

3. Goedkeuring verslag vorige AV, Verslag van de
BAV van 02/08/2014. (bijgevoegd). (0’)

3. Approbation du rapport de l’AG précédente, Le
rapport de l’AGE de 02/08/2014 (annexé). (14 20)

De verslagen worden zonder opmerkingen
goedgekeurd

Les comptes-rendus sont approuvés sans remarques.

4. Verslagen en specifieke vragen aan bestuurders
(40’)

4.

Verslag voorzitter, Günter Delhaes, bijlage

Rapport du président, Günter Delhaes, annexe

Bart Persoons vraagt naar de status van het project
visie. Gunter antwoordt dat het op dit moment niet
mogelijk is verder te werken aan de visie bij gebrek
aan middelen. Gunter vraagt de ondersteuning van de
culturele federaties.

Bart Persoons demande l’avancement du projet vision.
Günter répond que, pour le moment, il n’est pas
possible de travailler davantage au projet vision, faute
de moyens financiers. Günter demande le soutien des
fédérations communautaires.

Rapports et questions spécifiques auc
administrateurs (14:20)

Jan De Geest vraagt hoeveel geld nodig is. Gunter
denkt aan 5 à 10 000 euro.
Chris Ghysels vraagt meer uitleg over de 2500 euro
sponsoring en hoe deze verkregen is. Gunter Delhaes
legt uit dat in april de RVB reeds beslist is voor wie er
gestemd ging worden. Pas nadien heeft de voorzitter
met ECU gesproken en is er een sponsoring
overeengekomen. Dit heeft dus niets met de ECU
verkiezing te maken. De ECU wil ons in de toekomst
nog verder ondersteunen. Gunter voegt hier nog aan
toe dat hij reeds gevraagd is te zetelen in een
commissie bij ECU.

Jan De Geest demande combien d’argent serait
nécessaire. Günter pense à une somme de 5 à 10000
euro.
Chris Ghysels demande plus d’explications sur les
2500 euro de sponsoring et comment ils ont été reçus.
Günter Delhaes explique que le CA a décidé dès avril
pour qui on voterait. Ce n’est qu’après que le
président a parlé avec l’ECU et il n’y a pas eu de
sponsoring convenu. Cela n’a donc rien à voir avec les
élections de l’ECU. L’ECU veut encore nous soutenir à
l’avenir. Gunter ajoute que l’ECU lui a déjà demandé
de siéger dans une commission.

Rudy Valcke vraag naar de acties die genomen worden
om de financiele situatie te verbeteren. Gunter
Delhaes zegt dat hij met de voorzitters van de
culturele federaties naar de politiek wil gaan om een
erkening te verwezenlijken. Rudy zegt dat dit in
Vlaanderen niet lukt sinds 1985. Gunter antwoordt dat
hij heel goede relaties heeft die deuren kunnen
openen. Jan Vanhercke herinnert zich dit punt uit 2011
en heeft geen vooruitgang gezien.

Rudy Valcke demande demande quelles actions ont
été prises pour améliorer la situation financière.
Günter dit qu’il veut aller avec les présidents des
fédérations culturelles vers le monde politique pour
obtenir une reconnaissance. Rudy répond qu’en
Flandre, cela a échoué depuis 1985. Günter répond
qu’il a de bonnes relations qui peuvent ouvrir des
portes. Jan Vanhercke se rappelle que ce point a déjà
été évoqué en 2011 et qu’il ne voit pas de progrès.

Verslag ondervoorzitter, Jean-Christophe Thiry, zie
bijlage

Rapport du vice-président, Jean-Christophe Thiry,
annexe

Nicola Rauta vraagt naar de profesionalisering van de
KBSB. Jean-Christophe Thiry antwoordt dat als de
voorzitter 30 à 40 dagen per jaar voor KBSB moet
werken (alleen voor de vertegenwoordiging van de
KBSB) dan kan dit niet meer door vrijwilligers.

Nicolas Rauta demande ce qu’il veut dire par la
professionnalisation de la FRBE. Jean-Christophe Thiry
répond que si le président doit travailler 30 à 40 jours
par pour la FRBE, rien que pour représenter la
fédération, ce n’est plus une activité exercée par des
bénévoles.

Jan Vanhercke denkt dat dit een probleem is van
werkverdeling.

Jan Vanhercke pense que c’est un problème de
répartition du travail.

Gunter Delhaes reageert hierop dat hij niet klaagt over Günter Delhaes réagit qu’il ne se plaint pas de la
de werklast.
charge de travail.
Verslag secretaris generaal, Bernard Malfliet, zie
bijlage

Rapport du secrétaire général, Bernard Malfliet,
annexe

Hans Temmerman vraagt waarom de raad van bestuur
niet onmiddellijk op vraag van 2 ligas de AV bijeen
heeft geroepen inzake het reglement GSMs. Bernard
Malfliet antwoordt dat de statuten zijn toegepast. De
RVB heeft bij correcte meerderheid een beslissing
genomen en het was in principe niet nodig een AV
bijeen te roepen. Toch is er een AV bijeengeroepen
toen de klubs erom vroegen.

Hans Temmerman demande pourquoi le CA n’a pas
immédiatement convoqué une AG à la demande de
deux ligues, concernant le règlement sur les GSM.
Bernard Malflier répond que les statuts ont été
appliqués. Le CA a pris une décision avec la majorité
requise et en principe, il n’était pas nécessaire de
convoquer une AG. Mais on a convoqué une AG quand
les clubs en ont fait la demande.

Jan Vanhercke vraagt dat er meer overleg gebeurt
voor reglementswijzigingen en dit is niet gebeurd
volgens hem. Dimitri Logie stelt dat KIS hierover
geconsulteerd kan worden.

Jan Vanhercke demande que plus de concertation soit
faite pour les modifications de règlement et cela n’a
pas été le cas, selon lui. Dimitri Logie constate que la
CAI peut être consultée dans cette matière.

Bernard Malfliet merkt ook op dat er een probleem is
met de statuten dat de RVB reglementen wijzigt met
als risico dat de AV deze wijziging niet bevestigd.
Daarom is er een voorstel van statuutswijziging in de
agenda.

Beranrd Malfliet fait remarquer qu’il y a un problème
dans les statuts si le CA modifie des règlements : avec
comme risque que l’AG ne confirme pas cette
modification. C’est la raison pour laquelle une
modification des statuts se trouve à l’ordre du jour.

Verslag secretaris, Bernard Malfliet, bijlage

Rapport du secrétaire, Bernard Malfliet, annexe

Verslag ontslagnement verantwoordelijke
reglementen, Eddy De Gendt, bijlage

Rapport du responsable démissionaire des règlements,
Eddy De Gendt, annexe

Verslag verantwoordelijke nationale tornooien, Luc
Cornet, bijlage

Rapport du responsable des tournois nationaux, Luc
Cornet, annexe

Verslag verantwoordelijke FIDE/ECU, Luc Cornet,
bijlage

Rapport du responsable FIDE/ECU, Luc Cornet, annexe

Dimitri Logie vraagt wat een niet gevalideerde norm.
Luc antwoordt dat dit een norm is die verkeerd is
opgesteld maar toch werd doorgestuurd naar FIDE op

Dimitri demande ce qu’est une norme non validée. Luc
répond que c’est une norme qui n’est pas
correctement rédigée mais qui a quand même été
envoyée à la FIDE sur demande de la personne en

vraag van de persoon in kwestie.

question.

Dirk De Ridder vraagt hoe het zit met de aanvragen
internationaal arbiter die niet genotuleerd zijn in de
verslagen van de raad van bestuur. Luc Cornet
antwoordt dat dit gevraagd is aan KIS. Het verslag van
de RVB vermeldt wel degelijk dat de aanvraag werd
ingetrokken.

Dirk De Ridder demande où en est avec les demandes
d’arbitre internationale qui ne sont pas reprises dans
les PV du CA. Luc Cornet répond que l’avis de la CAI a
été demandé et que le PV du CA mentionne
suffisamment que la demande a été introduite.

Dimitri Logie demande ce qu’il en est avec une
Dimitri Logie vraagt hoe het zit met een vraag IA-D
demande de passage d’IA-D en IA-C. Luc répond que
naar IA-C. Luc antwoordt dat dit wel degelijk
besproken is in de RVB, maar het staat effectief niet in cela été discuté au sein du CA, mais que cela ne se
trouve en effet pas dans le PV.
het verslag.
Ruben Decrop vraagt naar de aanpassing van de Kfactor bij FIDE. Bij FIDE hebben jeugdspelers een Kfactor 40 en in Belgie soms 10 of 12. Hij vindt dit niet
normaal. Bernard Malfliet antwoordt dat dit besproken
zal worden in de RVB.

Ruben Decrop s’interroge sur l’adaptation du facteur K
par la FIDE. Pour la FIDE, les jeunes joueurs ont un
facteur K de 40 et en Belgique, parfois de 10 ou 12.
Bernard Malfliet répond que cela sera discuté par le
CA.

Verslag jeugdverantwoordelijke, Marc Clevers, bijlage

Rapport du responsable jeunesse, Marc Clevers,
annexe

Nicolas Rauta vraagt of het redelijk is om 18
jeugdspelers af te vaardigen gezien de omvang van
het budget dat hiervoor nodig is. Marc Clevers
antwoordt dat het budget opnieuw voorzien is en dat
hij het redelijk vindt.

Nicolas Rauta demande s’il est raisonnable d’envoyer
18 joueurs vu l’importance du budget nécessaire. Marc
Clevers répond que le budget est de nouveau prévu et
qu’il le trouve raisonnable.

Verslag bestuurder en verantwoordelijke BOIC,
Raymond Van Melsen, bijlage

Rapport administrateur et responsable COIB, Raymond
Van Melsen, annexe

Gérald Bocken vraagt naar de BOIC subsidies.
Raymond van Melsen antwoordt dat het niet evident is
om een wijziging van deze subsidie te bekomen. Hij
heeft dit reeds enige malen geprobeerd. Een erkenning
als sport volstaat niet voor bijkomende subsidies.

Gérald Bocken pose une question sur les subsides du
COIB. Raymond van Melsen répond que ce n’est pas
facile d’obtenir une modification de ce subside. Il a
déjà essayé plusieurs fois. Une reconnaissance comme
sport ne suffit pas pour obtenir une augmentation des
subsides.

Verslag ontslagnemend bestuurder, Kurt Rosskamp

Rapport administrateur démissionaire, Kurt Rosskamp

Verslag gemachtigde persoon CIS, Geert Bailleul,
bijlage

Rapport de la personne mandatée CAI, Geert Bailleul,
annexe

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

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

Verslag verantwoordelijke topspelers, Rudolf Meessen

Rapport responsable joueurs d’élite, Rudolf Meessen

Verslag gemachtigde persoon Dames, Sandra Roubin,
bijlage

Rapport personne mandatée Dames, Sandra Roubin,
annexe

Dimitri Logie feliciteert Sandra met haar rapport en
vraagt een korte toelichting.

Dimitri Logie félicite Sandra pour son rapport et
demande une brève explication.

Sandra legt uit dat ze een studie heeft uitgevoerd met
als doel te begrijpen waarom er niet meer vrouwen
schaken. Een van de verklaringen is precies dit
onderscheid tussen de geslachten die een hierarchie
creëert tussen mannen en vrouwen. Sandra stelt da
nook voor om dit onderscheid af te schaffen, en dus
ook de categroieen en prijzen specifiek voor vrouwen.
Er is ook veel seksisme in het schaken vandaag zelfs al
is het soms humoristisch bedoeld, toch heeft dit een
negatieve impact op de meisjes die schaken.

Sandra explique qu’elle a réalisé un mémoire ayant
pour but de comprendre le faible taux de féminisation
du monde des échecs. Une des explications est cette
distinction opérée entre les sexes qui crée une
hiérarchie entre ceux-ci. Sandra propose ainsi de
supprimer toute distinction entre les hommes et les
femmes, dont les sections féminines et les prix
féminins. Elle nous met en garde aussi contre les
blagues sexistes par exemple, qui, même si elles ont
une visée humoristique, n’en ont pas moins des
conséquences néfastes pour les filles

5.

5.

Financieel verslag en kwijting (120’)

Rapport financier et décharge (15:00)

5a. Verslag penningmeester, resultatenrekening

5a. Rapport du trésorier, résultats des comptes

Ludo Martens, bijlage

Ludo Martens, annexe

Ludo geeft een overzicht van alle kosten en
obrengsten van KBSB. Hij benadrukt een aantal
onvermijdbare extra kosten bijvoorbeeld voor de
Olympiade. Deze zijn besproken in de RVB. Er komt
ook nog een herberekening van FIDE omdat er
ongeveer 2300 euro te veel is betaald.

Ludo donne un aperçu de toutes les recettes et
dépenses de la FRBE. Il cite un certain nombre de
coûts supplémentaires inévitables, par exemple, pour
les Olympiades. Ces coûts ont été discutés au sein du
CA. Il y a aussi un recalcul de la FIDE parce qu’environ
2300 euro ont été payés en trop.

Nicolas Rauta vraagt naar de FIDE titels en de

Nicolas Rauta s’enquiert du poste des titres FIDE et

interfederale transfers. Hij dacht dat dit een
nuloperatie was. Ludo legt uit dat dit inderdaad een
inkomst en uitgave is. Bovendien is er nog geld te
recuperen van sommige spelers in dit geval. De RVB
zal in de toekomst nakijken of het mogelijk is om
enkel titels door te sturen die betaald zijn.

des transferts interfédéraux. Il pensait qu’il s’agissait
d’une opération blanche. Ludo le confirme. Mais il y a
encore de l’argent à récupérer de certains joueurs
dans ce cas. Le CA va vérifier à l’avenir s’il est
possible de n’envoyer que les titres qui ont déjà été
payés.

Vraag Dimitri Logie over meerkost BK. Ludo antwoordt Question de Dimitri Logie concernant le surcoût du CB.
dat hij de extra uitgave van 500 euro heeft
Ludo répond qu’ila approuvé une dépense
goedgekeurd.
supplémentaire de 500 euro.
Jan Vanhercke vraagt naar de sponsoring van 5000
euro. Deze komt van Chess Foundation en Option.

Jan Vanhercke demande l’origine du sponsoring de
5000 euro. Il vient de Chess Foundation et d’Option.

Jean-Claude Herman stelt vast dat er uitgaven zijn die
niet gedekt zijn door de lidgelden en hij vindt dit niet
normaal. Dirk De Ridder denkt ook dat zonder
stucturele aanpassingen dit probleem zal blijven
bestaan.

Jean-Claude Herman constate qu’il y a des dépenses
non couvertes par des cotisations et il ne trouve pas
ça normal. Dirk De Ridder pense aussi que sans
adaptations structurelles, ce problème continuera à
exister.

Dirk De Ridder vraagt naar de verzekering BA. Ludo
antwoordt dat de organisaties van KBSB en de
vrijwilligers in de organisaties gedekt zijn bij Arena.

Dirk De ridder pose des questions sur l’assurance RC.
Ludo répond que les organisations de la FRBE et les
bénévoles pour ces organisations sont couverts par
Arena.

Dirk De Ridder vraagt naar de status van de arbiters in Dirk De Ridder se demande quel est le statut des
de nationale interklubs en in hoeverre deze vrijwilliger arbitres en interclubs et dans quelle mesure, ils
kunnen zijn.
peuvent être des volontaires.
Jan Verhercke vraagt naar het juiste bedrag van de
achterstallige tegoeden en uitgaven. Ludo antwoordt
dat dit 26053 en 5045 euro netto is

Jan Vanhercke demande le montant précis des arriérés
de créances et de dettes. Ludo répond qu’il s’agit de
26056 et de 5045 euro.

Dimitri vraagt naar de posten in positief bij deelname
congres (dit is de terugbetaling door Gunter Delhaes
van zijn deelname vorig jaar), notitiebriefjes (dit zijn
bestellingen door klubs), en europees
landenkampioenschap (dit is de betaling van de reis
door een meereizende vrouw en terugbetaling van een
inschrijvingsgeld).

Dimitri demande quels postes sont en positif pour la
participation au Congrès FIDE (C’est le
remboursement par Günter Delhaes de sa
participation l’an dernier), pour les feuillesz de partie
(ce sont des commandes de clubs), et pour le
championat d’Europe des nations (c’est le paiement du
voyage d’une épouse accompagnante et le
remboursement du droit d’inscription.

Ludo verklaart ook dat de uitgaven van abonnementen Ludo explique aussi que les dépenses d’abonnement
zijn hoger dan gebudgetteerd omdat dit voor twee jaar sont plus élevées que prévu dans le budget car il
s’agit du paiement pour deux ans.
betaald is.
Rudy Valcke stelt vast dat KBSB eigenlijk niet
investeert in de jeugd en hij vindt dit jammer. Het geld
dat binnenkomt van de jeugd wordt besteed en verder
niets. Ludo antwoordt dat er eigenlijk weining
budgetruimte is en er is ook weinig ruimte voor
besparing. Ben Dardha gaat hiermee akkoord. KBSB
moet volgens hem meer investeren in de jeugd.

Rudy Valcke constate que la FRBE n’investit finalement
pas dans la jeunesse, ce qu’il déplore. L’argent qui
vient de la jeunesse est dépensé sans plus. Ludo
répond qu’il y a peu de marge de manœuvre
budgétaire et qu’il a peu de marge pour des dépenses.
Ben Dardha est d’accord sur ce point. La FRBE doit
investir davantage dans la jeunesse.

Wim D’haluin vraagt naar de aansluiting van leden in
de buurt van de afsluiting van het boekjaar. JeanChristophe Thiry antwoordt dat er in principe steeds
een oplossing mogelijk is en dat dit met Daniel Halleux
besproken kan worden.

Wim D’haluin pose la question des affiliations de
membres aux alentours de la clôture de l’année
comptable. Jean-Christophe Thiry répond qu’en
principe, il y a toujours une solution et que celle-ci
doit être discutée avec Daniel Halleux.

5b. Verslag rekeningtoezichters & kwijting

5b. Rapport des vérificateurs des comptes & décharge

Het verslag van Ruben Decrop bevndt zich in bijlage,
“verslag van de rekeningtoezichter”

Le rapport de Ruben Decrop se trouve en annexe:
“Verslag van de rekeningtoezichter”

Ruben Decrop a examine les comptes le 15
Ruben Decrop heft de rekeningen nagekeken op 15
september. Zijn verslag is bijgevoegd. Het netto tekort septembre. Le déficit net de l’année comptable est
d’environ 8 à 9000 EUR.
van het boekjaar is ongeveer 8 à 9000 euro.
Hij bevestigt de stand van de rekeningen. Hij heeft
een aantal budget-overschrijdingen vastgesteld en
deze gecontroleerd met de bewijsstukken. Alles is
correct.

Il confirme l’état des comptes. Il a constaté un certain
nombre de dépassements budgétaires et les contrôlés
à l’aide des pieces justificatives. Tout est correct.

De aansluiting bij AIDEF van 400 euro was een extra
uitgave.

La cotisation de 400 euro à l’AIDEF était une dépense
non récurrente.

Ruben stelt voor om te werken aan een verlaging van
de verplaatsingskosten. Hij vraagt ook of de
jeugdrekening nog zinvol is gezien de beperkte

Ruben propose de travailler à une diminution des frais
de déplacement. Il se demande aussi si le compte
jeunes a encore un sens vu le nombre limité

transacties. Rudy Valcke verklaart dat deze rekening
indertijd werd opgericht om te verzekeren dat de
gelden voorzien voor de jeugd bij de jeugd blijven.

d’opérations. Rudy Valcke explique que ce compte a
été créé à l’époque pour s’assurer que l’argent destiné
à la jeunesse le restait effectivement.

Ruben Decrop concludeert dat de boekhouding correct
is. De vergadering geeft unaniem kwijting aan Ruben.

Ruben Decrop conclut que la comptabilité est correcte.
L’assemblée donne à l’unanimité la décharge à Ruben
pour sa mission.

5c. Goedkeuring rekeningen

5c. Approbation des comptes

De rekeningen worden goedgekeurd met 254 stemmen Les comptes sont approuvés par 254 voix pour, 11
contre et 9 abstentions.
voor, 11 tegen en 9 onthoudingen
5d. kwijting raad van bestuur

5d. décharge du conseil d’administration

De kwijting wordt unaniem goedgekeurd

La décharge est votée à l’unanimité.

5e. Aanduiding rekeningtoezichters 2014-2015

5e. Désignation de vérificateurs aux comptes 20142015

Dimitri Logie en Bart Persoons zijn unaniem aangeduid Dimitri Logie et Bart Persoons sont à l’unanimité
désignés comme vérificateurs aux comptes.
als rekeningtoezichter door de AV
5f. Budget 2014-2015

5f. Budget 2014-2015

Ludo Martens geeft toelichting bij het voorstel. Zie
bijlage

Ludo Martens clarifie la proposition. Voir annexe.

Jan Vanhercke vraagt naar de sponsoring die reeds
binnengehaald is. Ludo antwoordt dat hij de
sponsoring nog heeft toegevoegd aan het budget
Jan De Geest vraagt naar de uitgavepost Olympiade.
Jean-Christophe verklaart dat het dit jaar gaat om het
Europees landenkampioenschap.
Dirk De Ridder vraagt naar de 7500 euro sponsoring.
Ludo antwoordt dat dit 2500 euro is van een
campagnerekening en de overige 5000 euro zal
binnenkomen via Option.
Deze sponsoring van 5000 euro gaat gedeeltelijk naar
de notatiebriefjes voor de nationale interklubs.
Ludo Martens geeft ook aan dat de eerste 2500 euro
sponsoring naar de jeugdspelers gaat.

Jan Vanhercke demande ce qu’il en est du sponsoring
déjà reçu. Ludo répond qu’il a ajouté le sponsoring au
budget.
Jan De Geest s’informe sur les dépenses concernant
les Olympiades. Jean-Christophe explique qu’il s’agit
cette année du championnat d’Europe.
Dirk De Ridder demande l’origine des 7500 euro de
sponsoring. Ludo répond que pour les 2500 euro, il
s’agit d’un compte de campagne et les 5000 euro
restants viennent de Option.
Ce sponsoring va en partie pour les feuilles de
notation pour les interclubs.
Ludo Martens explique aussi que les premiers 2500
euro de sponsoring sont dédiés aux jeunes joueurs.

Bart Persoons stelt vast dat er opnieuw een gepland
verlies is van 7000 euro en vraagt wanneer het budget
in evenwicht zal zijn. Ludo antwoordt dat hiervoor
bijkomende inkomsten nodig zijn uit lidgelden ofwel
moet er bespaard worden. Bart Persoons vraagt
hierover meer overleg met de klubs. Hans Temmerman
stelt voor om de schadeloosstellingen in de interklubs
af te schaffen. Jean-Christophe Thiry vraagt zich de
noodzaak af van arbiters in de interklubs.Dirk De
Ridder en Geert Bailleul zijn het hier niet mee eens.

Bart Persoons constate qu’une perte de 7000 euro est
à nouveau prevue et demande quand le budget sera
en équilibre. Ludo répond que pour ça, des revenus
supplémentaires provenant des cotisations sont
nécessaires ou qu’il faut épargner. Bart Persoons
demande plus de concertation avec les clubs sur ce
point. Hans Temmerman propose de supprimer le
dédommagement en interclubs.
Jean-Christophe Thiry se demande si les arbitres sont
nécessaires en interclubs. Dirk De Ridder et Geert
Bailleul ne sont pas d’accord.

Hans Temmerman vreest bijvoorbeeld dat als we de
klubs vragen naar deelname aan de Olympiade het
antwoord negatief zou kunnen zin, en hij heeft twijfels
bij een discussie hierover.

Hans Temmerman craint, par exemple, que si nous
posons aux clubs la question de la participation aux
Olympiades, la réponse pourraît être negative et il a
des doutes sur une discussion sur le sujet.

Jan Vanhercke betreurt dat er in dit budget niet
gewerkt wordt aan de pijlers van de visie.

Jan Vanhercke regrette que dans ce budget, on ne
travaille pas aux piliers de la vision.

Dimitri Logie vindt niets terug over kadervorming en
werken aan de toekomst.

Dimitri Logie ne retrouve rien sur la formation des
cadres et sur un projet d’avenir.

Dirk De Ridder heeft zijn twijfels bij het budget van
het europees landenkampioenschap in Reykjavic, hij
denkt dat dit onvoldoende zal zijn.

Dirk De Ridder a des doutes sur le budget du
championnat d’Europe par pays à Reykjavik. Il pense
que le budget sera insuffisant.

Het budget wordt goedgekeurd met 179 stemmen
voor, 16 tegen, 79 onthoudingen

Le budget est approuvé avec 179 voix pour, 16 contre
et 79 abstentions

5g. Lidgeld 2015-2016

5g. Cotisation 2015-2016

De raad van bestuur stelt een lidgeldverhoging voor
van 4 euro. Hiertoe zal ter staving een draft van
budget van dat jaar voorgelegd worden.

Le conseil d'administration propose une augmentation
de cotisation de 4 euro. Un projet provisoire de budget
pour cette année 2015-2016 est proposé.

Gérald Bocken vraagt waarom in dit budget de
verhoging van inkomsten niet gelijk is per federatie.

Gérald Bocken demande pourquoi dans le projet de
budget, l’augmentation des cotisations n’est pas égale

Ludo Martens antwoordt dat dit heeft te maken met de par fédération. Ludo Martens répond que c’est dû à la
variation du nombre de membres.
verschuiving van het ledenaantal.
Verschillende leden vragen naar een duidelijke visie in
dit budget dat hen motiveert om meer lidgeld te
betalen en dit missen we vandaag.

Plusieurs membres demandent une vision claire dans
ce budget, qui les motiverait à payer une cotisation
plus élevée. Vision qui fait défaut aujourd’hui.

Dirk De Ridder denkt dat er zoals in sommige andere
landen verschillende niveaus van lidgeld nodig zijn
voor verschillende types spelers

Dirk De Ridder estime que, comme dans plusieurs
autres pays, plusieurs niveaux de cotisation sont
nécessaires pour différents types de joueurs.

Bart Persoons stelt ook een gebrek aan visie vast in de Bart Persoons constate aussi un manque de vision
volgende budgetten.
dans les budgets proposés.
Patrick Van de Perre vraagt dat de RVB werkt aan het
gedifferentieerd lidmaatschap ook voor de pure
amateurschaker.

Patrick Van de Perre demande que la FRBE travaille à
une affiliation différenciée, aussi pour les purs
amateurs.

Jan Vanhercke stelt zich vragen bij het
herprogrammeren van Pairtwo.

Jan Vanhercke se pose des questions sur la
reprogrammation de Pair Two.

De verhoging wordt niet goedgekeurd met 91 voor,
148 tegen, en 35 onthoudingen.

L’augmentation n’est pas approuvée avec 91 voix
pour, 148 contre et 35 abstentions.

De RVB wordt gevraagd om ten spoedigste met een
beter voorstel te komen inzake visie en lidgeld.

Il est demandé au CA de venir au plus vite avec une
meilleure propsition concernant le budget et la vision.

Verschillende leden van de AV geven aan dat een
lidgeldverhoging van zelfs 6 euro moet kunnen met
een goede visie en de jeugd is zeker belangrijk in deze
visie. Gunter stelt voor dat er hierover met de
vorzitters van de federaties overlegd worden en via
hen met de ligas.

Plusieurs membres de l’AG déclarent qu’une
augmentation de cotisation doit être possible sur base
d’une bonne vision et la jeunesse est certainement
importante dans cette vision. Günter propose une
concertation sur ce point avec les présidents des
fédérations et via eux avec les ligues.

6.

6.

Wijzigingen statuten (35’)

Modifications statuts (17:20)

Art 15: De algemene statutaire vergadering wordt
bijeengeroepen in de loop van de eerste vier maanden
van het boekjaar. Een algemene vergadering wordt
eveneens bijeengeroepen telkens de raad van bestuur
dit nodig acht of nog op vraag van minstens één vijfde
van de leden. of nog op vraag van minstens twee
toegetreden leden van rechtswege.

Art. 15 L’assemblée générale statutaire est convoquée
au cours des quatre premiers mois de l’exercice social.
L’assemblée générale se réunit également chaque fois
que le conseil d’administration l’estime opportun ou
encore à la demande d’un cinquième au moins des
membres ou encore à la demande d’au moins
deux membres adhérents de droit.

Jan Vanhercke zegt dat de wet van de vzw’s niet
toelaat om verschillende rechten toe te kennen. Dimitri
Logie stelt vast dat er wel degelijk reeds een verschil
is.

Jan Vanhercke déckare que la loi sur les ASBL ne
permet pas d’accorder des droits différents. Dimitri
Logie constate pourtant qu’il existe déjà des
différences.

De wijziging is niet goedgekeurd (62% van de
stemmen) 159 voor, 96 tegen, 19 onthoudingen

La modification n’est pas approuvée : elle ne recueille
pas la majorité des deux tiers mais 62% des voix: 159
pour, 96 contre, 19 abstentions.

Art 17. Leden die een welbepaald punt aan de dagorde
wensen toe te voegen dienen dit schriftelijk en uiterlijk
twee weken voor de algemene vergadering in te
dienen op de maatschappelijke zetel van de
vereniging, of per mail aan de voorzitter en de
secretaris. Voorwaarde voor opname in de agenda
is dat de vraag komt van minstens 1/20ste van de
leden of een toegetreden lid van rechtswege.

Art. 17 Les membres voulant faire porter un point
précis à l’ordre du jour doivent le faire parvenir par
écrit au siège social de l’association, ou par mail au
président et au secrétaire, au moins deux semaines
avant l’assemblée générale. La condition est que la
demande est faite par 1/20ième des membres ou
un membre adhérent de droit.

De wijziging is niet goedgekeurd (63% van de
stemmen) 120 voor, 72 tegen, 82 onthoudingen
Art. 24 Voor de bepaling van de vereiste meerderheid
worden de onthoudingen, de blanco en ongeldige
stemmen niet beschouwd als stemmen van de leden,
aanwezig of vertegenwoordigd, op het moment van de
stemming. In geval van gelijkheid van stemmen
worden da onthoudingen geteld bij de negatieve
stemmen, bij verdere gelijkheid is het voorstel
verworpen.

La modification n’est pas approuvée (63% des voix).
120 pour, 72 contre, 82 abstentions.
Art 24: Pour le calcul de la majorité de vote requise,
les abstentions, les votes blancs et nuls ne sont pas
considérés comme des voix de membres, présents ou
représentés au moment du vote. En cas de partage
des voix: dans ce cas, les abstentions sont
considérées comme des votes negatifs. Dans ce cas,
et s'il n'y a aucune abstention, la proposition est
rejetée.

De wijziging is goedgekeurd met 233 voor, 11 tegen, La modification est approuvée avec 233 pour, 11
32 onthouding.
contre, 32 abstentions.
Voorstel tot verwijdering van dit artikel

Proposition d’éliminer cet article

Art. 34

Art. 34

Op voorstel van een commissie ad hoc brengt de Raad
van Bestuur aan de toernooireglementen de
wijzigingen aan die hij nodig acht, op voorwaarde dat
deze door de Raad van Bestuur worden aangenomen
met een meerderheid van drie vierden van de geldig
uitgebrachte stemmen. Deze wijzigingen zijn niet van
toepassing op aan de gang zijnde competities.
Gezegde wijzigingen dienen aan de leden ter
bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende
algemene vergadering
De wijziging wordt niet goedgekeurd met 73 voor, 82 tegen,
108 onthoudingen
7.

Wijzingingen HR (5’)

Sur proposition d’une commission ad hoc, le conseil
d’administration apporte aux règlements des tournois
les modifications qu’il estime nécessaires, à condition
que celles-ci soient adoptées à la majorité des troisquarts des voix valablement exprimées au conseil
d’administration. Ces modifications ne sont pas
applicables aux compétitions en cours.
Lesdites modifications doivent être présentées aux
membres pour ratification à la plus prochaine
assemblée générale
La prpopostion n’est pas approuvée avec 73 pour, 82
contre, 108 abstentions.
7.

Modifications ROI (17:55)

1. DWINGEND KARAKTER VAN HET HUISHOUDELIJK
REGLEMENT.

1. FORCE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT D'ORDRE
INTERIEUR.

Het huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de
regels die vastgelegd zijn in de statuten van de
K.B.S.B. Het reglement vervolledigt deze statuten en
heeft voor de leden van de K.B.S.B. dezelfde kracht
als de statuten, en kan niet gewijzigd worden tenzij
volgens dezelfde regels die gelden voor de wijziging
van de statute

Le règlement d'ordre intérieur a été établi selon les
règles fixées par les statuts de la Fédération Royale
Belge des Echecs. Il complète ces derniers. Il a pour
ses membres la même force obligatoire que les
statuts eux-mêmes, et il ne peut être modifié que
selon les procédures fixées pour les
modifications des statuts.

Unaniem goedgekeurd

Approbation à l’unanimité.

8.

8.

Wijzigingen WR (40’)

Modifications RT (18:00)

Bevestiging van de tekst op basis van de
beslissing van de BAV

Confirmation du texte sur base de la décision de
l’AGE précédent

Artikel 2 - Spelregels en spelvoorwaarden

2.

d. Het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons en
draagbare computers is verboden in het spelersgebied
tijdens de speelsessie voor zowel spelers als
toeschouwers. Dit verbod betreft niet de
wedstrijdleider of zijn niet-spelende assistenten.

d. L’utilisation de moyens de communication
électronique, comme les téléphones et ordinateurs
portables est interdite dans l’espace de jeu pendant le
déroulement des parties tant pour les joueurs que
pour les spectateurs. Cette interdiction ne concerne
pas l’arbitre et ses assistants non joueurs.

e. Voor de competities georganiseerd door of in
auspiciën van de KBSB zal de wedstrijdleider de
aanwezigheid van elektronische
communicatiemiddelen in het spelersgebied zoals
mobiele telefoons aanvaarden. Deze dienen echter uit
te staan. Hij kan op elk moment de aanwezigheid
verbieden als hij dit nodig acht voor het goede verloop
van de competitie..

e. Pour les compétitions dont l’organisation est
assurée par la F.R.B.É. ou déléguée par celle-ci, avec
un ou plusieurs arbitres désignés ét uniquement pour
la première division quant aux ICN il sera tenu compte
de ce qui suit.,

In gesloten (round-robin) kampioenschappen waar
normen kunnen behaald worden, zal de organisatie
een tafel op een veilige plaats voorzien waar alle
deelnemers al hun mobiele telefoons of ander
elektronisch communicatiemiddelen op eigen risico
kunnen achterlaten. Indien wordt vastgesteld dat een
speler tijdens zijn partij nog zo’n toestel in het
spelersgebied (maar niet op die tafel) heeft, dan
verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.
In andere kampioenschappen mag een speler tijdens
zijn partij een mobiele telefoon of ander elektronisch
communicatiemiddel uitgeschakeld op eigen risico in
de speelzaal meebrengen, maar hij mag deze niet op
zich dragen. Mogelijke voorbeelden zijn langs het bord,
in zijn jas (die aan de kapstok of aan zijn stoel hangt)
of in een (hand)tas. Uiteraard mogen deze toestellen
(al dan niet via de jas of (hand)tas) tijdens de partij
niet meegenomen worden buiten de speelzaal. Indien
wordt vastgesteld dat een speler tijdens zijn partij toch
zo’n toestel op zich draagt zonder toestemming van de
arbiter, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander
wint.

RÈGLES ET CONDITION DE JEU.

Dans les championnats fermés (round-robin) où il y a
possibilité d’atteindre des normes, l’organisation
mettra à disposition une table dans un endroit sûr, où
tous les participants pourront laisser, sous leur propre
responsabilité, tous leurs téléphones mobiles ou
autres moyens de communication. S’il est constaté
qu’un joueur a pris un tel appareil pendant sa partie
dans la salle de jeu (mais pas sur cette table), alors il
perd la partie et son adversaire la gagne.
Dans les autres championnats, un joueur peut amener
sous sa propre responsabilité un téléphone mobile ou
un autre moyen de communication éteint dans le local
de jeu, mais il ne peut pas le porter sur lui. Exemples
possibles : à côté de l’échiquier, dans son manteau
(qui pend au portemanteau ou à sa chaise) ou dans
un sac (à main). Evidemment ces appareils
(éventuellement dans un manteau ou un sac (à main))
ne peuvent pas quitter le local du jeu pendant la
partie. S’il est constaté qu’un joueur porte un tel
appareil sur lui pendant sa partie sans autorisation de
l’arbitre, alors il perd la partie et son adversaire la
gagne.

Indien vastgesteld wordt dat zo’n toestel niet
uitgeschakeld in de speelzaal is, dan krijgt de spelende
eigenaar 10 minuten in mindering bij de eerste keer
en verliest deze de partij bij de volgende keer. Indien
er hierdoor een tijdsoverschrijding voorkomt, dan
verliest hij de partij en het resultaat van zijn
tegenstander wordt door de arbiter bepaald.

S’il est constaté qu’un tel appareil n’est pas éteint
dans le local du jeu, alors le propriétaire-joueur voit
son temps de réflexion diminué de 10 minutes à la
première fois et il perd à la deuxième fois. Si ainsi son
temps est écoulé, alors il perd la partie et le résultat
de son adversaire est déterminé par l’arbitre.

Indien in alle voorgaande gevallen een default-time is
voorzien en een speler betreedt de speelzaal na het
begin van de partij, dan mag hij zich nog in regel
stellen met betrekking tot de mobiele telefoon of
andere elektronische communicatiemiddel voordat hij
zijn eerste zet doet.

Si dans tous les cas précédents, il est prévu un temps
par défaut et qu’un joueur rentre dans la salle après le
début de la partie, il peut encore se mettre en ordre
concernant le téléphone mobile ou un autre moyen de
communication avant d’avoir joué son premier coup.

e. Indien er volgens het QPF-systeem gespeeld wordt,
zijn artikels G.2 en G.5 van de FIDE-Schaakregels van
toepassing.
De uitwerking wordt goedgekeurd met 208 voor,
en 66 tegen.

e. Si on joue selon le système QPF, alors les articles
G.2 et G.5 des Règles du Jeu d’Echecs sont
d’application.
Cette version du texte est approuvée avec 208
pour et 66 contre.

Artikel 33 - Opstelling van de spelers

33. ALIGNEMENT DES JOUEURS.

Punt g dient punt h te worden.

Le point g devient le point h

Nieuw punt g.

Nouveau point g.

Indien een speler reeds 4 maal heeft meegespeeld in
een ploeg uit een hogere afdeling (de exacte ploeg
maakt niet uit), dan mag hij niet meer lager spelen
dan de laagste ploeg uit die hogere afdeling. Elke
inbreuk op deze regel betekent voor deze opgestelde
speler verlies van de partij door forfait.

Si un joueur a déjà joué 4 fois dans une équipe d’une
division supérieure (l’équipe exacte n’a pas
d’importance), alors, il ne peut plus jouer plus bas que
la dernière équipe de la division supérieure. Chaque
infraction à cette règle signifie pour ce joueur la perte
de la partie par forfait.

De wijziging is niet goedgekeurd met 11 voor,
239 tegen, 34 onthoudingen

La modification est rejetée avec 11 pour, 239
contre, 34 abstentions.

Artikel 34 – Tempo

34. CADENCE.

Het fischertempo voor alle partijen bedraagt 90 min.
voor 40 zetten gevolgd door 30 min. voor de rest van
de partij met toevoeging van 30 sec. per zet vanaf zet
1.

Toutes les parties se jouent à la cadence fischer de 90
min. pour 40 coups, suivis par 30 min. pour le reste
de la partie avec un ajout de 30 sec. par coup dès le
premier coup.

De wijziging is goedgekeurd met 156 voor, 100
tegen, 18 onthoudingen

La modification est approuvée avec 156 pour,
100 contre et 18 abstentions.

KBSB zal een groepsaankoop organiseren voor digitale La FRBE organisera un achat groupé pour des
klokken
pendules électroniques.
Indien vorige goedgekeurd wordt :

Si le point précédent est approuvé :

Voorstel amendement Karpov Deinze

Proposition d’amendement Karpov Deinze

Indien in een partij een slechtziende speler aantreedt,
wordt op zijn vraag een traditionele klok gebruikt. Het
aangepast tempo is dan 40 zetten in 2u gevolgd door
30 min QPF (Quick Play Finish).

Si un malvoyant participe à une partie, la partie se
jouera,à sa demande, avec une pendule traditionnelle.
La cadence sera alors de 40 coups en 2 heures, suivis
par 30 minutes QPF (Quick Play Finish).

De toevoeging is goedgekeurd met 178 voor, 57
tegen, 39 onthoudingen

La modification est approuvée avec 178 pour, 57
contre, 39 abstentions.

Artikel 36 – Uitslagen

Article 36 – Résultats

a. De individuele uitslagen moeten binnen de 24 uur
aan de VNT of zijn vertegenwoordiger gezonden
worden, afzonderlijk door beide clubs via het door de
RvB bepaald medium. De thuisploeg dient de
individuele uitslagen tegen middernacht via de module
Resultaten binnen InterclubsManager op de website
www.frbe-kbsb.be in te geven en te bevestigen. De
uitploeg dient deze uitslagen te ondertekenen tegen
12u ‘s anderendaags. In geval van correcties dient de
uitploeg deze ook door te voeren tegen 12u. De
verantwoordelijke van de thuisclub zal hiervan een
mail krijgen en dient dan zelf deze correcties te
bevestigen tegen 20u.

a. Les résultats individuels doivent être envoyés dans
les 24 heures au RTN ou à son délégué séparément
par les deux clubs en utilisant le moyen de
communication déterminé par le CA. L’équipe visitée
introduit et confirme les résultats individuels avant
minuit via le module Resultats sur le website
www.frbe-kbsb.be. L’équipe visiteuse doit signer ces
résultats pour 12h le lendemain. En cas de
corrections, l’équipe visiteuse doit également les
introduire pour 12h. Le responsable du cercle visité en
recevra un mail et il doit confirmer ces corrections
pour 20h.
Pour que la presse puisse communiquer ces résultats

Opdat de pers over deze resultaten zou kunnen
berichten in de maandagkrant, is er bijkomend voor
eerste afdeling de verplichting voor de thuisploegen uit
eerste afdeling om de deze ploeguitslagen vóór 22u
21u op de dag van de ronde door te sturen te sms-en
naar de VNT. Deze zal de ploeguitslagen en de stand
naar de pers doorsturen rond 21u.
De wijziging is unaniem goedgekeurd

dans les journaux du lundi, il y a l’obligation pour les
équipes visitées de la division 1 d’envoyer ces les
résultats d’équipe avant 22h 21h le jour de la ronde
par SMS au RTN. Celui–ci enverra les résultats
d’équipe et le classement à la presse vers 21h.
La modification est approuvée à l’unanimité.

Artikel 37 – Rangschikking

Article 37 –Classement.

b.
Voor de matchpunten geldt volgend systeem :
winst = 2 punten, remise = 1 punt, verlies = 0
punten. Voor de bordpunten geldt volgend systeem:
winst = 3 punten, remise = 2 punten, verlies in
effectief gespeelde partij = 1 punt, verlies met forfait
= 0 punt. Voor de matchpunten geldt volgend systeem
: indien het totaal van de bordpunten van alle spelers
van een ploeg lager is dan het totaal van de
bordpunten van alle spelers van de andere ploeg, dan
verliest deze ploeg en krijgt deze 0 punten. De
matchpunten van de andere ploeg wordt als volgt
berekend. Als het totaal van de bordpunten meer dan
de helft bedraagt, dan krijgt die andere ploeg 2
punten. Is het totaal van de bordpunten de helft of
minder, dan krijgt die andere ploeg 1 punt. Indien het
totaal van de bordpunten van alle spelers van een
ploeg gelijk is dan het totaal van de bordpunten van
de andere ploeg, dan krijgen beide ploegen één punt.

b.Pour les points de match, le système suivant est
d’application : gain = 2 points ;match nulle = 1 point ;
défaite = 0 point. Pour les points de tableau, le
système suivant est d’application : gain = 3 points ;
nulle = 2 points ; défaite suite à une partie jouée= 1
point; perte par forfait = 0 point. Pour les points de
match, le système suivant est d’application: si le total
des points de tableau de tous les joueurs d’une équipe
est inférieur au total des points de tableau de l’autre
équipe, cette équipe perd et reçoit 0 point. Les points
de match de l’autre équipe sont comptabilisés comme
suit. Si le total des points de tableau atteint plus que
la moitié, cette autre équipe reçoit deux points. Si le
total des points de tableau est la moitié ou moins,
cette autre équipe reçoit un point. Si le total des
points de tableau d’une équipe est égal au total des
points de tableau de l’autre équipe, chacune des deux
équipes reçoit un point.

Het voorstel is niet goedgekeurd met 76 voor,
191 tegen, 7 onthoudingen

La proposition est rejetée avec 76 voix pour, 191
contre, 7 abstentions.

NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

Championnats Nationaux de la Jeunesse

Artikel 50 – Categorieën

50.

Voor jongens en meisjes gelden de leeftijdscategorieën
zoals bepaald door de FIDE. Jongens en meisjes
spelen in principe een afzonderlijk toernooi voor zover
dit geen problemen geeft voor de paringen. Anders
spelen ze in een gemeenschappelijk toernooi maar dan
hebben worden prijzen en titels volledig gescheiden
prijzen en titels. In geval van onvoldoende deelnemers
in één of meerdere categorieën, worden Sommige
sommige categorieën kunnen samengevoegd worden.

Pour les garçons et les filles, les catégories d'âge sont
celles fixées par la FIDE. En principe, les garçons et
les filles jouent un tournoi séparé si ceci ne cause pas
de problème pour les appariements. Autrement, ils
jouent dans un même tournoi mais les prix et les
titres sont complètement séparés. En cas
d’insuffisance de participants dans une ou plusieurs
catégories, certaines Certaines catégories peuvent
être sont réunies.

Voor alle leeftijdscategorieën bevatten de nationale
jeugdkampioenschappen negen partijen gespeeld in
zeven dagen. In elke categorie wordt een open
kampioenschap georganiseerd.

Pour toutes les catégories d'âge, on joue un
championnat de neuf parties en sept jours. Pour
chaque catégorie, un championnat open est organisé.

Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Le nombre de participants est illimité.

De open kampioenschappen worden betwist volgens
een Zwitsers systeem toegelaten door de FIDE of
volgens de Bergertabellen indien het aantal
deelnemers dit toelaat.

Les championnats open se disputent selon un système
Suisse autorié par la FIDE ou selon les tables de
Berger si le nombre de participants le permet.

Het voorstel is goedgekeurd met 169 stemmen
voor, 55 tegen 50 onthoudingen

La proposition est approuvée avec 169 voix
pour, 55 contre, 50 abstentions.

Catégories

Voor info – Pour info
During the 2014 Tromso FIDE Congress the Rules Commission, in order to reflect to the Anti cheating
Committee’s request, altered the wording of the article 11.3.b.
The following was included in the Minutes of the Tromso Anti Cheating Committee Meeting of the 8 August
2014:
c. The Rules Commission reported that they have altered Law 11.3b in the Laws of Chess to reflect the request
of the ACC. The new text reads: During a game, a player is forbidden to have a mobile phone, electronic
means of communication or any device capable of suggesting chess moves on their person in the playing
venue. However, the rules of the competition may allow such devices to be stored in a player’s bag, as long as
the device is completely switched off. A player is forbidden to carry a bag holding such a device, without
permission of the arbiter. If it is evident that a player has such a device on their person in the playing venue,
the player shall lose the game. The opponent shall win. The rules of a competition may specify a different, less
severe, penalty. The arbiter may require the player to allow his/her clothes, bags or other items to be

inspected, in private. The arbiter or a person authorized by the arbiter shall inspect the player and shall be of
the same gender as the player. If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take
measures in accordance with Article 12.9. The final decision to make this change to the Laws of Chess shall be
made by the 2014 FIDE General Assembly.
The above change was not possible to be approved by the Tromso FIDE General Assembly because of lack of
quorum and it is going to be approved by the next FIDE General Assembly.
As the change is very significant and as the period until the next FIDE General Assembly will take place is too
long, FIDE suggested that the Arbiters shall apply the above change of the article 11.3.b of the Laws of Chess
during all their tournaments that will be held from now on.
Therefore you are instructed to apply the above wording of the article 11.3.b. of the Laws of Chess in all your
tournaments, starting from 1 October 2014.
9.

Verkiezingen (70’)

9a. Vraag Dimitri Logie

9.

Elections (18:40)

9a. Question de Dimitri Logie

“Het punt mbt de tornooileider wens ik uitdrukkelijk te << Voir version néerlandaise, ci-contre.
agenderen. Zijn uitspraken waren er fors over, en tot
op heden zijn daar geen schriftelijke excuses voor
gekomen. Het was puur natrappen. Ik ben dat niet
vergeten, en blijf bij mijn standpunt. In die optiek
wens ik dat zijn ontslag daterend van augustus 2013
officieel wordt voorgelegd aan de Algemene
Vergadering. Dit had al eerder geagendeerd moeten
worden, het is uiteindelijk niet de raad van bestuur die
beslist over deze materie. Dat is uitdrukkelijk
voorbehouden aan de AV”
Dimitri Logie vraagt niet om de stemming.

Dimitri Logie ne demande pas de vote.

9b. Verkiezing raad van bestuur.

9b. Election du conseil d’administration.

Eddy De Gendt en Kurt Rooskamp namen ontslag.

Eddy De Gendt et Kurt Rosskamp ont démissionné.

De mandaten van Günter Delhaes, Bernard Malfliet, en Les mandats de Günter Delhaes, Bernard Malfliet, et
Marc Clevers eindigen op deze AV.
Marc Clevers se terminent à cette AG.
Verkozen als bestuurder:

Sont élus comme administrateur:

Bernard Malfliet, 236 voor, 24 tegen en 16
onthoudingen

Bernard Malfliet, 236 pour, 24 contre et 16
abstentions

Marc Clevers, 215 voor, 55 tegen en 6
onthoudingen

Marc Clevers, 215 pour, 55 contre et 6
abstentions

Geert Bailleul, 203 voor, 56 tegen en 15
onthoudingen

Geert Bailleul, 203 pour, 56 contre et 15
absztentions

Bart Van Tichelen, 141 voor, 108 tegen en 27
onthoudingen

Bart Van Tichelen, 141 pour, 108 contre et 27
abstentions

Verkozen tot voorzitter: Günter Delhaes, 143
voor, 85 tegen en 48 onthoudingen

Elu comme président: Günter Delhaes, 143 pour,
85 contre et 48 abstentions.

9c. Ereleden

9c. Membres d’honneur

De RVB wenst Chris Ghysels voor te stellen als erelid
van de KBSB. Als voorzitter van KBSB heeft hij de zaak
van de oude penningmeester beheerd. In deze zaak
heeft hij zich enorm qua tijd en persoonlijk
geengageerd, ten einde de KBSB te redden.

Le CA propose Chris Ghysels comme membre
d'honneur de la FRBE. En tant que président de la
FRBE, il a eu à gérer l'affaire de l'ancien trésorier.
Dans cette affaire, il n'a pas compté son temps et son
énergie pour sauver que la FRBE.

De RVB wenst tevens Dirk De Ridder voor te stellen als
erelid omwille van zijn belangrijke bijdrage als interim
penningmeester tijdens deze periode en om zijn inzet
om de rekeningen van KBSB te saneren.

Le CA propose également Dirk De Ridder comme
membre d’honneur de la FRBE pour sa contribution
importante comme trérorier ad interim dans cette
période et pour son dévouement pour assainir les
finances de la FRBE.

Beiden worden verkozen tot erelid.

Les deux sont élus comme mebres d’honneur.

Chris Ghysels (265 voor, 11 onthoudingen)

Chris Ghysels (265 pour, 11 abstentions)

Dirk de Ridder (164 voor, 81 tegen en 31
onthoudingen)

Dirk De Ridder (164 pour, 81 contre et 31 abstentions)

10. Diverse (10’)

10. Divers (19:50)

10a. BK 2014

10a. CB2014

De AV wordt gevraagd de beslissing van de RVB van
01/03/2014 te bevestigen dat er gespeeld werd
volgens de “Sofia” regels en dat versnelde paringen

On demande à l’AG de confirmer la décision du CA du
01/03/14 d’avoir joué suivant les régles « Sofia » et
avec des appariements accélérés.

werden toegepast.
Deze eenmalige wijzigingen worden bevestigd
met 133 voor, 40 tegen, en 56 onthoudingen

Ces changements non récurrents sont confirmés
avec 133 pour, 40 contre et 56 abstentions.

10b. Bevestiging van de leden van:

10b. Confirmation des membres de:

Commissie voor geschillen

Commission des litiges

voorzitter: Jean-Marie Piron (FEFB)

président : Jean-Marie Piron (FEFB)

Sergio Zamparo (VSF), José Dorr (SVDB), Jan Gooris
(VSF), Claude Dethier (FEFB), Patrick Van de Perre
(VSF)

Sergio Zamparo (VSF), José Dorr (SVDB), Jan Gooris
(VSF), Claude Dethier (FEFB), Patrick Van de Perre
(VSF)

Beroepscommissie

Comité d’Appel

voorzitter: Marc Bils (VSF)

président : Marc Bils (VSF),

Hans Temmerman (VSF), Fabrice Grobelny (FEFB),
Laetitia Heuvelmans (FEFB), Bernd Loo (SVDB), Paul
Zilles (SVDB),

Hans Temmerman (VSF), Fabrice Grobelny (FEFB),
Laetitia Heuvelmans (FEFB), Bernd Loo (SVDB), Paul
Zilles (SVDB)

Luc Cornet stelt de datas voor het NIC seizoen 20152016 voor (zie bijlage Verslag Tornooileider). De clubs
worden verzocht hun opmerkingen voor 22 november
2014 in te dienen

Luc Cornet présente le projet de dates pour les
interclubs 2015-2016 (voir annexe Verslag
Tornooileider). Les clubs sont invités à transmettre
leurs remarques avant le 22 novembre 2014.

10c. Vastleggen datum en plaats volgende AV

10c. Date et endroit de la prochaine AG

De volgende AV wordt vastgelegd op 17 oktober
2015,

La prochaine AG est fixée au 17 octobre 2015.

Er zal tevens een buitengewone AV doorgaan in het
begin van 2015 voor de bespreking van de visie en
het lidgeld.

Il y aura cependant une AG extraordinaire début
2015 pour la discussion de la vision et de la
cotisation.

Kandidatuur Bart Van Tichelen
Beste schaakvrienden
Ik stel me bij deze kandidaat bestuurder van kbsb omwille van volgende redenen:
-

ik wil impact hebben op de beslissingen van de rvb en alzo constructief meewerken aan
een beter beleid.

-

kbsb heeft nood aan jongere bestuurders, die een frisse kijk hebben op het
schaakgebeuren en een stevige lokale verankering hebben.

-

een aantal uit te werken acties (zie plannen voorzitter CIS) raken reeds aan
bestuursmandaten die ik binnen vsf heb. Een mandaat binnen kbsb kan in deze een
aantal zaken in een stroomversnelling brengen.

Ik roep ook iedereen op om persoonlijke vetes en belangen opzij te zetten en vanuit alle
belangengroepen (liga's, FFEB, SVDB) personen af te vaardigen binnen de raad van bestuur, zodat
deze met de nodige daadkracht (en gesteund door een ruime achterban) een aantal noodzakelijke
beslissingen aangaande budget en toekomst kbsb kan uitvoeren. Ikzelf kan namens de Antwerpse
spelers hiervoor de nodige input in de raad brengen, ik hoop dan ook hiervoor de kans te krijgen.
Met vriendelijke groeten
Bart Van Tichelen

Cher amis échiquéens
Par la présente, je voudrais poser ma candidature en tant qu’administrateur auprès de la FRBE et
ceci pour les raisons suivantes:
-

Je voudrais participer activement à la prise de décisions du CA et ainsi collaborer de façon
constructive à une meilleure politique ;

-

La FRBE a besoin de jeunes administrateurs qui peuvent faire surgir des idées neuves dans
notre monde échiquéen et qui bénéficient en même temps d’un fort ancrage local ;

-

Un certain nombre de projets à mettre au point au sein de la FRBE (voir plans président
CIS) sont étroitement liées au mandat d’administrateur que j’exercice au sein de la VSF. Un
mandat au sein de la FRBE ne ferait qu’accélérer la réalisation de ces projets.

C’est pourquoi, j’appelle tout le monde à mettre de côté ses conflits et intérêts personnels et de faire
représenter les différents groupes d’intérêts (ligues, FEFB, SVDB) au sein du conseil
d’administration. Cela permettra à ce dernier de prendre les décisions nécessaires quant à son
budget et à son avenir avec une plus grande détermination (et avec le soutien de la base). Je
pourrai fournir au conseil les éléments nécessaires au nom des joueurs anversois et j’espère par
conséquent que cette chance me sera accordée.
Bien à vous,
Bart Van Tichelen

Kandidatuur Geert Bailleul
Motivatie voor de kandidatuurstelling als bestuurder van de raad van bestuur van de
KBSB
(Algemene Vergadering van 04.10.2014).
Aan de Algemene vergadering
Graag had ik mij kandidaat gesteld als bestuurder van de raad van bestuur van de KBSB.
Mijn motivatie hiervoor is de volgende:
1. Ik maak sedert enkele jaren deel uit van de raad van bestuur als voorzitter van de Commissie
van Internationale Scheidsrechters (gemandateerd, met raadgevende stem).
Het is mijn uitdrukkelijke wens om meer op het beleid binnen de Belgische schaakwereld te
wegen door middel van een mandaat als stemgerechtigd bestuurder
2. Ik ondersteun voor de volle honderd procent de visie die opgesteld werd door een werkgroep
binnen de raad van bestuur, en die in het verleden door de algemene vergadering werd
goedgekeurd.
Ik wil mij daadwerkelijk engageren om die visie de komende jaren in de praktijk uit te
werken en te realiseren.
3. Meer dan ooit is er voor de toekomst van het Belgische schaken nood aan een actief,
dynamisch, eerlijk en open bestuur; een bestuur dat zich belangeloos inzet voor het schaken
en voor de schakers in ons land; een bestuur waarin er wederzijds respect is voor de
collega-bestuurders én voor hun mening.
Tot mijn spijt stel ik de voorbije jaren vast dat persoonlijke belangen en vetes de goede
werking van het bestuur soms ernstig ondermijnden.
4. Specifiek zou ik graag, als bestuurder en als voorzitter van de Commissie van Internationale
Scheidsrechters, mijn visie in verband met de scheidsrechters uitwerken.
Met een daadwerkelijke stem binnen het bestuur ben ik er van overtuigd dit beter te kunnen
verwezenlijken.
Ik mag hopen op een positieve stem van de algemene vergadering!
Vriendelijke groeten
Geert Bailleul

Rapport voorzitter
Meine Aktivitäten in 2014
Ich war während 37 Tage dieses Jahr für den Bund unterwegs.
18.01.2014 CA Bruxelles
01.03.2014 CA Bruxelles
17.05.2014 CA Bruxelles
26.07.2014 Eröffnung der BM in Charleroi
02.08.2014 CA +AG Charleroi
23.08.2014 CA Bruxelles
3 x Nach Leuven, 1X Alleine, 1X Raymond + Eddy, 1X Raymond ,Eddy, Kurt
Nach Antwerpen „Kasparow Fondation“
Nach GO 4 Grand –Master
2 x Bruxelles zu Sponsoren.
Im Monat Juli und August war ich 27 Tage für den Bund unterwegs.
Meine Aktivitäten in Tromso :
Vom 6.08 bis 15.08 also während 10 Tagen
06.08.2014 10 Abfahrt Eupen – Ankunft in Tromso um 21 Uhr
07.08.2014 13 Uhr Besuch im Turniersaal
16-19 Uhr Kongress der AIDEF
08.08.2014 13 Uhr Besuch im Turniersaal
16 Uhr Präsentation Kandidatur Kasparow
09.08.2014 Empfang 9 Uhr bei Kasparow bis 12 Uhr
15 Uhr Besuch bei der Mannschaft
20 Uhr -22 Uhr AIDEF
10.08.2014 Ecu Kongress von 9 bis 17 Uhr
20Uhr -22 Uhr Empfang des Herausfordere Zurab
11.08.2014 Kongress FIDE von 9 Uhr bis 17 Uhr
ECU Wahlen von 18 bis 22 Uhr 30 Sieger Zurab 33 – Silvio 18 Enthaltungen 3
12.08.2014 Kongress FIDE von 9 Uhr bis 11 Uhr musste abgebrochen werden weil Afrika fehlte
War bis 17Uhr vorgesehen.
13 Uhr Besuch bei der Mannschaft
FIDE empfang um 20 Uhr bis 23 Uhr
13.08.2014 Kongress FIDE von 9 Uhr bis 22UHR30
Wahlen : Vice –Präsidenten
Wahlen: Verification-Commission
Wahlen: Ethics Commission
Wahlen: Constitutional Commission
Wahlen: Olympiade 2018 Sieger Georgien
14.08.2014

10 Uhr letzte Runde
19 Uhr Abschlussfeier- 23 Uhr

15.08.2014 Rückflug 14Uhr Ankunft in Eupen 24 Uhr

Tromso-Oslo , Oslo – Kopenhagen , Kopenhagen- Düsseldorf , Düsseldorf -Eupen
In der Zwischenzeit der Versammlungen Kontakte geknüpft.
Da ich dass Glück habe viele Leute zu kennen sei es bei der FIDE oder ECU und mich diese Leute
auch Vertrauen , will man unter meiner Leitung auch den Belgischen Schachbund unterstützen.
Sei es im Bereich Jugend oder bei der Sponsoren suche und Material Anschaffung , oder sogar bei
Der Organisation eines Grossen Internationalen Tuniers.
Plovdiv Damen Europameisterschaft vom 5-18 Juli 2014
Ferner bin ich von der Bulgarischen Föderation zur Damen Europameisterschaft einladen worden mit
der Zustimmung der ECU da keine Belagerin anwesend war, dies zählt auch für den Vertreter von
Luxemburg. Ich durfte sogar der Vize Meisterin den Pokal überreichen. Ich war dort in dem
Prüfungskommission
Leider habe ich oft die Frage gestellt bekommen was im Schachbund in Belgien los ist
Es werden Emails von nicht Vorstandsmitglieder sowohl zur FIDE wie auch zur ECU gesendet.
Hier muss man sicher diesen Leuten mitteilen , dass man diesen Leuten keine Aufmerksamkeit
schenken soll.
Ferner man hatte schon als ich Tromso angekommen bin einen Bericht von unserer Ausser
Gewöhnlichen Generalversammlung vorliegen und dass 2 Vorstandsmitglieder zurück getreten
sind.
----- Original Message ----From: Zurab Azmaiparashvili
To: delhaes.g@skynet.be ; luc.cornet@frbe-kbsb.be
Sent: Wednesday, August 20, 2014 12:09 PM
Subject: ECU
Dear Mr. Delhaes,
Thank you very much for your support during my campaign for ECU presidency! Decision of your
federation to support me gives lot of energy to win election!
Looking forward for more close cooperation!
Best regards,
Zurab Azmaiparashvili
----------------------Mes activités 2014
J'étais cette année pour l'union en chemin pendant 37 jours.
18.01.2014 CA Bruxelles
01.03.2014CA Bruxelles
17.05.2014 CA Bruxelles
26.07.2014 Cérémonie d’ouverture du Championnat de Belgique à Charleroi
02.08.2014 CA+AG Charleroi
23.08.2014 CA Bruxelles
3 x Après Leuven,
1 X Seule
1 X Raymond Van Melsen + Eddy DE Gent,
1 X Raymond, Eddy, Kurt Rosskamp, Jean-Pierre Haverbecke
A Anvers „Kasparow Fondation“
A Anvers : GO 4 Grand Master
2 x Bruxelles chez des sponsors.
Au mois de juillet et d’août, j'étais 27 jours en route pour la FRBE.

Mes activités dans Tromso :
De 6.08 à 15.08 pendant 10 jours
06.08.2014 10 départs Eupen – l'arrivée dans Tromso à 21 heures
07.08.2014 13 heures la visite dans la salle de tournoi
16-19 heures le congrès d'AIDEF
08.08.2014 13 heures la visite dans la salle de tournoi
16 heures la présentation la candidature Kasparow
09.08.2014 Réception 9 heures à Kasparow jusqu'à 12 heures
15 heures la visite chez l'équipe
20 heures-22 heures AIDEF
10.08.2014 Ecu de congrès de 9 à 17 heures
20 heures-22 heures la réception du défie Zurab
11.08.2014 Congrès FIDE de 9 heures à 17 heures
ECU des élections de 18 à 22 heures 30 vainqueurs Zurab 33 – Silvio 18 abstentions 3
12.08.2014 Le congrès FIDE devait être détaché de 9 heures à 11 heures parce que l'Afrique
manquait prévu jusqu'à 17 heures.
13 heures la visite chez l'équipe
FIDE réception à 20 heures jusqu'à 23 heures
13.08.2014 Congrès FIDE de 9 heures jusqu'à 22UHR30
Elections : Vice des présidents
Elections : Commission de Verification
Elections : Ethics la commission
Elections : Constitutional la commission
Elections : Jeux Olympiques 2018 vainqueurs la Géorgie
14.08.2014 10 heures le dernière ronde
19 heures clôture de l’ Olympiade jusque 23 heures
15.08.2014 Vol retour 14 heures l'arrivée dans Eupen 24 heures
Oslo de Tromso, Oslo-Copenhague, Copenhague Düsseldorf, Düsseldorf-Eupen
Au temps intermédiaire des assemblées j’ai noué des contacts.
Puisque j’ai le bonheur de connaître beaucoup de gens il aussi bien à la FIDE et a l4 écu Les gens
on aussi la confiance et on veut soutenir sous ma direction aussi la Fédération belge.
dans le domaine la jeunesse ou chez les sponsors ou même à L'organisation d’un grand Tournoi
international.
Plovdiv les dames Europameisterschaft du 5 au 18 juillet 2014
La Fédération Bulgare et l’ECU m’a invité aux Championnat d’Europe pour dames comme la
Belgique n’avait pas de dame qui participait à ce Championnat. J’étais dans la commission d’appel.
J’ai même remis le prix à la Vice Championne d’Europe.
SPONSORING : j’ai déjà trouvé un sponsoring pour la jeunesse de 2.500,00€ et 5.000,00€ pour
La fédération.
Malheureusement Marc ne voulait pas allez à Batumi, l’ECU était prêt de lui payé tous les frais pour
accompagner nos jeunes.
Amicalement
Günter

Verslag ondervoorzitter
13/09/2014
Beste clubs,
Als ondervoorzitter van de KBSB heb ik meermaals de voorzitter bijgestaan of vervangen.
-3 november 2013: voorzitterschap van de RvB in afwezigheid van de voorzitter
-6 februari 2014: vergadering in Brussel met Zurab Azmaiparachvili, toen kandidaat voorzitter van de
ECU.
-10 maart 2014: vergadering in Reykjavik met Finnbjorn Vang, nu ondervoorzitter van de ECU.
-5 april 2014, vertegenwoordiging van de KBSB aan de hulde aan Bart Michiels.
-19 april 2014, vertegenwoordiging van de KBSB aan de prijsuitreiking van het Belgisch
Jeugdkampioenschap.
-5 en 13 juli, vertegenwoordiging van de KBSB voor het Belgisch Kampioenschap, Expertenreeks.
En als ik alle verzoeken van de voorzitter had aanvaard, zou ik veel meer bezig zijn geweest
De huidige voorzitter kan goed of slecht zijn. Maar één ding staat vast: er wordt zoveel van hem
gevraagd dat het niet meer om een vrijwilligerswerk gaat. Het is hoog tijd dat de clubs de middelen
vrijmaken voor een geleidelijke opbouw van een professionele structuur binnen de KBSB. In Europa
heeft de KBSB de faam de armste te zijn met de bond van Albanië.
Als bestuurder heb ik ook het verslag van enkele vergaderingen opgesteld of vertaald. Het verslag van
de AV van 2 augustus 2014 bijvoorbeeld.
J’ai rédigé mon rapport en néerlandais et je répondrai aux questions éventuelles avec plaisir en
français.
Avec mes meilleures salutations échiquéennes,
Jean-Christophe Thiry, administrateur de la FRBE ASBL.
-------------------------------Verslag secretaris (generaal)
Het voorbije jaar was mijn taak zoals gewoonlijk om de rapportering van de federatie te verzorgen
en ook als secretaris generaal om enige rust in het bestuur te laten terugkeren.
En ik denk dat er inderdaad minder aanvaringen geweest zijn dit afgelopen jaar dan het jaar ervoor.
De beslissingen van de raad van bestuur werden grotendeels uitgevoerd.
Het enige minput was de bijzondere algemene vergadering die er kwam wegens een
reglementswijziging die niet met ruime meerderheid door het bestuur geraakte en dus op weerstand
moest stuiten, in verband met de GSMs. Mede door het feit dat 4 bestuurders een tegenvoorstel
indienden op de algemene vergadering werd dit uiteindelijk vrij chaotisch afgehaldeld. Ik denk dat
we het signaal van de algemene vergadering serieus moeten nemen. Nu de klubs de beslissingen in
handen hebben denk ik dat het artikeldat de RVB toelaat om de reglementen aan te passen, best
geschrapt wordt uit de statuten. Het is duidelijk de wil van de algemene vergadering om zelf de
reglementswijzigingen te beslissen, en ik denk dat dit goed is.
Ik hoop dat we nu een positief ingeslagen weg kunnen verderzetten en eindelijk vooruitgang boeken
de komende jaren voor het schaken in België.
En graag wens ik mijn dank te betuigen aan Raymond Van Melsen en Jean-Christophe Thiry die de
vertalingen van de verslagen verzorgden.
Bernard Malfliet, secretaris generaal

Verslag tornooileider
Rapport VNT AV KBSB 04/10/2014
Periode van 08/12/2013 – 04/10/2014 (geschreven op 20/09/2014)
Ontvangen bij secretaries op 2/10/2014
1) NIC 2013-2014
·
·
·

·

·
·
·

Wegens geen kandidatuur was er geen gemeenschappelijke laatste ronde voor eerste
afdeling. Echter de datum voorzien voor de eerste klasse werd wel gehandhaafd.
Kampioen: Eynatten 1
Degraderen uit eerste afdeling: Anderlecht 1 en Deurne 1; promoveren vanuit tweede
afdeling: Temse 1, Namur 1 (deze laatste eindigde wel tweede na KSK Rochade 2 die niet
mocht promoveren)
Normen:
GM-norm voor IM Stefan Docx (Borgerhout)
IM-norm voor FM Demre Kerigan (Borgerhout)
IM-norm voor FM Tom Piceu (KBSK)
Alle prijzen en schadeloosstellingen werden uitbetaald, alle boetes werden geïnd.
Van de 327 ingeschreven ploegen (13 reeksen in 5de afdeling waarvan 9 met een bye; 13
ploegen meer dan in seizoen 2012-2013) eindigden 326 de competitie.
Er is geen enkele uitspraak van mij dit seizoen nodig geweest (dus er is ook geen beroep
ingediend).

2) BK 2014 Experten te Gosselies (van za. 05/07/2014 t.e.m. zo. 13/07/2014)
·

·
·
·

Wegens geen kandidatuur werd CREC bereid gevonden om haar jaarlijks TIPC als BK te laten
doorgaan. Echter omdat er een overlapping in datum was tussen dit TIPC en de Olympiade, is
besloten om het expertengedeelte los te trekken en op de oorspronkelijke datum te houden.
De organisatie lag bij CREC o.l.v. Robert Romanelli met als wedstrijdleider IA Sylvin De Vet.
Het was een uiterst geslaagd BK.
Belgisch Kampioen: IM Geert Van der Stricht (KGSRL)
De Sofia-regels waren van kracht (in dit geval: geen remiseaanbod zonder toestemming van
de arbiter voordat 20 zetten uitgevoerd zijn door beide spelers EN 1 uur totale spel is
verstreken).

3) BK 2014 Open en Dames te Roux (van za. 26/07/2014 t.e.m. za. 02/08/2014)
·

·

·
·

·

De organisatie lag wederom bij CREC o.l.v. Robert Romanelli met als wedstrijdleiders NA
Renaud Barreau, IA Luc Cornet, NA Laetitia Heuvelmans en NA Héribert Poth. Het was
wederom een uiterst geslaagd BK.
Open Kampioen: FM Jelle Sarrau (Heusden). Opgepast: winnaar van het toernooi was wel IM
Mher Hovhannisyan. Maar buitenlandse spelers EN spelers die meegedaan hebben aan het BK
Experten konden niet dingen voor de titel.
Dameskampioen: Astrid Barbier (Temse). Opgepast: winnares van het toernooi was wel WFM
Manuela Schmitz.
Aantal deelnemers: 227 (56 meer dan in jaar 2013) (waarvan 14 dames, 5 meer dan in jaar
2013; waarvan 3 deelnemers die bij de experten hebben meegedaan en 5 deelnemers die
aangesloten zijn bij de KBSB maar geen recht hebben op de titel en 14 deelnemers die niet
aangesloten zijn bij de KBSB)
De Sofia-regels waren van kracht (in dit geval: geen remiseaanbod zonder toestemming van
de arbiter voordat 20 zetten uitgevoerd zijn door beide spelers EN 1 uur totale spel is
verstreken).

·
·

Versnelde paringen (volgens een systeem Haley d.w.z. toevoeging van punten voor de eerste
ronde die geleidelijk aan afgenomen werden) werden toegepast.
In de enquête door de organisatie kwam tot uiting dat deze 2 laatste punten goed ontvangen
werd (alsook het speeltempo wat voor het TIPC nieuw was):
Versnelde paringen: 74% voor; 10% zonder mening; 16% tegen
Sofia-regels: 64% voor; 21% zonder mening; 15% tegen
Speeltempo 90 min. / 40 zetten + 30 min. + 30 sec./zet vanaf zet 1: 76% voor; 6%
zonder mening; 19% tegen

4) BK Blitz 2014 te Saint-Ghislain (za. 03/05/2014)
·
·
·
·
·
·

Dit kampioenschap werd geïntegreerd in het 1ste Memorial Freddy Deghilage.
De organisatie was in handen van Angelo Capone (Fontaine). De wedstrijdleiders waren NA
Renaud Barreau en IA Luc Cornet.
Het toernooi bestond uit 14 dubbele rondes van telkens 5 min. per partij per speler.
Er speelden 140 deelnemers mee (89 meer dan jaar 2013).
Winnaar werd GM Alexandre Dgebuadze (KGSRL) met 23/28.
De resultaten van dit toernooi werden doorgegeven voor FIDE-snelschaakeloverwerking.

5) BK Rapid te Eupen (zo. 31/08/2014)
·
·
·
·
·

Dit organisatie was in handen van de SvDB o.l.v. Kurt Rosskamp. De wedstrijdleiders waren
IA Jos Pots en IA Sylvin De Vet.
Het toernooi bestond uit 9 rondes van 15 min. per partij per speler.
Er deden 82 deelnemers mee (79 minder dan jaar 2013).
Toernooiwinnaar werd GM Andrey Orlov en Belgisch Kampioen werd GM Alexandre
Dgebuadze, beiden met 7,5/9.
De resultaten van dit toernooi werden doorgegeven voor FIDE-rapideloverwerking.

6) Nieuwe FIDE-reglementen
Het discussiepunt dit jaar was ongetwijfeld het nieuwe FIDE-reglement en meer specifiek hierin de
GSM-regeling. De BAV van 02/08/2014 heeft hier uiteindelijk een beslissing genomen. Het einde van
deze soap, ware het niet dat de FIDE op wo. 17/09/2014 een richtlijn rondstuurt voor de arbiters
(met een nieuw GSM-reglement wat nog niet is goedgekeurd door de GA). Deze tekst vinden jullie
terug op het laatste van punt 8 (net voor punt 9) in de agenda.
De gestemde tekst op de BAV dekt al volledig en zelfs meer het nieuwe reglement. Het enige waar ik
de nieuwe FIDE-tekst beter vind, zijn de woorden ‘without permission of the arbiter’. Daarom dat
een persoonlijk voorstel (m.a.w. helemaal nog niet besproken binnen de RvB) zou zijn om de op de
BAV gestemde tekst als volgt te veranderen:
Indien wordt vastgesteld dat een speler tijdens zijn partij toch zo’n toestel op zich draagt zonder
toestemming van de arbiter, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.
S’il est constaté qu’un joueur porte un tel appareil sur lui pendant sa partie sans autorisation de
l’arbitre, alors il perd la partie et son adversaire la gagne.
7) NIC 2014-2015
·

De volgende termijnen werden gehanteerd (en waren dikwijls eerder gehaald):
Inschrijvingen: 05/08/2015 (op vraag van de BAV tot deze datum verlengd)
Opvissen ploegen om afdelingen te vervolledigen: 31/07/2014

Publicatie eerste versie reeksindeling: 10/08/2014 à uiteindelijk zijn er 5 versies
verschenen, de laatste op 11/09/2014
Ledenadministratie tot 17/09/2014
Spelerslijsten tot 20/09/2014
322 ploegen schreven zich in (12 reeksen in 5de afdeling waarvan 2 met een bye; 5 ploegen
minder dan in seizoen 2013-2014). Wel opmerkelijk is dat er 4 nieuw opgerichte of opnieuw
ingeschreven clubs zijn die ook begonnen zijn met de NIC: 162 Mol, 208 Saint-Josse, 278 Le
Pantin, 525 Anderlues. Twee clubs schreven zich (vergeleken met vorig seizoen) niet meer in:
623 Sankt-Vith en 953 Nivelles.
Op dit moment is er nog geen kandidatuur voor het inrichten van de laatste
gemeenschappelijke ronde.
Op gebied van arbitrage blijft de voorzitter van de CIS (en dus de KBSB) zorgen hebben. De
enkele arbiters die bereid zijn om een ronde te leiden, komen meestal uit West- en OostVlaanderen. Maar deze moeten dikwijls gestuurd worden naar de Waalse of Duitstalige clubs.
De vergoedingen en aantal kilometers die wettelijk mogen uitgekeerd worden voor
vrijwilligers, dekken hierdoor niet meer de werkelijke onkosten voor sommige arbiters
waardoor deze afhaken (of dreigen af te haken).
-

·

·
·

8) BK 2015
Voor het BK 2015, wat zal plaats vinden tussen za. 04/07/2015 en zo. 12/07/2015, staat er op de
website een kandidatuurstelling tot 30/09/2014. Tot op heden (= zaterdag 20/09/2014) heb ik wel
al een officieuze, maar nog geen officiële kandidatuur ontvangen van Oude God (Mortsel). Na
navraag bij betreffende club kreeg ik als antwoord dat een officiële kandidatuur tijdig zou ingediend
worden.
9) NIC 2015-2016
Ziehier mijn voorstel voor de data van komend seizoen. OPGEPAST. Op dit moment (za.
20/09/2014) is dit voorstel nog niet besproken op de RvB.
Ronde

2015-2016

2014-2015

1

zo. 27/09/2015

zo. 28/09/2014

2

zo. 11/10/2015

zo. 19/10/2014

3

zo. 08/11/2015

zo. 02/11/2014

4

zo. 22/11/2015

zo. 16/11/2014

5

zo. 29/11/2015

zo. 30/11/2014

res. 1

zo. 13/12/2015

zo. 07/12/2014

6

zo. 31/01/2016

zo. 11/01/2015

7

zo. 21/02/2016

zo. 25/01/2015

8

zo. 06/03/2016

zo. 08/02/2015

res. 2

zo. 13/03/2016

zo. 18/01/2015

9

zo. 20/03/2016

zo. 01/03/2015

10

zo. 17/04/2016

zo. 15/03/2015

11-1

za. 23/04/2016

zo. 22/03/2015

11-rest

zo. 24/04/2016

zo. 29/03/2015

test

za. 30/04/2016

zo. 26/04/2015

res. 3

zo. 22/05/2016

zo. 08/03/2015

Ik heb rekening gehouden met de verzuchtingen van de clubs om zo weinig mogelijk in januari te
spelen. Anderzijds kom ik niet zo goed uit met omwille van het OLHV- en Pinksterverlof. Daarom dat
er in mijn voorstel een za. is voor de gemeenschappelijke ronde van de eerste afdeling, alsook voor
de testwedstrijden.

10) BK Blitz 2015
Op dit moment is er de officiële kandidatuur voor het BK Blitz binnen van Angelo Capone (Fontaine)
om wederom het BK Blitz te houden te Saint-Ghislain op za. 02/05/2015.
11) Andere KBSB-toernooien
Clubs die hun kandidatuur willen indienen voor het inrichten van het BK of BK Blitz of BK Rapid of BK
Senioren, kunnen altijd bij mij terecht. Op dit moment zijn er echter geen concrete data ingepland
hiervoor.
12) Pair Two
Op de RvB van 23/08/2014 is het probleem van Pair Two besproken. Dat het een goed programma
is, bewijst het volgende: de software stamt uit de tijd van Windows 3.11 en is nooit
gedocumenteerd. De FIDE-reglementen zijn in de jaren veranderd. Maar omdat de code van Pair
Two een soort ongedocumenteerde spaghetti was, bleef men hier van af. Toch bleef P2 redelijk
correct (er waren wel altijd gevallen waarin er betere paringen, betere kleurverdelingen, etc.
mogelijk waren). En de clubs gebruiken dit vooral uit het gemak, aangezien een aantal
randfenomenen mogelijk zijn zoals het kunnen zoeken van spelers vanuit player.dbf of fide.dbf; of
de verschillende rapporten die konden gemaakt worden (html – csv – txt – zelfs pgn); of de
verschillende elo-rapporten die konden gemaakt worden. Echter de problemen (zelfs
onmogelijkheid) van portabiliteit en toch ook de nieuwe FIDE-regels nopen ons om een beslissing te
nemen rond Pair Two. Er is een werkgroep opgericht die met een voorstel moet komen omtrent een
paringsprogramma wat door de KBSB ondersteund zal worden. Dit kan uiteraard het herschrijven
van Pair Two zijn, maar dit kan ook het overgaan naar een ander Belgisch of zelfs buitenlands
paringsprogramma zijn.
Iedereen die wenst betrokken te zijn in deze discussie, kan zijn bedenkingen, opmerkingen, zelfs
steun aan mij (Luc Cornet) doorgeven. Eerst en vooral zal er uiteraard gekeken worden naar
mogelijkheden voor de nieuwe Pair Two. Het is vooral hiervoor dat mensen gevonden dienen te
worden. Als die er niet zouden zijn, dan is het ook vrij duidelijk dat het pad Pair Two verlaten moet
worden.
13) Dankwoord
In eerste instantie wil ik enkele van mijn collega’s danken voor hun nodige ondersteuning: Georges
Marchal voor zijn ondersteuning bij o.a. P2, Jean-Christophe Thiry voor zijn talrijke vertalingen,
Geert Bailleul voor zijn en vooral Daniel Halleux voor zijn (talrijke) interventies bij problemen.
Daarnaast wil ik ook de clubs bedanken voor nog maar eens een seizoen met goede samenwerking.

ADDENDUM 02/10/2014
Bovenstaande tekst is geschreven op 20/09/2014. Echter binnen de RvB ben ik ook de FIDEDelegate. En ik wou ook hier een verslag van schrijven. Helaas heeft de week hierop volgend mijn
volledige aandacht geëist voor de start van het nieuwe seizoen van de NIC (alsook die van de LIC),
waardoor ik nu pas mijn verslag heb kunnen afmaken.
Eerst nog een update op enkele van de hoger vermelde punten:
7) NIC 2014-2015
·
·

·
·

De publicatie van de spelerslijst gebeurde op 25/09.
Op 27/09 (’s daags voor de eerste ronde van de NIC) heb ik nog een wijziging van de
reeksindeling doorgevoerd n.a.v. een algemeen forfait van Anderlecht 3 in reeks 4F. Enerzijds
achtte ik deze haalbaar en anderzijds vond ik dit de beste oplossing. Ik heb nog een beste
tweede (Machelen) opgevist om te spelen in deze reeks onder hetzelfde paringsnummer.
Nogmaals hartelijk dank voor de samenwerking met de getroffen ploegen.
Hierdoor verandert ook de statistiek: 321 ploegen schreven zich in (12 reeksen in 5de afdeling
waarvan 3 met een bye; 6 ploegen minder dan in seizoen 2013-2014).
Ronde 1 is zonder problemen gespeeld. Deze ronde is volledig afgehandeld (alle informatie
staat op de website) inclusief de nationale en fide-eloverwerking (dit laatste enkel het
opsturen van de resultaten).

8) BK 2015
Oude God Mortsel heeft wegens een budgettair probleem (een plots hogere kost voor de speelzaal)
gevraagd om het dossier voor de officiële kandidatuur tot het inrichten van het BK één maand later
te mogen indienen (dus tegen 01/11/2014). Opgepast, zij wil nog steeds het BK inrichten, dus dit is
geenszins een terugtrekking van haar officieuze kandidatuur.
14) Reglementen
Omdat ik gemerkt heb dat in de laatste uitnodiging niet de reglementswijzigingen niet 100% correct
stond (wel 99,99%), heb ik dit gedeelte ook nog in dit laattijdig verslag gestoken.
Ik maak maar gebruik van drie kleuren
· Groen = nieuw ten opzichte van de huidige tekst
· Rood = te schrappen ten opzichte van de huidige tekst
· Blauw = mijn toevoeging
(Het geel in de uitnodiging waren een aantal correcties, amendementen die intern binnen de RvB
door de bestuurders gemaakt werden. Maar in het voorstel wat de RvB als dusdanig aan de clubs wil
doorgeven, dient dit niet vermeld te worden.)

Rapport FIDE Delegate AV KBSB 04/10/2014
Periode van 08/12/2013 – 04/10/2014 (geschreven op 02/10/2014)
Na het ontslag van Jan Rooze als FIDE Delegate na de BAV van 07/12/2013 dient deze functie
opgenomen te worden. Maar wat houdt nu die taak juist in? In de FIDE-reglementen staat als
definitie “the officer who is the intermediary between the member and FIDE”. Kortom een
tussenpersoon tussen de KBSB en de FIDE voor alle communicatie over en weer (overal waar FIDE
staat moet eigenlijk FIDE en ECU staan). De FIDE stuurt informatie naar de FIDE Delegate die dan
deze informatie moet versturen naar de andere bestuursleden. Ook andersom, als er vragen zijn
voor de FIDE, als aanvragen (vb. titels, transfers) moeten gebeuren bij de FIDE, dan dient de FIDE
Delegate dit te doen. Anderzijds gebruikt iedereen, zelfs de FIDE, de term FIDE Delegate onjuist in
de zin van persoon die de stem van de KBSB overbrengt en aanwezig is op vergaderingen. Daarom
dat er binnen de RvB toch enkele vergaderingen nodig waren om de juiste dekking te geven:
·
·

·

De voorzitter (Günter Delhaes) is de persoon die de KBSB vertegenwoordigt op
vergaderingen en mag stemmen in naam van de KBSB.
In de werkgroep fide@frbe-kbsb.be (waar vanuit de leden alle FIDE en ECU vragen naartoe
dienen gestuurd te worden) zitten Daniel Halleux (Rating Officer), Ludo Martens (Treasurer)
en Luc Cornet (contactpersoon met de FIDE/ECU) in.
Ik zelf ben dus de contactpersoon met de FIDE/ECU. De topics lopen uiteen van doorgeven
normen, aanvragen titels, aanvragen transfers, opvragen van allerhande informatie (vb. over
facturen), contacten met commissies, zelfs contacten met buitenlandse officials, inschrijven
van deelnemers in FIDE- en ECU-toernooien, …

Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:
·
·

·

·

Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de FRS
Doorgave normen
GM-norm Stefan DOCX (NIC 2013-2014)
IM-norm Demre KERIGAN (NIC 2013-2014)
IM-norm Tom PICEU (NIC 2013-2014)
(ongecontroleerd) IO-norm Bart VAN TICHELEN (Vlaams Kampioenschap 2012)
(ongecontroleerd) FA-norm Bart VAN TICHELEN (Zilveren Toren 2014)
(ongecontroleerd) FA-norm Bart VAN TICHELEN (BK Open 2013)
(ongecontroleerd) IO-norm Dimitri LOGIE (Zilveren Toren 2014)
(ongecontroleerd) IO-norm Dimitri LOGIE (Antwerps Ligakampioenschap 2013-2014)
(ongecontroleerd) IO-norm Dimitri LOGIE (BK 2013)
IA-norm Mark HUIZER (Brasschaat 2014)
FA-norm Bart VAN TICHELEN (Brasschaat 2014)
IA-norm Ton VAN ROON (Brasschaat 2014)
IA-norm Erik RUBEN (Brasschaat 2014)
IM-norm Michael COENEN (SVDB-IM-Normenturnier 2014)
IM-norm Arkadius Georg KALKA (SVDB-IM-Normenturnier 2014)
IM-norm Pieter HOPMAN (SVDB-IM-Normenturnier 2014)
Aanvraag titels
IM-titel Jan ROOZE (in Tromso goedgekeurd)
IM-titel Marc GEENEN (openstaande vraag of IM-norm op Olympiade in 1998 telt als 20
partijen; in Tromso afgekeurd)
IA-titel Geert BAILLEUL (later ingetrokken)
GM-titel Bart MICHIELS
WFM-titel Hanne GOOSSENS
FM-titel Afrim ISMAILI
FM-titel Ulvi SADIKHOV
FM-titel Lennert LENAERTS
Aanvraag transfers naar BEL
IM Mher HOVHANNISYAN (komende van ARM)

·
·

·

·
·

Valeriu NEDELCU (komende van ROU)
Proxies geven aan Günter DELHAES op de FIDE/ECU AV
Inschrijvingen
WK Rapid en Blitz: IM Tanguy Ringoir
Olympiade (Tromso): federatiegegevens – spelergegevens (inclusief foto’s) –
reisgegevens – accomodatiegegevens – ploeggegevens
ECU Club Cup: Eynatten, Rochade Eupen, Fontaine
Probleembehandeling bij het schrappen van twee spelers bij de FIDE
Geraint EDWARDS
Tim OLIPHANT
Batches gelicentiëerde arbiters aanvragen
Lopende dossiers
FM-titelaanvraag Nicola CAPONE
Arbiterlicentie-aanvraag Steven BELLENS
Transferaanvraag Edit KOLLO
Procedure IO-aanvragen (en ook die van trainers)
Discussie rond normen ongecontroleerd doorsturen of enkel gecontroleerde en
goedkeurde normen doorsturen

Verslag jeugdleiding 2013 -2014
Belgisch jeugdkampioenschap.
Voor het financieel verslag zie achteraan
Zoals in 2013 werd onder leiding van jeugdschaak.be het Belgisch Jeugdkampioenschap terug in het
Floréal in Blankenberge georganiseerd.
Als jeugdverantwoordelijke kan ik enkel verheugd zijn dat ieder jaar het aantal deelnemers groeit,
anderzijds dit ook wel nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Het hele hotel was binnen de kortste
keren volledig bezet door onze de ouders en deelnemers. Gelukkig kunnen veel uitwijken naar
verblijven in de buurt.
Wat de accommodatie zowel als het restauratiegedeelte betrof ga ik hier niet veel over uitweiden,
werd reeds in voorgaande verslagen beschreven en is het gewoon perfect voor ons doel, het
Belgisch Jeugdkampioenschap het mooiste en grootste toernooi van België te maken waar we denk
meer dan in geslaagd zijn.
Wat wel heel spijtig was is dat onze voorzitter Günter Delhaes, die toch het gezicht is van de Kon.
Belgische schaakbond,eerst beloofd had langs te komen en uiteindelijk dan toch niet is kunnen
langskomen.
Ik wil hier andermaal vooral Jan Vanhercke en zijn team en allen die hebben meegewerkt om van
het Belgisch jeugdkampioenschap het mooiste en het grootste professionele georganiseerde toernooi
van België te maken.
Voor 2015 gaat het Belgisch Jeugdkampioenschap terug door op dezelfde locatie en beloofd
andermaal het toernooi van het jaar te worden.
Belgisch schoolschaakkampioenschap op 10 mei 2014
Locatie: GLS Klim Op Gasthuisstraat 8,2990 Gooreind Wuustwezel
Heel graag had ik een Belgisch schoolschaak georganiseerd met meer dan 500 leerlingen - net zoals
het Vlaams kampioenschap, omdat een dergelijk aantal schakers, voor het schaken in het algemeen
en het schoolschaak in het bijzonder een sterke publiciteitsstunt zou zijn geweest. Ook politiek zou
een massa-evenement voordelen hebben gehad. Door de verantwoordelijke werd me een zaal
beloofd waar meer dan 1000 leerlingen in konden. De beschikbaarheid van die zaal hing echter af
van de onderhandelingen tussen het stadsbestuur en het ASC (Antwerps Schaakcollectief) en daar
liep het fout. Hij moest dan wel uitzien naar een school met een beperkte capaciteit. Dit werd dan
zoals hierboven vermeld de gemeentelijke lagere school in Gooreind.
Gelukkig was het een team die niet voor de eerste keer dergelijke organisatie op zich nam. Alles
was voor de start door de school reeds tot in de puntjes verzorgd. De toernooileiding was in de
handen van Luc Cornet, de wedstrijdleiding met de hulp van nog wat vrijwilligers werd door mezelf
verzorgd. De algemene leiding en prijsdeling werd verzorgd door de Antwerpse
schoolverantwoordelijke Philippe Vukojevic.
Heel graag wil ik dan ook de schooldirectie van Gooreind Wuustwezel en allen die meewerkten
danken om op het laatste moment de organisatie van een heel toernooi, met catering en alles wat er
bij hoort op zich te nemen. Het werd voor alle leerlingen een heel leuke dag en zij die meewerkten,
waren moe maar heel tevreden!
T-shirts Belgisch schoolschaak kampioenschap
Bernadette Demarre-Tercken, Goorbosstraat 25, 2990 Gooreind-Wuustwezel
Uitgaven

Inkomsten

·

251 T-shirts B&C à 3,50 €

·

Vrachtkosten

13,00 €

·

Tekenkosten Reklame Schaakbord

25,00 €

·

Drukken 251 stuks aan 0,90 cent

·

Filmkosten (éénmalig)
Totaal:

Resultaat Belgisch SchoolSchaak

878,50 €

Subsidie KBSB

225,90 €
43,00 €
-1185,40 €
-435,40 €

750 €

Internationale Toernooien.
Zuid Afrika. WK -8 tot -18 - 5 deelnemers en 2 begeleiders
Verliep veel minder vlot dan verwacht. Er was eerst en vooral de veel mindere belangstelling van de
deelnemers om naar Zuid Afrika te gaan en België te vertegenwoordigen. Drie begeleiders hadden
zich kandidaat gesteld, waar de ouders meer dan tevreden over waren. Daar er slechts 6
deelnemers waren heb ik hen dan voorgesteld het aantal begeleiders te beperken tot 2. Daarop
heeft dan één van de begeleiders zich terug getrokken en werd het 2 begeleiders en 5 deelnemers.
De ouders van één de geselecteerde jeugdspelers wou met heel de familie gaan. Na de kosten om
naar ginder te gaan bekeken te hebben werd besloten om enkel met de jeugdspeler en de moeder
te gaan.
Dan maar moeder en zoon ingeschreven.
Een drie tal weken later hoorde ik van andere mensen dat ze helemaal niet zouden gaan.
Geconfronteerd met haar uitspraken zei ze me dat ze inderdaad zouden thuis blijven omdat hij niet
zijn best deed op school.
Vervolgens moeder en zoon geprobeerd terug van de lijst van ingeschreven voor het verblijf en WK
in Zuid Afrika te halen. In Zuid Afrika hadden ze daar alleen geen rekening mee gehouden en het
bleek op dat moment nog niet mogelijk te zijn. Dan maar naar ginder gebeld en gevraagd om ze van
die lijst te halen en ook het probleem op te lossen zo dat we mogelijks deelnemers zelf van de lijst
konden halen. Na een dag of drie was het probleem opgelost.
De uiterste datum om zich in te schrijven was 17 juli 2014. Op 21 juli kreeg ik van de moeder een
mail dat ze zich dan toch een vliegtuigetiket voor Zuid Afrika gekocht hadden en dat ze dan toch nog
zouden gaan.
Na de afgesloten datum van 17 juli moest men 10% meer betalen op het verblijf en kreeg men
bovendien nog eens 100 euro boete. Om die mogelijke vermeerdering van het verblijf en de boete
weg te werken heb ik de fout maar op mij genomen en de organisatie in Zuid Afrika gezegd dat ik
het vergeten was.
Ze zijn dan akkoord gegaan om de boete en de verhoging van het verblijf te laten vallen.
Indien niet ik, raad ik mijn mogelijke opvolger dan ook aan om, als er gezegd wordt, “dat ze niet
willen meegaan” ze ook niet meer mee gaan, wat ze ook achteraf ook zeggen of doen.
Pune India - WK -20 van 5 tot en met 20 oktober 2014 – 3 deelnemers en één begeleider
Is enkel toegankelijk met een visum. Het visum is helaas om het te bekomen een vreselijke
tijdrovende bezigheid. Anderzijds schaken op hoog niveau vraagt soms heel wat geduld en
inspanning.
Europese kampioenschappen Batumi (Georgië) 10 deelnemers – 3 begeleiders
Liep betrekkelijk vlot. Een groot probleem, door dat de meerderheid van de ouders elk een ander
vliegtuig kozen die op een ander tijdstip aankwam moest voor deelnemer, ouder en begeleider alle
gegevens afzonderlijk ingevuld worden. Wat met zich meebracht dat je van alle ouders alle info
moest krijgen van vertrek en aankomst van het vliegtuig, nummer van de vlucht.
Eén bepaalde ouder heeft één maand voor de start van de kampioenschappen nog geen vliegtuig of
vlucht naar Batumi besteld.

Belgisch jeugdkampioenschap 2014
Financieel verslag 2014

Inschrijving
Subsidie KBSB - Open
Subsidie KBSB - Gesloten
CV Warehouse
Beobank
Go4G
Archery Dynamics
ChessConsult

312

35 € 10.920,00
€ 3.850,00
€ 620,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 750,00
€ 262,38
€ 514,70

Papier - Real
Copier - OCE
ICT/Secretariat/Badges Novotea
Snoep - Mars
Gratis ingang
zwembad
Totaal inschrijvingsgeld
80 % regel
Totaal prijzen Elite + Open
Saldo boven 80%

€ 10.920,00
€ 8.736,00
€ 9.015,92
€ 279,92

Prijzen Elite
Trofeeen
Medailles
T-shirts
Waardebonnen

€ 620,00
€ 928,49
€ 824,99
€ 1.675,44
€ 4.967,00

312

Prijzen blitz + doorgeef
T-shirts medewerkers + extra
Banners
Huur zalen + Receptie +
Maaltijden
Diverse
kosten

€ 180,00
€ 477,93
€ 217,80
€ 7.177,50
€ 432,56

In
Uit prijzen
Uit toernooi

€ 17.717,08
-€ 9.015,92
-€ 8.485,79

€ 5,37

VERSLAG BESTUURDER REGLEMENTEN
Mijn rapport zal kort zijn: behoudens de gewone werkzaamheden (reglementen), enkele vertalingen,
heb ik hier niet veel aan toe te voegen.
Heb de KBSB vertegenwoordigt bij G4GM en in de KGSRL.
Verder wens ik de KBSB in de toekomst alle succes toe.
Met mijn beste schaakgroeten,
Eddy De Gendt

Verslag Raymond Van melsen
Comme chaque année, j'ai introduit une demande de subside auprès du COIB.
Nous avons reçu 1500 €, montant annuel identique depuis longtemps.
Le trésorier justifie ensuite les dépenses effectuées grâce à cet apport financier.
J'ai représenté la FRBE asbl à l'assemblée générale du COIB et je transfère immédiatement toutes
les informations aux membres du conseil.

Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer &
Softwares
CA FRBE-KBSB-KSB 23-08-2014 à Alma Échecs.
Classement ELO
Pas de problèmes, ça roule !

Immatriculations
Membres
affiliés

30/09/09

31/05/10

31/05/11

31/05/12

31/05/13

%
juniors

31/05/14

%
juniors

VSF

3012

2888

2870

2966

2948

33

2923 (-25)

31.3

FEFB

1469

1358

1305

1380

1341

18.5

1400 (+59)

21.8

SVDB

378

345

344

366

410

31

409 (-1)

30.3

Total

4859

4591

4519

4712

4699

27

4732 (+33)

28.4

Augmentation du nombre de membres FEFB, surtout les juniors et du nombre de juniors à la SVDB qui vient
d’affilier plus d’une centaine de jeunes au 604 provenant essentiellement d'écoles. La SVDB compte
actuellement 501 affiliés avec 206 jeunes !!

Nouveaux cercles
FEFB
208 Sinelnikov de Saint-Josse
278 LE PANTIN
525 Cercle des Échecs La Bourlette Anderlues
960 L'Echiquier Rebecquois
961 Braine Échecs

VSF
162
189
234
235
357

Molse Schaakclub
Alahbaab Antwerpen
Het Schaakhuis (Leuven)
Zichemse Schaakclub
Schaakkring De Haanr

Rating Officer
Ça roule également. Très bonne J collaboration avec Luc ou l’on s’entraide lorsque c’est nécessaire
.
Daniel Halleux
18/08/2014

Algemene Vergadering KBSB - Commissie van Internationale Scheidsrechters
(2014.10.04).
1. Nationale Interclubcompetitie (NIC).
·

2013 – 2014:
Vooreerst:
Omwille van een onvoorziene gezondheidsproblemen, heb ik tijdelijk mijn taken als
voorzitter van de CIS moeten stilleggen (vanaf oktober vorig jaar tot begin dit jaar).
Luc Cornet heeft, bovenop zijn vele werk als verantwoordelijke nationale tornooien en
Fidé-afgevaardigde, tijdelijk mijn taken overgenomen.
Ik wil Luc daar uitdrukkelijk voor bedanken.
De Nationale Interclubcompetitie 2013 – 2014 is, op scheidsrechterlijk vlak,
nagenoeg vlekkeloos verlopen.
De enkele problemen die de kop opstaken in verband met de verdeling van de
scheidsrechters (onder andere het zoeken van vervangers voor scheidsrechters die
onverwacht wegvielen…) werden vlot opgelost door Luc Cornet of door mijzelf.

·

2014 – 2015:
Momenteel ben ik bezig met de opmaak van de verdeling van de scheidsrechters voor
de 1ste klasse.
Alle scheidsrechters met Fidé-licentie werden daarvoor aangeschreven via mail.
Verheugend is het feit dat er zich een Nederlandse en een Franse scheidsrechter
hebben aangemeld met de vraag om eveneens aangeduid te worden tijdens de NIC.
1 club uit 2de klasse heeft voor haar thuiswedstrijden een scheidsrechter gevraagd.
Voor zover mogelijk zal op die vraag ingegaan worden.

2. Toekomstvisie vanuit de CIS: Bespreking indien gewenst.
Bijlage 1 bij dit verslag. Besproken tijdens de bestuursvergadering van 26 april 2014.
In het document van de visie wordt de aanstelling gevraagd van een verantwoordelijke
kadervorming binnen de KBSB, die onder andere als taak zou hebben de opleidingen en de
promoties te harmoniseren. Voorlopig neemt de voorzitter van de CIS deze bevoegdheid op
zich.
3. Aanduiding van een scheidsrechter voor de Olympiade in Tromso.
Alle IA’s werden aangeschreven met de vraag of zij interesse hadden om deel uit te maken
van het team arbiters tijdens de Olympia in Tromso.
Er werd gevraagd om te reageren vóór 7 maart 2014.
Slechts 1 IA reageerde vóór die datum, namelijk Gunter Deleyn.
Hij werd dan ook aangeduid.
Er was wel nog 1 te late reactie.
4. Doorsturen van de foto’s voor de Fidé-Arbitersbadge.
De foto’s van de arbiters met Fidé-licentie werden doorgestuurd naar de Fidé.
Ondertussen mochten alle arbiters met Fidé-licentie hun Fidé-badge ontvangen.
5. Scheidsrechtersdag te Hasselt (14.06.2014).
Organisatie Liga-Limburg in samenwerking met de CIS.
22 geïnteresseerden namen deel waarbij vooral de nieuwe Fidé-regels en de nieuwe gsmregels uitvoerig werden besproken.
6. Infoavond voor de NIC-arbiters.
Op 18 september 2014 werd een infoavond georganiseerd voor de scheidsrechters van de
NIC om hen richtlijnen mee te geven, vooral in verband met de nieuwe gsm-regelingen die
goedgekeurd werden om de BAV van 2 augustus.

7. Promotieaanvragen.
Geen.
8. Varia.
Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter
Bijlage 1:
Commissie van Internationale Scheidsrechters KBSB Visie (September 2013)
A. Inleiding:
De voorbije maanden werd er nogal wat kritiek geuit ten aanzien van de kwaliteit van de
scheidsrechters, vooral ten aanzien van de scheidsrechters die actief zijn in de nationale
interclubcompetitie.
Er moet tevens ook vastgesteld worden dat er de voorbije jaren geen grote initiatieven genomen
zijn ten aanzien van het opstellen en het uitwerken van een bepaalde visie in verband met de
scheidsrechters binnen de Koninklijke Belgische Schaakbond (KBSB).
De noodzaak om dergelijke visie op te stellen lijkt groter dan ooit.
Enerzijds is onderstaande document een poging om de huidige toestand te situeren en in kaart
te brengen, zonder daarbij al te zeer in details te treden.
Anderzijds worden een aantal, naar mijn oordeel, haalbare voorstellen en doelstellingen
geformuleerd, om uiteindelijk een gestroomlijnd beleid te kunnen voeren.
B. Huidige toestand, vaststellingen:
1. Binnen de KBSB zijn er qua onderverdeling van de scheidsrechters 3 nationale categorieën
voorzien, namelijk categorieën C (de laagst categorie van nationale scheidsrechters), B en A.
Daarnaast bestaan er bij de FIDE nog twee categorieën, namelijk FA en IA.
In Nederland is de laagste categorie de A, daarna B en dan de hoogste categorie C.
2. De opleiding van “nieuwe” scheidsrechters en de promotie van de scheidsrechters naar een
hogere categorie, is tot op heden de verantwoordelijkheid van de verschillende liga’s,
gemeenschapsfederaties en het bestuur van de KBSB.
Gemeenschappelijke afspraken naar opleiding en promotievoorwaarden toe zijn er niet.
Zij verschillen van regio tot regio.
Elke docent geeft naar eigen goeddunken zijn eigen cursus voor de opleiding van
scheidsrechter categorie C.
Er staat nergens beschreven wat de inhoud van dergelijke opleiding moet zijn.
Binnen de Duitstalige federatie is het zelfs zo dat een kandidaat die de opleiding succesvol
gevolgd heeft, meteen scheidsrechter categorie B wordt.
3. Er zijn binnen de verschillende liga’s, gemeenschapsfederaties en de KBSB geen
gemeenschappelijke afspraken voor het organiseren van verdere herscholing, bijscholing en
opleiding van de scheidsrechters.
Ook dit verschilt van regio tot regio.
4. Tot op heden zijn er in bij de KBSB 38 scheidsrechters die een Fidé-licentie verkregen
hebben.
De onderverdeling:
6 internationale arbiters, 1 Fidé arbiter, 6 scheidsrechters categorie A, 10 scheidsrechters
categorie B en 15 scheidsrechters categorie C.
Er is 1 Nederlandse IA reeds jaren actief binnen de KBSB.

De Fidé-licentie is noodzakelijk om de scheidsrechter te kunnen inzetten voor Fidégeregistreerde toernooien.
De vele tientallen scheidsrechters die niet beschikken over de Fidé-licentie kunnen derhalve
niet ingezet worden voor Fidé-geregistreerde toernooien zoals de nationale
interclubcompetitie (NIC).
5. De huidige samenstelling van de Commissie van Internationale Scheidsrechters (CIS) op
basis van de Fidé-lijst van IA’s en FA’s:
Op de Fidé-lijst met IA’s en FA’s staan er 19 scheidsrechters ingeschreven, onderverdeeld in
verschillende categorieën: “active” en “non active“.
Slechts 5 van de Belgische IA’s en FA’s zijn ingeschreven als “active”.
7 van de Belgische IA’s en FA’s beschikken over een Fidé-licentie.
5 scheidsrechters op de lijst zijn geen lid meer van de KBSB.
Vermeldenswaard is nog dat 3 van de scheidsrechters reeds ouder dan 80 jaar zijn.
Van de vertegenwoordigers van de gemeenschapsfederaties, die volgens het huishoudelijk
reglement (HR) van de KBSB ook deel uitmaken van de CIS, werd er heel recent enkel door
de Vlaamse Schaakfederatie (VSF) reeds een vertegenwoordiger aangeduid.
De taken van de voorzitter van de CIS hebben zich, zoals vastgelegd in het HR, tot op heden
beperkt tot het aanduiden van de scheidsrechters voor de NIC en het organiseren van
vergaderingen van de CIS.
Tevens werden ook vergaderingen met de scheidsrechters van de NIC georganiseerd.
Verder werden/worden promotiedossiers behandeld.
Jaarlijks werd/wordt een vergadering georganiseerd.
6. Er is geen werkbare, recente lijst met alle scheidsrechters binnen de KBSB.
In de ledenadministratie is er een veld “arbiter” voorzien (waar normaal de categorieletter en
eventueel het jaar van zijn promotie in staat).
Dit veld wordt ook overgehaald naar player.dbf.
Deze lijst heeft echter weinig waarde: is de arbiter actief of niet? Meestal zijn de emailadressen niet ingevuld, etc…
7. Specifiek voor de nationale interclubcompetitie:
Het overgrote deel van de scheidsrechters NIC komt uit het Vlaamse landsdeel.
Slechts 2 scheidsrechters komen uit de Waalse gemeenschapsfederatie.
Geen enkele scheidsrechters komt uit de Duitstalige gemeenschapsfederatie.
Voor de aanduiding van scheidsrechters voor de NIC kon de voorzitter van de CIS de voorbije
jaren slechts beroep doen op een kleine groep van 13 scheidsrechters die zich daarvoor
regelmatig willen inzetten.
8. Er is geen enkele mogelijkheid voorzien om beginnende scheidsrechters te ondersteunen
en/of te begeleiden in de uitbouw van hun carrière als kwaliteitsvol scheidsrechter binnen de
KBSB, met name voor het leiden van interclubwedstrijden.
Stages worden door het bestuur van de KBSB geweigerd omwille van budgettaire redenen.
In Nederland zijn er wél stages voorzien. De scheidsrechter vraagt die stages zelf aan bij het
bondsbureau!
De scheidsrechters moeten stage lopen in de KNSB-competitie! Er wordt daarvoor een
stagebegeleider aangeduid.
Na elke KNSB-competitiewedstrijd moet de stagelopende wedstrijdleider een verslag
opmaken. Zo nodig wordt dit verslag met de arbiter doorgesproken.
9. Er is geen enkele vorm van beoordeling/evaluatie van de scheidsrechters binnen de KBSB
voorzien.

10. Er is de voorbije jaren maar één officiële klacht geweest tegen de beslissing of het
functioneren van een scheidsrechter in de NIC.
Na onderzoek van de klacht door de verantwoordelijke nationale toernooien werd de
scheidsrechter in het gelijk gesteld.
De bewering dat de kwaliteit van de scheidsrechters NIC ondermaats is moet derhalve sterk
genuanceerd worden.
Wel zijn er veel “geruchten” over de slechte kwaliteit van enkele scheidsrechters.
Er wordt vastgesteld dat die “geruchten” nagenoeg uitsluitend te horen zijn binnen de
gemeenschapsfederaties die weinig of geen scheidsrechters voor de NIC “leveren”.
Eén scheidsrechter werd voor één interclubseizoen geschorst, maar dan niet omwille van zijn
slecht presteren, maar wel om zijn repetitieve laattijdigheid.
11. De vergoedingen voor de scheidsrechters zijn een moeilijk punt van discussie.
In Nederland zijn de vergoedingen voor de KNSB-competitiewedstrijden als volgt geregeld:
·

Scheidsrechter A en B: 30 euro plus reiskosten.

·

Scheidsrechter C en Fidé-arbiter: 45 euro plus reiskosten.

·

Internationaal arbiter: 60 euro plus reiskosten.

C. Voorstellen, doelstellingen:
1. Opleiding:
Er moet een eenvormige cursus “opleiding scheidsrechter categorie C” komen die
gecentraliseerd wordt binnen de KBSB.
De kandidaten die de opleiding succesvol gevolgd hebben, worden scheidsrechter categorie
C.
De organisatie van deze opleiding dient gecentraliseerd te worden.
De CIS wordt aangeduid als verantwoordelijk orgaan dat instaat voor de organisatie van
opleidingen voor scheidsrechters.
In die optiek moet het aanduiden van een bestuurder nationaal verantwoordelijke
kadervorming binnen de KBSB zeker overwogen worden.
Idealiter moet hij/zij minstens nationaal scheidsrechter A, liefst zelfs IA of FA zijn.
In zijn/haar functie maakt hij/zij ook deel uit van de CIS.
Hij/zij organiseert alle scheidsrechterlijke opleidingen/bijscholingen binnen de KBSB in nauwe
samenwerking met de voorzitter van de CIS.
Wellicht kan de functie bestuurder verantwoordelijke kadervorming en voorzitter CIS tot één
post herleid worden?
Aangezien er een taalaspect is kunnen ook de gemeenschapsfederaties betrokken worden bij
het opstellen van de cursus en het organiseren van de opleidingen.
Daarbij is een taak weggelegd voor de verantwoordelijken kadervorming van de
gemeenschapsfederaties.
Reeds bestaande initiatieven en cursussen moeten op elkaar afgestemd worden zodat er één
degelijke cursus kan opgemaakt worden.
Deze cursus wordt dan de officiële cursus die door alle scheidsrechters-docenten gebruikt
wordt om de opleidingen, te geven.
De auteur van de gebruikte cursus moet daar uiteraard een vergoeding voor krijgen.
Op regelmatige basis moet die cursus dan geüpdatet worden door de nationaal
verantwoordelijke kadervorming in nauwe samenwerking met de voorzitter van de CIS.
Opleidingen van nieuwe scheidsrechters waarbij zij meteen scheidsrechter categorie B
worden moeten vermeden worden.
2. Indeling van de scheidsrechters:

De huidige indeling van de scheidsrechters (C, B, A) kan behouden blijven.
Er is geen enkele reden om die aan te passen of om die op te schorten.
De mogelijkheid blijft bestaan voor scheidsrechters zonder Fidé-licentie om alsnog de Fidélicentie aan te vragen.
Scheidsrechters die bij de Fidé ingeschreven staan als “non active”, krijgen uiteraard de kans
en de volledige steun om terug “active” te worden onder andere door hen in te zetten tijdens
de NIC.
3. Promoties:
De CIS zal in de nabije toekomst haar visie daaromtrent intern bespreken op basis van de
voorstellen van één van haar leden.
Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan het bestuur van de KBSB.
Ideaal zou zijn de elke liga dezelfde voorwaarden gebruikt om de promotie van een
scheidsrechter van categorie C naar categorie B goed te keuren.
Fidé-normen die nodig zijn om de promotie naar FA aan te vragen kunnen enkel gebruikt
worden wanneer die normen als NA-A behaald werden.
4. Bijscholing:
Jaarlijkse bijscholing van de actieve scheidsrechters vooral gericht naar de scheidsrechters
met Fidé-licentie.
Dit is een taak van de voorzitter van de CIS in samenwerking met de (nog aan te stellen)
verantwoordelijke kadervorming van de KBSB en van de verantwoordelijken kadervorming
van de gemeenschapsfederaties.
5. Stages:
Het is onverantwoord om pas afgestudeerde scheidsrechters aan te duiden voor de
interclubcompetitie zonder enige vorm van ondersteuning, ervaring of begeleiding.
Ideaal zou zijn dat zij gedurende een volledig interclubseizoen een soort van
begeleidingsstage kunnen volgen met een ervaren scheidsrechter.
Er kan een lijst opgesteld worden van ervaren scheidsrechters die dit willen/kunnen op zich
nemen.
Minimaal 5 ronden lijkt mij geen overbodige luxe.
Dit zou ongetwijfeld de kwaliteit van scheidsrechters ten goede komen.
6. Evaluaties:
Er dient een objectief evaluatiesysteem opgesteld te worden voor de scheidsrechters.
Wel moet er op toegezien worden dat dit evaluatiesysteem niet contraproductief werkt.
Het mag door de scheidsrechters niet aanzien worden als een soort boeman maar wel als een
essentiële ondersteuning tot het uitbouwen van een carrière van kwalitatief scheidsrechter.
Noot bij punt 5 en 6:
Indien het bestuur dit wenst zal ik graag een concreet voorstel uitwerken in verband met
stages, het toewijzen van stages, de begeleiding, bijscholing en evaluaties van de
scheidsrechters in het algemeen en tijdens de stages.
7. Commissie van Internationale Scheidsrechters (CIS).
De huidige samenstelling van de CIS hoeft niet veranderd te worden.
Het feit dat een IA of FA “non active” is of geen Fidé-licentie heeft, doet niets af aan de
meerwaarde die dergelijke scheidrechter zou kunnen betekenen voor de werking van de CIS.
Zoals gesteld in punt C, 1 zou de CIS kunnen uitgebreid worden met de verantwoordelijke
kadervorming van de KBSB.
De 5 IA’s die geen lid meer zijn van de KBSB worden van de lijst geschrapt en maken dus
geen deel meer uit van de CIS.

Er moet werk gemaakt worden van het opstellen van een reglement van inwendige orde voor
de specifieke werking van de CIS.
Verwijzend naar C, 1 is het aangewezen dat vanuit de gemeenschapsfederaties de
verantwoordelijke kadervorming aangeduid wordt als vertegenwoordiger binnen de CIS.
8. Fidé-seminaries:
De KBSB dient initiatieven te organiseren om de scheidsrechters de kans te geven deel te
nemen aan Fidé-seminaries.
Enerzijds geeft dit scheidsrechters categorie A de kans om een norm te behalen ter promotie
tot Fidé-Arbiter en anderzijds krijgen Fidé-arbiters de kans om een norm te behalen ter
promotie tot Internationaal Arbiter.
Er kan nagekeken worden om dergelijke Fidé-seminarie binnen de KBSB te organiseren in
samenwerking met de Fidé-verantwoordelijke binnen het KBSB-bestuur.
9. Voor de nationale interclubcompetitie moet elke eerste klasse club een scheidsrechter
aanduiden die kan ingezet worden voor de arbitrage van de NIC.
10. Er dient een gelijke én volwaardige vergoeding voorzien te worden voor de diensten die
scheidsrechters presteren tijdens de NIC.
11. Voor de herkenbaarheid van de scheidsrechters die aan de slag zijn tijdens door de KBSB
georganiseerde toernooien, is het wenselijk dat een badge opgemaakt wordt. Dit is een
éénmalige kost, enkel voor de 36 scheidsrechters die een Fidé-licentie hebben.
12. Opstellen van een recente lijst van scheidsrechters:
Aangezien dit een gigantisch werk is, kunnen de liga’s daarin op één of andere manier
betrokken worden.
De lijst met scheidsrechters met Fidé-licentie is gekend.
Misschien moet er via de website van de KBSB nogmaals een oproep gedaan worden naar de
scheidsrechters om alsnog de licentie aan te vragen.
13. Opstellen van maatregelen om mogelijke fraude met de meest uiteenlopende en
geavanceerde electronische hulpmiddelen te voorkomen en op te sporen.
14. …
D. Conclusie:
Rome is niet op één dag gebouwd.
Er is nog véél werk aan de winkel.
Bovenstaande voorstellen vergen de nodige tijd om uit te werken en te verwezenlijken.
Een aantal van de voorstellen zijn onmiddellijk uitvoerbaar, een aantal vergen meer tijd.
Ook is de belangloze inzet van heel wat mensen van essentieel belang om het opzet te doen
slagen.
Ik ben er echter van overtuigd dat dit op lange termijn zal leiden tot een gevoelige verbetering
van de kwaliteit van de scheidsrechters.
Geert Bailleul
Voorzitter van de Commissie van Internationale Scheidsrechters.

Rapport de la responsable féminine

Étude sur l’absence relative des femmes dans le monde des échecs – Résultats sociologiques
J’ai réalisé durant une année un mémoire en sociologie à l’Université de Liège afin de comprendre
pourquoi il y avait si peu de femmes inscrites dans les clubs d’échecs en Belgique. Il est important de
comprendre les raisons de ce phénomène afin de pouvoir pallier à cette absence problématique. Pour
rappel, les femmes constituent la moitié de l’humanité et pourraient contribuer grandement à
l’évolution des échecs en Belgique !
Les femmes sont principalement absentes des clubs en raison d’une socialisation sexuée des
enfants (de la part des parents, professeurs, entourage de l’enfant,…) qui pousse les enfants vers
des domaines « liés à leur sexe ». On encourage par exemple davantage les garçons à se diriger vers
des jeux stratégiques et de compétition, contrairement aux filles. Pour les filles et femmes qui
échappent en partie à cette « stéréotypisation sexuée » et s’inscrivent malgré tout en club, l’effet des
stéréotypes n’est pas pour autant complètement absent. Certaines femmes ont intériorisé le fait
que le jeu d’échecs était davantage un jeu réservé aux hommes et cela impacte sur leur
motivation et leurs compétences aux échecs.
Un autre facteur très néfaste pour la pratique du jeu d’échecs par les femmes est l’habitude de cette
instauration de sections féminines dans les tournois, de l’élection de « championnes féminines » et de
l’existence de prix féminins. Ces catégories et prix arbitraires poussent inconsciemment les femmes à
penser qu’elles ne jouent pas comme les hommes, qu’elles n’ont pas leur place dans la catégorie
« mixte » car elles n’ont pas le niveau. Les tournois féminins réduisent également l’ambition des
femmes dont le but peut être parfois de décrocher uniquement le prix féminin, et non des prix
supérieurs, comme les prix par catégorie par exemple. Des joueuses m’ont ouvertement dit qu’elles
comprenaient l’existence de ces catégories séparées car les femmes sont moins fortes que les hommes
aux échecs. Rien au départ ne les différencie pourtant des hommes. C’est suite à une socialisation
sexuée et à la situation institutionnelle actuelle que certaines femmes ressentent leur différence et
leur « non-place » dans le monde des échecs. La plupart des femmes m’ont de toute façon dit qu’elles
étaient contre ces sections séparées. Il est donc important de supprimer ces catégories sexuées
et prix sexués afin de supprimer ce sous-entendu de la différence des femmes et des
hommes aux échecs. Je proposerai des modifications en lien avec ces catégories dans le
règlement de la FRBE aux prochaines réunions du comité et espèrerai votre soutien lors de
la prochaine assemblée générale. Ces modifications n’empêcheront pas la détermination de
« championnes féminines » qui voudront peut-être concourir dans des compétitions internationales
« féminines ». Sur ce point, il est donc nécessaire de ne pas suivre cette tendance de la FIDE et des
autres fédérations qui défendent cette séparation. On peut en outre voir que celle-ci n’est pas
bénéfique aux « échecs féminins » du point de vue de l’évolution du niveau des femmes et de leur
nombre à travers les ans. En Belgique, le pourcentage de femmes aux échecs stagne aux alentours
des 5-6 % depuis plus de 20 ans.
Les politiques à mettre en œuvre sont donc tout autres. Il est nécessaire d’encourager les femmes
des différents clubs à s’investir dans le monde des échecs afin qu’il y ait une plus grande
représentativité de celles-ci et que le monde des échecs soit moins vu comme un « monde masculin ».
Encourager les femmes à faire partir des comités des clubs et surtout au niveau de la jeunesse. Les
filles voyant des instructeurs-femmes verront davantage les clubs d’échecs comme des clubs mixtes
où les filles ont aussi leur place. Il faudrait porter une attention accrue aux petites filles qui
abandonnent en masse les échecs après leurs 13 ans, contrairement aux garçons où l’abandon est
moins important. Pour cela, il faudrait élire dans chaque club un-e responsable féminine qui
se préoccuperait davantage des filles afin de faire en sorte qu’elles restent inscrites dans le club.
L’idéal serait plus tard la constitution d’une commission féminine où les responsables pourraient
partager leurs idées visant à accroitre le nombre de femmes inscrites en club. Enfin, certaines
filles/femmes ne se sentant pas nécessairement à l’aise dans des environnements à dominance
masculine, le/la responsable féminine (vaudrait-il mieux une représentante féminine dès lors ?)
s’attachera à l’accueil de nouvelles arrivantes et à leur intégration.
En conclusion, c’est à travers ces petits changements que l’on pourra commencer à observer une
tendance à la hausse du nombre de femmes dans les clubs d’échecs. Le défi est difficile mais est
primordial pour l’avenir des échecs. Je reste bien entendue ouverte à toute suggestion.

Verslag penningmeester
Resultatenrekening:
Enkele budgetoverschrijdingen waren het voorbije jaar onvermijdelijk. De mindere organisatie van
de olympiade in Tromso waardoor de reizen wegens latere boeking veel duurder werden en de niet
aangekondigde registration fees maakten deze olympiade veel duurder. Ook de beslissing dat de
organisators van Europese en de wereldkampioenschappen voor de jeugd geen gratis verblijf meer
voorzien voor de delegatieleiders maken deze uitzendingen duurder.
Het negatieve saldo dient wel gecorrigeerd te worden in de balans (vooral ontbrekende inkomsten
en uitgaven met betrekking tot de jeugduitzendingen, met de Fidé en met de Ecu), maar dan zal het
resultaat vermoedelijk nog ongeveer 13000 Eur negatief blijven. Onnodig te vermelden dat de
reserves van KBSB voor dit boekjaar minimaal zijn.
Begroting :
Deze zou in evenwicht moeten zijn maar dit is niet mogelijk tenzij door het verminderen van
budgetten.
Enkele vragen betreffende budget dien ik aan de algemene vergadering voor te leggen:
-

Lidgeld september 2015 - augustus 2016 verhogen naar 15 Eur. In de eerste plaats om weer
enige reserve te hebben voor eventuele verrassingen zoals in voorbije boekjaar. Maar ook om
de mogelijkheid te hebben een behoorlijke werking te garanderen. Waarschijnlijk zal KBSB
ook moeten investeren in het herprogrammeren van PairTwo of een alternatief hiervoor
zoeken.

-

Er werd me gevraagd de fee voor titels niet terug te vorderen van de begunstigden (de Fidékosten voor meestertitels, wedstrijdleiders, organizers…), dit werd beslist in de algemene
vergadering van 2012.

-

Voor de uitzendingen van de jeugd zou ik willen overwegen het aantal selecties te halveren,
momenteel zijn dit 2 jongens en 2 meisjes per leeftijdscategorie. (dit heeft als gevolg dat de
kosten voor begeleiders dalen, enkele jaren geleden had ik dit budget verdubbeld maar dit is
al niet meer voldoende).

-

De deelnemers voor het Europees kampioenschap (of de olympiade) krijgen 150 Eur zakgeld.
De vraag om dit te verhogen is er al meerdere jaren. De vergoedingen van topspelers in de
sport kunnen we uiteraard niet toepassen maar zelfs voor een wedstrijdleider is een
dagvergoeding van 30 Eur geenszins overdreven.

Administratie:
Het toepassen van vrijwilligerswetgeving en vrijwilligersvergoeding met de bijhorende administratie
is essentieel (het introduceren van een vrijwilligerscontract, onkostenstaat).
Het laatste jaar had ik meerdere problemen met onbetaalde rekeningen. Ik vraag het akkoord van
de algemene vergadering om als nodig boetes en verwijlintresten toe te passen of/en schorsing
indien de rekeningen onbetaald blijven (onafhankelijk van het bedrag).

Verslag van de rekeningtoezichter mbt de rekeningen van 2013-2014 van de KBSB
1.

Stand van de rekeningen

Lopende rekening
sept 2013: 4096,08 Euro
sept 2014: 774, 57 Euro
Jeugdrekening
sept 2013: 10, 84 Euro
sept 2014: 48,84 Euro
Spaar rekening:
sept 2013: 26543,12 Euro
sept 2014: 1729,73 Euro
Er is dus 28096,90 Euro minder in kas dan een jaar geleden
De rekeninguitreksels zijn gecontroleerd en correct bevonden
2.

Overschrijdingen budget

De volgende relevante budgetoverschrijdingen zijn vastgesteld:
•

Olympiade: ongeveer 7500 Euro. Te wijten aan de duurdere vliegtuigticketx voor het traject Oslo –
Tromsö De FIDE had de deeelnemende landen aangeraden om tr wachten met vliegtuigtickets te kopen
totdat de situatie lokaal was uitgeklaard, waardoor de vluchten Oslo – Tromsö veel duurder werden toen
de FIDE terug groen licht gaf

•

eerste aansluiting bij AIDEF: 400 Euro. De volgende aansluitingen zullen goedkoper zijn

•

BK volwassenen 500 Euro. Omwille van het feit dat de experts en het open op andere data werden
georganiseerd was er een extra kost van de scheidsrechters

3.

4

Belangrijke vaststellingen
▪

Omdat het WK -18 in 2013 eind december werd georganiseerd is het budget 2013 -2014 extra
bezwaard met 2 WK -18. Dit verklaart voor een groot stuk het verschil in kasstand tussen 2013 en
2014

▪

De verplaatsingsonkosten voor het bestuur zijn hoog te noemen. Misschien is het nuttig om in de
toekomst meer gebruik te maken van gratis elektronische communicatiemiddelen om zo het aantal face
to face vergaderingen toch enigszins te beperken

▪

Indien we volgend jaar het beleid ongewijzigd laten en er geen budgetoverschrijvingen zijn, dan zitten
we met een structureel tekort van meer dan 8000 Euro, of ongeveer van 2 Euro per aangesloten lid.
Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Indien het beleid ongewijzigd blijft betekent dit dat er een
extra inkomsten nodig zijn, zoniet zal de KBSB niet aan al zijn verplichtingen kunnen voldoen

▪

Ik stel me de vraag of de jeugdrekening nog zin heeft Er hebben geen echte verrichtingen op deze
rekening plaatsgevonden
Controle individuele bewijsstukken

Er werd steekproefsgewijs een controle gedaan van de bewijzen van de individuele posten in de boekhouding,
met de nadruk op de grotere bedragen.
Er werden geen fouten vastgesteld bij de controle van de bewijzen.

Ruben Decrop, 3 oktober 2014.

FINANCIEEL VERSLAG 31/08/2014
01/09/2013 - 31/08/2014

in

2013 - 2014

2013 - 2014

BEGROTING

RESULTATEN

uit

Lidgelden federaties/Total cotisations fédérations

totalen

in

in

32153,00

32626,00

15400,00

15180,00

4488,00

4026,00

uit

32626,00

32153,00

Lidgelden/cotisations FEFB

2

15180,00

15411,00

Lidgelden/cotisations SVDB

3

4026,00

4488,00

Totaal diverse inkomsten/Total revenus divers

totalen
51832,00

1

Totaal interclub/Total interclub
Interclubs inschrijvingen/Interclubs inscriptions
2014-2015
Interclubs boetes/Interclubs amendes
Totaal sport- en beroepscommissie/Total comm.
sportif et appel
Sport- en beroepscommissie waarborg/cautions
Totaal jeugd recup intern./Total jeunesse récup
intern.
Jeugd recup intern./Jeunesse récup internat.

saldi

51832,00

Lidgelden/cotisations VSF

Subsidie BOIC/Subside COIB
Interesten bankrekeningen/Intérets comptes
banc.
Verhuring materiaal/Location matériel

uit

2014 - 2015
VOORSTEL
BEGROTING

-11,00

1800,00

1700,00

6

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

7

300,00

241,18

241,18

200,00

8
19340,00

18540,00

11

15540,00

14540,00

14540,00

15540,00

12

3800,00

3107,50

3107,50

3000,00

1100,00

1100,00

400,00

400,00

15

18

Totaal recup FIDE/Total récup FIDE
FIDE tornooi registratie

21

FIDE tornooi registratie/boetes

22

Totaal BK Jeugd/Total CB Jeunesse
Resultaat BK Jeugd/Résultat CB Jeunesse
Totaal tegoeden vorig jaar/Total avoirs année
précédente
Tegoeden vorig jaar/Avoirs année précédente
AM
Tegoeden vorig jaar/Avoirs année précédente

25
400,00
28
29

400,00

Totaal beheer/Total gestion
Forfait functies/Forfait fonctions

-15390,00
101

-2240,00

Administratie/Administration

102

-1500,00

Vertalingen/Traductions

103

-1000,00

Verplaatsingen/Déplacements

104

-4500,00

-14465,00
605,03

-1680,00

-1680,00

-2240,00

-1360,94

-755,91

-1000,00

-4535,75

-4535,75

-1000,00
-4500,00

Sport- en beroepscommissie/Comm. sportif et
appel
Internet
Software
Deelname Congres/Participation congres
FIDE/Internationale
Financiële kosten/Charges financiers

105

-300,00

106

-250,00

-250,89

-250,89

-250,00

107

-1575,00

-1575,00

-1575,00

-1575,00

108

-600,00

-1262,11

-1085,24

-600,00

-300,00

176,87

109

-300,00

-104,92

-104,92

-150,00

Juridische kosten/Frais juridiques

110

-1000,00

-100,00

-100,00

-1000,00

Aansluitingen en abonnementen

111

-375,00

-850,00

-850,00

-475,00

Commissie scheidsrechters/arbitres

112

-250,00

-393,30

-393,30

-250,00

Verzekering BA/Assurance RC

113

-1500,00

-1125,00

-1125,00

-1125,00

Totaal FIDE/Total FIDE

-8145,00
-905,00

-8345,00

FIDE lidmaatschap

116

759,00

-905,00

-146,00

FIDE titels

117

610,00

-1420,00

-810,00

FIDE Interfederatie transfers

118

500,00

-750,00

-250,00

FIDE Kamp. Volwassenen

119

-540,00

600,00

-920,00

-320,00

-540,00

FIDE/ECU Kamp. Jeugd

120

-2800,00

-980,00

-980,00

-2800,00

FIDE toernooiregistratie en verwerking

121

-2700,00

-5707,00

-2505,00

-2700,00

FIDE toernooiverwerking boetes

122

FIDE rating fees

123

-1372,00

-1372,00

-1400,00

3202,00

-1200,00

Totaal kosten interclubs/Total frais interclubs

-905,00

-8200,00

-8200,00

Interclub organisatie/organisation

126

-1200,00

-160,00

-160,00

-1200,00

Interclub arbiters

127

-3500,00

-3300,00

-3300,00

-3500,00

Interclub informatica arbiters

128
-3500,00

-3707,40

-3707,40

-3500,00

Interclub verplaatsingen arbiters
Totaal prijzen en boetes IC/Total prix et amendes
interclubs
Interclub prijzen/prix

129

132

-9000,00

-8660,00

-8660,00

-9000,00

Interclub compensatie boetes/amendes payées
Totaal volwassenen nationaal/Total adultes
national
Nat. kamp. Volwassenen/Champ. nat. Adultes
Nat. kamp. Volwassenen prijzen/Champ. nat.
Adultes prix
Nat. kamp. Volwassenen verblijf/Champ. nat.
Adultes logement
Supplement normen/supplément normes

133

-1500,00

-1268,75

-1268,75

-1500,00

Nat. kamp. blitz/Champ. nat. blitz
Nat. kamp. rapid/Champ. nat. rapid
Subsidies normentoernooien/Subsides tournois à
normes

-10500,00

-10500,00

-11800,00

-11800,00

136

-2000,00

-2500,00

-2500,00

-2000,00

137

-5600,00

-5600,00

-5600,00

-5600,00

138

-2000,00

-2000,00

-2000,00

-2000,00

139

-1200,00

-1200,00

-1200,00

-1200,00

140

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

141

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

142

Totaal volwassenen internationaal/Total adultes
international
Europ. landenkamp./Champ. Europ. Pays +
Olympiade
Totaal jeugd nationaal/Total jeunesse national
Nat. kamp. Jeugd/Champ. national jeunesse
Nat. kamp. Jeugd gesloten/Champ. national
jeunesse fermé
Interscholen/Interscolaire
Totaal jeugd intern. toernooien/Total jeunesse
tournois intern.
Jeugd intern. toernooien/Jeunesse tournois
intern.
Jeugd intern. toernooien/Jeunesse tournois
intern. KBSB
Totaal sport- en beroepscommissie/Total comm.
sportif et appel
Terugbetaalde waarborgen/Garanties
remboursées
Totaal schulden vorig jaar/Total dettes année
précédente

-8000,00
145

-8000,00

-12000,00
1255,65

-16555,68

-15300,03

-12000,00

-5220,00

-5220,00

148

-3850,00

-3850,00

-3850,00

-3850,00

149

-620,00

-620,00

-620,00

-620,00

150

-750,00

-922,75

-922,75

-750,00

-12000,00

-12000,00

153

-12000,00

24859,50

-56979,24

-32119,74

-12000,00

156

159
160
Divers

-6500,00

Visie

165

Vlag KBSB

166

-500,00

Notitiebriefjes

167

-2500,00

FIDE IO & Arbiters'License

168

Fide Titels

169

DGT-bord vervangen

170

Totalen

9000,00

-500,00

-12000,00
-500,00
46,10

-500,00

82372,00

-94755,00

-12383,00

105554,83

46,10

-25,00

-25,00

-133651,73

-28096,90

Rekeningsaldo 31/08/2014

Spaarrekening 1729, 73 + Toernooirekening 48, 84 + Lopende rekening 774, 57 = 2553, 14

Rekeningsaldo 31/08/2013

Spaarrekening 26543, 12 + Toernooirekening 10, 84 + Lopende rekening 4096, 08 = 30650, 04

72072,00

-83030,00

-10958,00

