Conseil d’Administration
de la FRBE
18 juillet 2015
Rapport Approuvé

Raad van Bestuur
van de KBSB
18 juli 2015
Goedgekeurd Verslag

Bernard Malfliet, 19-07-2015
Aanwezig - Présent: Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Marc Clevers, Luc Cornet, Jean-Christophe Thiry,
Raymond Van Melsen, Bart Van Tichelen, Geert Bailleul, Daniel Halleux, Rudolf Meessen.
Verontschuldigd – Excusés: Ludo Martens, Sandra Roubin, Jean-Pierre Haverbeke.
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs

Aanvang 14u00 – Einde 18u00
1.

Inleiding door de voorzitter

Début 14h00 – Fin 18h00
1.

Introduction du président

Ludo is verontschuldigd, hij geeft een
volmacht aan Bernard

Ludo est excusé, il donne une procuration à
Bernard.

De voorzitter hoort tijdens tornooien vaak
kritiek over de werking van KBSB. Vooral is
het raar dat bestuurders tegen hun eigen
voorstellen stemmen op een algemene
vergadering.

Le président entend souvent pendant des
tournois des critiques sur la façon de
fonctionner de la FRBE. En particulier, c'est
étrange que des administrateurs votent contre
leurs propres propositions à une assemblée
générale.

2.

Goedkeuring verslag RVB

2.

Approbation rapport CA

De verslagen van 28 maart en 6 juni worden
goedgekeurd.

Les rapports du 28 mars et 6 juin sont
approuvés.

Raymond is van mening dat de vergadering
van 6 Juni een “informatieve” vergadering was
wegens gebrek aan dagorde. De rest van de
RVB volgt hem niet.

Raymond est d'avis que le CA du 6 juin était
informelle en raison d'absence d'ordre du jour.
Le reste du CA ne le suit pas.

Bovendien is Raymond geen voorstander om
te stemmen via e-mail (omdat er niet kan
gediscussieerd worden).

En plus, Raymond n’est pas favorable au vote
par e-mail (car cela ne permet pas les
discussions)

3.

3.

Website

Site Web

Daniel Halleux is bereid verder de website te
verzorgen in de huidige context. Het is aan de
bestuurders om voldoende informatie naar de
website te sturen.

Daniel Halleux est d'accord de continuer à
s'occuper du site web dans le contexte actuel.
C'est aux administrateurs d'envoyer
suffisamment d'informations pour le site.

Alle klubs worden uitgenodigd om hun tornooiaankondigingen en resultaten op de website
van KBSB te laten publiceren.

Tous les clubs sont invités à faire publier sur le
site de la FRBE leurs annonces de tournoi et
leurs résultats.

4.

4.

Financiën

Finances

De besparingen NIC voorgesteld door Luc
Cornet (zie bijlage) worden bevestigd door de
RVB en worden zo snel mogelijk gepubliceerd
op de website.

Les économies proposées par Luc Cornet (voir
annexe) sont confirmées par le CA et seront
publiées le plus rapidement possible sur le site
web.

De RVB denkt niet dat een formele procedure
nodig is bij wanbetaling door een lid. De RVB
denkt wel dat iedereen in de RVB op de hoogte
moet zijn als er stappen genomen worden.

Le CA ne pense pas qu'une procédure formelle
soit nécessaire en cas de non paiement par un
membre. Le CA estime cependant que tout le
monde dans le CA doit être au courant si des
mesures sont prises.

De RVB beslist 8 tegen 1 dat vanaf nu de
administratiekosten bij jeugduitzendingen,
conform artikel 69 van het
Wedstrijdreglement, boven wat budgettair
voorzien is, aan alle spelers, behalve deze in
norm 1, zullen worden aangerekend (dit zou

Le CA décide par 8 voix contre 1 qu'à partir de
maintenant, les coûts administratifs pour les
envois des jeunes, conformément à l'article 69
du Règlement des tournois, qui dépassent ce
qui est prévu au budget seront répercutés (cela
doit faire environ 150 euro par joueur) sur tous

ongeveer 150 euro per speler zijn). Het betreft
Griekenland, Khanti Mansiysk, Porto Carras.
5.

Voorbereiding AV 2015

les joueurs, exceptés ceux qui ont la norme 1.
Cela concerne la Grèce, Khanti Mansiysk et
Porto Carras
5.

Préparation AG 2015

-

Debriefing BAV 6-6. Wat doet de RVB
om rekening te houden met dit signaal

-

Debriefing AGE 6-6. Que fait le CA pour
tenir compte de ce signal ?

-

Budget 2015-16 in evenwicht

-

Budget 201-15 en équilibre

-

Lidgeldverhoging van 2 euro voor een
budget in evenwicht voor 2016-17

-

Augmentation de cotisation de 2 euro pour
un budget en équilibre en 2016-2017.

-

Voorstellen budget 2015-16,
initiatieven voor te leggen aan de AV

-

Proposition de budget 2015-2016,
initiatives à présenter à l'AG

-

Reglementswijzigingen jeugd

-

-

Wedstrijdreglementen inzake BK

Changements dans les règlements
jeunesse

-

Selectiecriteria internationaal

-

Critères de sélection pour les compétitions
internationales.

De agenda zal worden afgewerkt op de
volgende RVB van 5 september.
De RVB gaat akkoord dat er meer werk
gemaakt moet worden van het creëren van
een draagvlak voor goedkeuring alvorens een
voorstel naar de AV gaat in de toekomst. Geert
stelt voor een werkgroep op te richten hiervoor
waarin alle stakeholders vertegenwoordigd
zijn.

L'ordre du jour sera finalisé lors du prochain CA
du 5 septembre.
Pour le futur, le CA est d'accord qu'il faut plus
travailler
pour
avoir
du
soutien
pour
l'approbation avant qu'une proposition ne soit
soumise à l'AG. Geert propose de créer un
groupe de travail dans lequel tous les
stakeholders seront représentés.

De secretaris generaal zal een boodschap voor
de website voorbereiden.

Le secrétaire général va préparer
communication pour le site web.

Op 17 oktober, dag van de AV, zal een RvB om
10 u. plaatsvinden

Le 17 octobre, jour de l'AG, il y aura un CA à
10h.

6.

Toernooien

6.

une

Tournois

ETCC selecties en besluit. De BAV heeft beslist
dat er maximaal 12000 euro mag voorzien
worden.

ETCC sélections et conclusion. Le CA décide
que maximum 12000 euro pourraient y être
consacrés.

De RVB bevestigd de modaliteiten die werden
opgesteld voor de selectie van de spelers

Le CA confirme les modalités qui ont été
présentées pour la sélection des joueurs.

Voor alle duidelijkheid, Rudolf Meessen is de
vertegenwoordiger van de topspelers en Luc
Cornet is internationaal verantwoordelijke ad
interim. Het is dus Luc die instaat voor de
selecties.

Pour être bien clair, Rudolf Meessen est le
représentant des joueurs d'élite et Luc Cornet
est Responsable international ad interim. C'est
donc Luc qui est compétent pour les sélections.

De ploeg werd beperkt tot 4 spelers en er is
geen kapitein of begeleider. Op deze basis kan
het budget gerespecteerd worden.

L'équipe est limitée à 4 joueurs et il n'y a pas
de capitaine ni d'accompagnateur. Sur cette
base, le budget peut être respecté.

Bij de dames zijn Goossens, Morozova, Wiebke
en Astrid Barbier geselecteerd

Chez les Dames, Goossens, Morozova, Wiebke
et Astrid Barbier sont sélectionnées.

Bij de heren Hovhanissyan, Geirnaert, Docx,
Van den Bussche.

Chez les hommes, Hovhanissyan, Geirnaert,
Docx et Van den Bussche.

Luc Winants wordt niet geselecteerd (7
stemmen, en 2 onthoudingen) op basis van
het niet opvolgen van de selectievoorwaarden
(dubbele kamer, betalen van de waarborg, en
dat slechts vier spelers gaan)

Luc Winants n'est pas sélectionné. (7 voix et 2
abstentions) sur base du refus des conditions
de sélection (chambre double, paiement d'une
caution, seulement quatre joueurs dans
l'équipe).

Stefan Beukema is niet geselecteerd omdat er
vier andere spelers geselecteerd werden met
hogere ELO.

Stefan Beukema n'est pas sélectionné car
quatre joueurs ayant un Elo plus élevé sont
sélectionnés.

De RVB bevestigt dat de laatste ronde
interklubs in eerste afdeling niet

Le CA confirme que la dernière ronde des
interclubs en division 1 ne sera pas commune

gemeenschappelijk gespeeld wordt dit seizoen.

cette saison.

Oude God heeft alle voorwaardes vervuld,
waardoor het laatste deel van de subsidies
voor het BK 2015 mag gestort worden.

Oude God a rempli toutes les conditions et la
dernière tranche des subsides pour le CB 2015
peut être versée.

Het BK Rapid 2015 is toebedeeld aan The
Belgian Chess Club. Deze zal op 13/09/2015
plaats vinden. Het BK Rapid 2016 is ook al
toevertrouwd aan The Belgian Chess Club ter
ere van de 10de verjaardag. Deze zal plaats
vinden op 12/09/2016.

Le CB de parties rapides 2015 est attribué à
The Belgian Chess Club. Il aura lieu le
13/09/2015. Le CB de parties rapides 2016 est
aussi attribué à The Belgian Chess Club à
l'occasion du dixième anniversaire du Mémorial
Tonoli. Il aura lieu le 12/09/2016

7.

Bespreking

Onderhoud PairTwo. Ter herinnering, Georges
Marchal stopt met het onderhoud op 1
september en dus moet er een beslissing
komen voor de toekomst.
De RVB gaat akkoord om SWAR aan te bieden
vanuit KBSB maar wenst eerst een aantal live
testen uit te voeren in tornooien om de goede
werking te bevestigen. De eenmalige aankoop
is 1000 euro met nadien onderhoudskosten
van 375 euro per jaar.

7.

Discussion

Maintenance de PairTwo. Pour rappel, Georges
Marchal arrêtera cette maintenance le 1er
septembre et il faut donc prendre une décision
avant cette échéance. Le CA est d'accord de
proposer SWAR pour la FRBE mais souhaite
d'abord réaliser une série de tests en direct
dans des tournois pour confirmer son bon
fonctionnement. L'achat unique est de 1000
euro avec, après, des coûts d'entretien de 375
euro par an.

Annexes - Bijlagen

Rapport VNT RvB KBSB 06/06/2015
Periode van 28/03/2015 – 06/06/2015

1)

NIC 2014-2015

•
Ronde 11 (voor de afdeling 2 tot en met 5) is zonder problemen verlopen.
•
De ploegen die kampioen zijn in tweede en stijgen naar eerste zijn: Anderlecht 1 en Jean-Jaurès 1
•
Er zijn 2 bijkomende IM-normen behaald:
Arben DARDHA (Hoboken)
Mathias DE WACHTER (TSM)
•
Het overzicht van seizoen 2014-2015 (met hierin informatie over de eindstand, de
promoveerders, de degradanten, de beste tweedes, de behaalde normen, de behaalde prijzen, de te
betalen boetes, de te krijgen schadeloosstellingen, het financieel overzicht) werd samen met de link van
de deadlines over volgend seizoen naar de interclubverantwoordelijken en penningmeesters verstuurd.

2)

BK 2015

•
Tot nu toe zeer vlotte samenwerking met organisator Jan T’Sas (Oude God).
•
Op 07/05/2015 is er een werkvergadering geweest in Schelle. Naast het bezoek aan de speelzaal
en analysezaal werd het toernooireglement grondig doorgenomen en werden een aantal procedures en
afspraken geconcretiseerd. Het toernooireglement staat inmiddels al op de website
(http://www.belchess2015.be/).
•
De deadline waarna beslist zou worden of er een apart dameskampioenschap zou plaats vinden
of niet, is verstreken. Vermits er slechts één vrouwelijke deelnemer ingeschreven stond, is beslist om
GEEN apart dameskampioenschap te spelen. De dames spelen bijgevolg in het open kampioenschap.
•
Ook de expertenreeks is compleet. De 2 vertegenwoordigers van de VSF, één van de FEFB en
SvDB, de expertenkampioen en de open-kampioen van vorig jaar, de jeugdkampioen van dit jaar
aangevuld met de 3 hoogste spelers op elo hebben inmiddels ook expliciet bevestigd bij mij. Hun lijst
staat ook op de website bij deelnemers.
•
Met 2 GM’s is de expertentoernooi geen GM-normen-toernooi, maar wel een IMnormentoernooi.
•
Op dinsdag 16 mei om 19u30 zal in het clublokaal van Oude God de lottrekking plaats vinden.
Alle experten werden hiervoor uitgenodigd. Enkel GM Alexandre Dgebuadze heeft tot hiertoe
aangegeven aanwezig te zullen zijn.
•
De homologaties voor FIDE zijn voor het expertenkampioenschap en het open kampioenschap
zijn gedaan.
3)

NIC 2015-2016

Ziehier ter herinnering. Groen is op de RvB van 03/01/2015 beslist.
Ronde
1
2
3
4

2015-2016
2014-2015
zo. 27/09/2015 zo. 28/09/2014
zo. 11/10/2015 zo. 19/10/2014
zo. 08/11/2015 zo. 02/11/2014
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 zo. 24/04/2016 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
N.a.v. de ontvangen kritiek is de vorige vergadering besloten om deze beslissing mogelijks te herzien
indien er alsnog kandidaturen zouden binnenkomen. De voorzitter heeft een kandidatuur aangebracht
(Kasparov Chess Foundation Europe te Option in Leuven). Zie het reeds doorgestuurde bezoeksrapport.
De gestelde vraag in dit rapport is : Wie is de organisator hiervan? Wie zorgt voor de bekers van de
eerste, tweede en derde plaats?
Tot hier is het een copy-paste van mijn verslag van 28/03/2015. Tot op heden is hier nog steeds geen
enkele update geweest. Ik dien de clubs VOOR 1 juli te communiceren:
•
Of de gemeenschappelijke ronde voor eerste afdeling nu plaats vindt op zaterdag 23 of zondag 24
april.
•
En bijgevolg of dat de paringen van de round-robin zijn zoals de laatste jaren of zoals vroeger. (Dit
is van belang voor de clubs om te weten op welke rondes hun lokalen beschikbaar zijn.)
In elk geval zal ik bij gebrek aan beslissing tegen 27/06/2015 aan de clubs communiceren dat er GEEN
gemeenschappelijke ronde zal plaats vinden en dat bijgevolg de eerste klasse speelt samen met de
andere afdelingen op zo. 24/04/2016 EN dat de paringen van de round-robin zal zijn zoals het vroeger
was.

4)

BK Blitz – Rapid - Senioren 2015

BK Senioren 2015: geen kandidatuur ontvangen.
BK Rapid 2015: nog geen kandidatuur ontvangen.
BK Blitz 2015
Deze vond plaats op za. 02/05/2015 vanaf 10u te Saint-Ghislain, georganiseerd door Angelo Capone in
samenwerking met de schaakclub van Fontaine en gearbitreerd door Renaud Barreau en mezelf. Er
waren 126 deelnemers. Dit toernooi is zonder enig incident verlopen. Toernooiwinnaar werd GM
Vladimir Epishin, voor GM Petar Popovic en GM Erik Van Den Doel. Het Belgisch podium bestond uit IM
Mher Hovhannisyan (4de), IM Cemil Gulbas (5de) en GM Alexandre Dgebuadze (6de).

5)

Pair Two / SWAR

De stand van zaken is als volgt:
•
De laatste verschenen versie van Pair Two is 6.09. Deze werkt met het FIDE-paringsmodule
JaVaFO. D.w.z. dat de Pair Two de paringen maakt die de FIDE voorstelt.

•
Daarnaast heeft Georges Marchal doorgegeven dat hij Pair Two zal onderhouden tot en met
31/08/2015.
•
Georges Marchal is bezig aan een nieuw programma SWAR (Swiss – Accelerated – Roundrobin).
Dit programma kent veel van de functionaliteiten van Pair Two en zit wel in een nieuw jasje waarmee
comptabiliteit wel verzekerd is. Hij vraagt hier éénmalig 1.000 EUR en jaarlijks 375 EUR
onderhoudskosten. Anderzijds dienen er dan wel concrete afspraken (zelfs garanties) gemaakt te worden
dat de KBSB inspraak heeft in de ontwikkeling van modules/features/enz.
Buiten de tekst van de laatst verschenen versie is dit hetzelfde als uit mijn rapport van vorige keer. Ook
hier vraag ik aan de RvB om iets concreets af te spreken wie hier mag onderhandelen met Georges
Marchal in naam van de KBSB.

6)

Varia

•
Ik krijg meer en meer vragen omtrent de internationale uitzendingen. Wie is hier eigenlijk mee
bezig? Ik heb dit reeds de laatste twee vergaderingen ter sprake gebracht. Telkens krijg ik te horen “We
zullen vragen aan Rudolf Meessen, die onze medewerker is voor spelers boven de 2200 elo.”
Echter dit systeem werkt niet. Er moet hier een verantwoordelijke bestuurder zijn of iemand die dit
(tijdelijk) op zich neemt. Nu dient er iemand gevonden te worden op ZEER KORTE TIJD die voor dit jaar
de uitnodigingen wil sturen, de selectie wil maken, de reizen wil boeken, etc. Dit kan echt niet wachten.

Rapport FIDE Delegate RvB KBSB 06/06/2015
Periode van 28/03/2015 – 06/06/2015

Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:
•
Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de FRS (samen met Daniel
die het leeuwenaandeel hiervoor gedaan heeft)
•
Aanvraag titels
Afgerond dossier GM-titel Tanguy RINGOIR
Afgerond dossier FM-titel Arno BOMANS (geval van virtuele overschrijding van 2300-grens)
Afgerond dossier FM-titel Rob MICHIELS
Afgerond dossier IM-titel François GODART
Afgerond dossier IA-titel Geert BAILLEUL
Lopend dossier IM-titel Thibault VANDENBUSSCHE (al goedgekeurd door de FIDE, maar moet 60
dagen in totaal wachten)
Lopend dossier FA-titel Marc CLEVERS
Lopend dossier FA-titel Bart DE VOGELAERE
•
Aanvraag transfer
Lopend dossier Christiaan BEUKEMA
Lopend dossier Edit KOLLO
•
Batches gelicentiëerde arbiters aanvangen voor:
Afgerond voor IA Geert BAILLEUL (opnieuw)
Afgerond voor Tobias VERHULST (nieuw)
•
De FIDE gaat (eerst tegen 01/04/2015, uiteindelijk) tegen 01/07/2015 een nieuw veld verplicht
maken. Daarnaast zal het ook niet meer mogelijk zijn om nieuwe Belgische spelers zonder FIDE-ID via

een toernooirapport een FIDE-ID te geven. Nu dient dus elke Belgische speler zonder FIDE-ID voor het
indienen van een FIDE-rapport een FIDE-ID te hebben en dit kan dus enkel manueel. De velden zijn:
naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres. Omdat in de bestanden van de KBSB de
geboorteplaats niet bestond, is dit veld toegevoegd. Er wordt gevraagd aan alle clubs om dit veld op te
vullen.
Weeral tekst uit mijn vorig rapport. De clubs werden gevraagd om dit in te vullen. Maar ik zie nu al dat
vele clubs hier een onzinnig karakter ingeven (vb. “?”) zodat ze niet geblokkeerd worden op dit verplicht
veld.
•
Ik krijg vele toernooiaankondigingen. Ik moet voor mezelf nog één en ander uitdokteren. Sinds de
nieuwe website werkt dit anders en ik heb nog geen tijd gehad om dit verder uit te pluizen. Wordt
vervolgd.
•
Het volgende punt dient ook behandeld te worden door de RvB: de trainercursus. Coaches
krijgen enkel nog een gratis verblijf op FIDE- of ECU-toernooien als ze een fide-titel van trainer hebben.
Er is nu een coach die geen FIDE-titel heeft, die argumenteert dat hij graag zo’n FIDE-trainercursus wil
volgen, maar dat hij dit niet wil doen ter plaatse om de kwaliteit van zijn coaching niet in het gevaar te
brengen (terwijl enkele anderen in het verleden dit wel gedaan hebben). Anderzijds als hij dit op een
ander moment dan wanneer hij coacht, zou willen doen, dan zijn alle kosten voor hem, aangezien de
KBSB geen (financiële) mogelijkheden heeft om die cursus zelf te doen. Hij vraagt nu concreet naar
financiële middelen om die trainercursus elders te kunnen volgen of dat de KBSB toestaat dat hij ter
plaatse een cursus zou volgen (en hem dan ook minder kinderen toevertrouwt zodat de kwaliteit van de
kinderen die hij coacht, er niet onder zou lijden).

Rapport VNT RvB KBSB 18/07/2015
Periode van 06/06/2015 – 18/07/2015

1)

NIC 2014-2015

•
…
Mijn voorstel zou zijn om op te nemen in het huishoudelijk reglement: “In geval van het niet
betalen van de financiële schulden kan de RvB op voorstel van de penningmeester een speler of een club
volledig of gedeeltelijk (vb. voor een bepaald kampioenschap) schorsen. Voorafgaandelijk aan een
schorsing dient de speler of de club via verschillende communicatiemogelijkheden benaderd te zijn.
Deze schorsing is onmiddellijk opgeheven van zodra de speler of de club zijn financiële schulden betaald
heeft. De penningmeester verwittigt in dit geval onmiddellijk zowel de speler of de club als de andere
leden van de RvB.”
2)

BK 2015

•
Jan T’Sas heeft samen met zijn ploeg uit Oude God een geweldig BK georganiseerd. De
speelomstandigheden waren zeer goed. De deelnemers waren zeer tevreden.
•
Alle communicaties verschenen op de website http://www.belchess2015.be/. Ook verschenen er
ook artikels over de experten op de website van Schaakfabriek (http://schaakfabriek.be/). Daarnaast was
er ook redelijk wat persbelangstelling.
•
De kampioenen zijn:
Experten: IM Mher HOVHANNISYAN (CRELEL)
Open: winnaar GM Levente VAJDA (Brasschaat); kampioen FM Gorik COOLS (Hoboken)
Dames: WFM Hanne GOOSSENS (Geel)

•
De elo-rapportages voor nationale en FIDE-elo zijn gedaan en reeds verwerkt door respectievelijk
Daniel Halleux en de FIDE.
•
De enige norm die gescoord werd, is een FA-norm voor Bart Van Tichelen.
•
De organisatie was dus heel goed. De controle op 80% van het inschrijvingsgeld plus de voorziene
subsidies versus de uitgekeerde geldprijzen was ook ok (9.544 EUR moeten uitgeven en 10.050 effectief
uitgegeven). Daarom vraag ik de RvB om haar goedkeuring te geven dat de penningmeester het tweede
deel van de voorziene subsidies stort op rekening van Oude God.
•
Anderzijds, en dit heeft niets met de organisatie te maken, zijn er een aantal negatieve
reglementspunten gemeld:
Nu kan een organisatie zelf haar scheidingspunten kiezen. Zou dit niet beter in het reglement
staan? Op die manier zijn er elk jaar dezelfde scheidingspunten.
Zou ook niet in het reglement moeten staan of dat prijzen gedeeld moeten zijn (met aanduiding
van toernooiprijzen en categorieprijzen)? Ook hier weeral dat afhankelijk van organisatie tot organisatie
andere systemen gebruikt worden wat de onduidelijkheid vergroot.
In het reglement is er geen sprake van versnelde paringen bij het open. Anderzijds staat het er
ook niet in en wordt de toernooivorm (Zwitsers systeem) niet veranderd: een Zwitsers toernooi zonder
of met versnelde paringen blijft een Zwitsers toernooi. Ook dit zou in het reglement verduidelijkt moeten
worden.
Daarnaast in geval het antwoord op de vorige vraag “ja voor versnelde paringen” zou zijn, is de
vraag of er niet een minimum aantal spelers moet opgelegd worden van wanneer versnelde paringen
kunnen ingevoerd worden. Vorig jaar met 226 deelnemers waren de versnelde paringen zeer goed. Dit
jaar met 140 deelnemers waren de versnelde paringen minder goed. Een voorstel hierin zou zijn: vanaf
200 deelnemers.
Voorts zijn de volgende opmerkingen gemaakt omtrent de deelname van spelers:
a)
Art. 19:
NL
OPEN TOERNOOI.
9 rondes; Zwitsers.
Staat open voor elke speler aangesloten bij één van de drie culturele federaties en die niet gerechtigd is
tot deelname aan de Expertengroep of Dameskampioenschap.
FR
TOURNOI OPEN.
9 rondes ; système suisse.
Ouvert à tout joueur affilié à l'une des trois fédérations culturelles et n'ayant pas le droit de participer au
tournoi des experts ou au Championnat des dames.
Er is discussie over de deelname van GM Levente VAJDA. Voor mij mocht hij meedoen in het open,
aangezien hij zich te laat had aangemeld om op basis van FIDE-ELO bij de experten te kunnen
meespelen. Een ander invalshoek is dat hij niet mocht meedoen, omdat hij wel degelijk recht had of
gerechtigd was om bij de experten mee te doen (laattijdigheid van inschrijven heeft niets te maken met
gerechtigdheid). Dit artikel zou speciaal in het reglement gekomen zijn om te voorkomen dat spelers die
gerechtigd waren om in de expertenreeks mee te spelen, zich hiervan onttrokken door zich laattijdig aan
te melden.
b)
Art. 3b.
NL
Elk lid van een club moet in regel zijn met zijn federale en ligabijdrage op het ogenblik van inschrijving
voor elke officiële competitie.
FR
Tout membre d'un cercle doit être en règle de cotisation fédérale et de cotisation de Ligue au moment
de l'inscription à toute compétition officielle.

Concreet wil dit zeggen dat inschrijvingen van spelers waarvoor nog geen federale en ligabijdrage
betaald is, geweigerd moeten worden. Volgens de huidige procedure betekent dit dat alle spelers
aangesloten nadat de federale factuur is opgemaakt (15 september) NIET meer mogen meedoen.
c)
Veronderstel dat punt b) met de mantel der liefde bedekt zou worden en veronderstel dat
iemand zich zou aansluiten vanaf 1 juni. Dan kan deze aan het BK over twee seizoenen meedoen, terwijl
hij maar betaald heeft (of zal betalen) voor één seizoen.

3)

NIC 2015-2016

•
De definitieve data.
Graag goedkeuring van “Il a été décidé …”
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 zo. 24/04/2016 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
Hierdoor zijn ook de paringen veranderd (de normaal eerste ronde is nu ook effectief de eerste ronde).
De communicatie omtrent geen laatste gemeenschappelijke ronde en omtrent de nieuwe paringstabel is
gepubliceerd op de website van de KBSB.
•
De inschrijvingen zijn geopend vanaf 1 juli.

4)

BK Blitz – Rapid - Senioren 2015-2016

BK Senioren 2015: geen kandidatuur ontvangen (opgepast: na de BAV is er geen budget voorzien)
BK Rapid 2015: Anderlecht heeft haar kandidatuur ingediend om haar 9de Memorial José Tonoli te laten
doorgaan als BK Rapid 2015. Datum is zo. 13/09/2015 in De Rinck te Anderlecht. Anderzijds heeft ze haar
kandidatuur ook ingediend voor de 10de Memorial José Tonoli op zo. 12/09/2016. Als de club moet
kiezen tussen één datum, dan kiest ze voor de jubileum-editie. Opgepast: Anderlecht vraagt wel of dat ze
tegen zo. 13/09/2015 kan weten of dat ze volgend jaar het BK Rapid 2016 mag organiseren.
BK Blitz 2016: nog geen kandidatuur ontvangen.
BK 2016
Ik heb een telefonische kandidatuurstelling gekregen van Victor Schlech uit Wirtzfeld om het BK 2016
tussen za. 02/07/2016 en zo. 10/07/2016 te mogen organiseren in Elsenborn. Ik ga binnenkort een volledig

dossier ontvangen. De club vraagt wel om tegen uiterlijk 1 oktober door te geven of dat ze de organisatie
kan krijgen (dit voor de reservering van de zaal).

5)

Pair Two / SWAR

De stand van zaken is als volgt:
•
De laatste verschenen versie van Pair Two is 6.11. Deze werkt met het FIDE-paringsmodule
JaVaFO. D.w.z. dat de Pair Two de paringen maakt die de FIDE voorstelt.
•
Daarnaast heeft Georges Marchal doorgegeven dat hij Pair Two zal onderhouden tot en met
31/08/2015.
•
Georges Marchal is bezig aan een nieuw programma SWAR (Swiss – Accelerated – Roundrobin).
Dit programma kent veel van de functionaliteiten van Pair Two en zit wel in een nieuw jasje waarmee
comptabiliteit wel verzekerd is. Hij vraagt hier éénmalig 1.000 EUR en jaarlijks 375 EUR
onderhoudskosten. Anderzijds dienen er dan wel concrete afspraken (zelfs garanties) gemaakt te worden
dat de KBSB inspraak heeft in de ontwikkeling van modules/features/enz.
Buiten de tekst van de laatst verschenen versie is dit hetzelfde als uit mijn rapport van vorige keer. Ook
hier vraag ik aan de RvB om iets concreets af te spreken wie hier mag onderhandelen met Georges
Marchal in naam van de KBSB.
Om Swar uit te testen, ga ik naar Georges Marchal op dinsdag 21/07.

Rapport VIT RvB KBSB 18/07/2015
Periode van 06/06/2015 – 18/07/2015

Sinds vorige RvB ben ik aangesteld als VIT ad interim. Echter wegens te weinig aanwezigen, graag dit
herbevestigen.

MAILS
Besparen op prijzen en boetes in NIC
Initiatief : Besparen op prijzen en boetes in NIC
Doel : Het besparen op prijzen en boetes in NIC waardoor het deficit in het budget voor seizoen
2014-2015 minder groot wordt.
Beschrijving : De RvB vroeg mij om een voorstel uit te werken om te besparen op uitgaves in de
NIC. De enige plaats waar ik dit kan (en wil) doen, is op prijzen en boetes.
Praktisch :
* Aan de inschrijvingsbedragen wordt niet geraakt.
* De vierde prijs per afdeling/reeks wordt niet meer uitgekeerd.
* De prijzen worden verminderd (flink in eerste afdeling, verder ook in 2de, 3de en 5de afdeling).
* Bijkomend: mocht de kampioen of vice-kampioen zich inschrijven voor de clubcup, dan krijgen ze
extra subsidie.
* Totale besparing in geval van hetzelfde aantal reeksen is 2.080 EUR.
* De schadeloosstelling bij forfaits wordt niet meer uitgekeerd. Een besparing van 1.275 EUR.
* Onaangekondigde forfaits of forfaits gegeven door de thuisclubs zou meer bestraft moeten worden
(25 EUR voor eerste en tweede afdeling; 12,50 EUR voor derde afdeling; 6,25 voor 4de en 5de
afdeling). De schadeloosstelling in geval van een ontvangen forfait op verplaatsing zou wel
uitgekeerd moeten worden. Dit idee heeft misschien niets met besparing te maken, maar meer met
enerzijds het respect t.o. de andere club dat spelers voor niets enerzijds een zondag reserveren en
anderzijds zich moeten verplaatsen om dan uiteindelijk niet te moeten spelen.

De definitie voor onaangekondigd is voor eerste afdeling ten laatste om middernacht en voor de
andere afdelingen om 10u ’s morgens telkens op zondagmorgen via telefoon en mail naar de forfait
ontvangende ploeg en via mail naar de VNT.
Budget : Er is een besparing van 2.080 + 1.275 = 3.355 EUR.

Chers comitards,
Dès aujourd’hui on voit le suivant sur le FRS (Fide Rating Server).
J’ai déjà regardé dans la nouvelle module et j’ai vu le suivant :
La source FOA = FIDE Online Arena.
Il y a trois catégories de joueurs :
· Ceux qui sont affiliés (à ce moment). Par exemple Van Der Velden, Karsten.
· Ceux qui ne sont plus affiliés à ce moment. Par exemple Lecompte, Rodrigue (dernière partie en 2006).
· Ceux que n’ont jamais été affiliés. Par exemple les quatre autres.
Ces joueurs sont sous la fédération FID (= FIDE).
Dans ce cas j’ai essayé d’accepter le joueur Van Der Velden, Karsten. Il m’a demandé si j’étais bien sûr et qu’en
cas de oui, le joueur serait averti par mail (malheureusement pas de printscreen). Je l’ai effectué. Maintenant
le joueur est devenu belge pour la FIDE :
Quand je vais regarder sous les données que la FIDE rassemble, je ne vois malheureusement pas l’adresse email :
Donc pour les 5 autres joueurs on ne les peut pas contacter.
Pour ce nouveauté de la FIDE, il faut une procédure.
Je suggère d’en discuter le 18/07/2015. Daniel et moi, il nous faut une réponse sur la question que devons
nous faire par catégorie : les accepter ou refuser. En plus, je pense qu’une discussion sur des différents
cotisations est à envisager.
Pour le bon ordre, je voudrais rappeler que, pour le moment, le montant que la FRBE doit payer à la FIDE
pour les cotisations et pour les tournois registrés, n’augmentera pas à cause de ces joueurs.
Mais moi je ne sais pas si la FIDE va augmenter ce montant par joueur pour chaque affiliation à la fédération.
Bien à vous.
Luc.

