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AANVANG/DEBUT: 14h
1.Introductie door de Voorzitter, hij
verwelkomt iedereen en in het bijzonder
Sergio Zamparo als nieuwe VNT, hij geeft
volgend verslag mee:

“1. Mijn op het nieuwe boekjaarverzoek aan de
ECU en de FIDE om financiële steun voor de
reis van onze ploegen naar de Olympische
Spelen in Batumi, ik kreeg een positieve reactie,
we zullen € 3.900,00 ontvangen.
2. In een verzoek aan de minister van Sport, de
heer Rachid Madrame, kreeg ik ook een positief
antwoord. Men werkt aan een decreet dat
schaken erkend zal worden als sport in
Wallonië. "

Introduction par le Président, il accueille tout le
monde et en particulier Serge Zamparo comme
nouveau RTN, son rapport:
« “ J'ai défendu les points suivants et je peux dire

avec succès.
1. Ma demande à l'ECU et à la FIDE pour un
soutien financier pour le voyage de nos équipes
aux Jeux olympiques de Batumi, j' ai reçu une
réponse positive , nous recevrons 3 900,00 €.
2. Dans une demande adressée au ministre des
Sports, M. Rachid Madrame j'ai également reçu
une réponse positive. On travaille à un décret que
les échecs seront reconnu comme un sport en
Wallonie. »

2.De vergadering is rechtsgeldig

La réunion est légale

3.De dagorde wordt goedgekeurd en de ,
ingediende volmachten aanvaard, notitie van
de (bijkomende) punten « varia ».
4. Bart is de stemopnemer.
5.Het verslag vorige B.V.(11 augustus 2018)
is goedgekeurd en staat op de website.
6. De penningmeester deelt de stand van de
rekeningen mee: 100 001.47€ en 27 043.60€

Approbation de l’ ordre du jour, la procuration
introduite acceptée, notation des points
(supplémentaires) « divers ».
Bart est le scrutateur.
Le rapport de la réunion précédente (11 aout
2018) est approuvé et se trouve au site Web.
Le trésorier communique le relevé des
comptes : 100 001.47€ en 27 043.60€

-Budget: een paar voostellen zullen dienen te
worden opgenomen op het nieuwe boekjaar
en worden derhalve voorgelegd aan de A.V.

-Budget: quelques propositions devront être
incluses dans le nouvel exercice et seront donc
soumises à l'A.G.

-Voorstellen van Luc (volledig rapport in fine),
medegedeeld aan de penningmeester:

-Propositions de Luc (rapport complet en fine),
communiquées au trésorier:

Omtrent de normensubsidie voor het Belgisch
Kampioenschap:

A propos de la subvention standard pour le
championnat belge:

* Indien er normen mogelijk zijn in het BK
Experten én in het BK Open, dient de
normensubsidie dus tweemaal betaald te
worden.
*Indien de gesloten expertenreeks een GMnormentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie
2.000€ moeten bedragen. Indien het een
IM/WGM-normentoernooi zou zijn, dan 1.200€
Tenslotte indien een WIM-normentoernooi,
dan 800€.
*Indien de open Zwitsers toernooi een GMnormentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie
1.500€ moeten bedragen, waarvan echter er
enkel 1.000€ wordt uitgekeerd aan de
organisator indien daadwerkelijk geen norm
(maakt niet uit welke) behaald werd. Indien
de open Zwitsers toernooi een IM/WGM
normentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie
1.000€ moeten bedragen, waarvan echter er
enkel 650€ wordt uitgekeerd aan de
organisator indien daadwerkelijk geen norm
(maakt niet uit welke) behaald werd. En
tenslotte indien de open Zwitsers toernooi een
WIM- normentoernooi zou zijn, dan zou de
subsidie 600€ moeten bedragen, waarvan er
echter enkel 400€ wordt uitgekeerd aan de
organisator indien daadwerkelijk geen WIMnorm behaald werd.

• Si des normes sont possibles au CB Experts et
au CB Open, la subvention de normes doit donc
être payée deux fois.

-De voorzitter zal toegang krijgen tot onze
rekeningen bij BNP Paribas Fortis mét
volledige machtiging.

-Le président aura accès à nos comptes auprès
de BNP Paribas Fortis avec une procuration
complète.

7. I.O. (gevolg vraag Jan Van Hercke). Deze
zaak is opgelost en Jan is op de hoogte
gebracht. Voortaan dient er verder niets
gedaan te worden voor zover de FIDE ons ter
zake niet contacteert.

I.O. (suite à une demande de Jan Van Hercke)
Cette affaire est clôturée et Jan est mis au
courant. A partir de maintenant rien ne doit
être fait pour autant que la FIDE ne nous
contacte pas à ce sujet.

• Si la série d’experts fermés était un tournoi de
normes GM, la subvention devrait être de
2 000€. S'il s'agissait d'un tournoi de normes IM
/ WGM, alors 1 200€. Enfin, si un tournoi de
normes WIM, alors 800€.
• Si le tournoi Swiss Open devait être un
tournoi répondant aux normes GM, la
subvention devrait être de 1 500 €, dont
seulement 1 000 € seront versés à
l’organisateur si aucune norme (peu importe
laquelle) n’ait été atteint.
Si le tournoi Swiss Open était un tournoi de
normes IM / WGM, la subvention devrait être de
1 000 €, dont seulement 650 € seront versés à
l'organisateur si aucune norme n’ait été atteint
(peu importe laquelle).
Et enfin, si le tournoi Swiss Open devait être un
tournoi de normes WIM, la subvention devrait
être de 600 €, dont seulement 400 € seront
versés à l’organisateur si aucune norme WIM
n’est effectivement atteint.

8. Medewerker/bestuurder VNT
-Sergio bedankt de leden van de RvB voor de
goede ontvangst; hij wordt bevestigd in zijn
functie van medewerker (VNT) en zal tevens
de wedstrijdreglementen beheren; bij de
komende A.V. stelt hij zijn kandidatuur als
bestuurder.

Responsable/administrateur RTN
-Sergio remercie les membres du C.A. pour la
bonne réception; il est confirmé dans sa
fonction de personne mandatée (RTN) et gérera
également le règlement des tournois; à la
prochaine A.G. il met sa candidature en tant
que administrateur.

-Voor het indienen van de kandidaturen voor
het inrichten van de laatste ronde N.I.C. wordt
een limietdatum van 30 september
vooropgesteld. Voor de Belgische
Kampioenschappen zal dit 15 oktober zijn.

-Pour l’introduction des candidatures pour
l’organisation de la dernière ronde I.C.N. une
date limite du 30 septembre est fixée. Ce sera
le 15 octobre pour les Championnats Belges.

-De voorstellen van de Liga Oost-Vlaanderen,
hierna, worden besproken. De Liga zal een
aangepast voorstel indienen bij de A.V.

-Les propositions de la Ligue de la Flandre
Orientale, ci-après, sont discutées. La Ligue
soumettra une proposition modifiée à l'A.G.

"Artikel 29 – Algemene bepalingen
c. De Raad van Bestuur beslist over de
indeling der reeksen, op voorstel van de
Verantwoordelijke Nationale Toernooien, en
vermijdt zoveel mogelijk dat twee ploegen van
eenzelfde club in dezelfde reeks worden
ondergebracht. Hij voert de lottrekking uit.
Wanneer toch twee ploegen van eenzelfde
club in dezelfde reeks spelen, ontmoeten zij
elkaar in ontmoeten zij elkaar in of voor de
eerste ronde, met dien verstande dat de
ontmoeting ten vroegste kan doorgaan de
dag volgend op de publicatie van de
spelerslijsten. Artikel 36 van het
wedstrijdreglement is strikt van
toepassing, in de lijst van het klassement
worden de resultaten pas opgenomen de
dag na de aanvankelijk voorziene
speeldag.”
AANVULLING BIJ ART. 36 a.:

29. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
c. Le CA décide, sur proposition du RTN, la
répartition des équipes en évitant, si possible,
la
présence de deux équipes d'un même cercle
dans une même série.
Il effectue le tirage au sort.
Si deux équipes d'un même cercle jouent quand
même dans la même série, elles se rencontrent
à ou avant la première ronde, étant entendu
que le rencontre peut avoir lieu au plus tôt
le lendemain de la publication des listes de
joueurs. L'article 36 du règlement du
concours est strictement applicable, dans
la liste des classements, les résultats ne
sont inclus que le lendemain du jour de jeu
initialement prévu. »

ADDITION À L'ART. 36 a.:

RÉSULTATS.

“…, Opdat de pers over deze resultaten zou
kunnen berichten in de maandagkrant, is er
bijkomend de verplichting voor de
thuisploegen uit eerste afdeling om de
ploeguitslagen vóór 21u op de dag van de
ronde te sms-en naar de VNT. Deze zal de
ploeguitslagen en de stand naar de pers
doorsturen rond 21u. De uitslagen van de
vooraf gespeelde wedstrijden worden
meegedeeld op het ogenblik van de
aanvankelijk voorziene datum.”

« …, Pour que la presse puisse communiquer
ces résultats dans les journaux du lundi, il y a
l’obligation pour les équipes visitées de la
division 1 d’envoyer les résultats d’équipe avant
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. Les
résultats des parties précédemment joués
seront annoncés au moment de la date
initialement prévue. "

9. Privacy/GDPR, stand van zaken, impact op
het huishoudelijk reglement en op de IT
infrastructuur. Bernard is niet aanwezig, dit
punt wordt dus niet behandeld.

Privacy/GDPR, situation actuelle, impacte sur le
R.O.I. et sur l’infrastructure IT.
Bernard n'est pas présent, ce point n'est pas
traité.

10. Herziening statuten en H.R.
Bernard is niet aanwezig, dit punt wordt dus
niet behandeld.
11. Bespreking over de werking van de CIS,
voorstellen. Geert is niet aanwezig, dit punt
wordt dus niet behandeld.
12. Voorstel wijziging van het
jeugdreglement: Martin zal dit voorleggen op
de A.V.
13. DGT-materiaal
- (clubs) de impact op het budget is moeilijk
te schatten, voorstel te bespreken op de A.V.
-Liga West-Vlaanderen: het voorstel van de
Liga zal met steun van de KBSB door Luc
worden doorgezonden naar de FIDE (unaniem
akkoord).
14. FIDE : presentatie van het programma
van een kandidaat voorzitter van de FIDE:
geschrapt wegens onmogelijkheid van de
kandidaat om zich ter plaatse te begeven.
15. SWAR : vertaling/aanpassing NL is
gedaan door Eddy.

Révision des statuts et R.O.I.
Bernard n'est pas présent, ce point n'est pas
traité.
Débat sur le fonctionnement de la C.A.I.,
propositions. Geert n'est pas présent, ce point
n'est pas traité.
Proposition de modification de la réglementation
de la jeunesse : Martin présentera ceci sur le
A.G.
DGT-materiel
- (clubs) l'impact sur le budget est difficile à
estimer, proposition à discuter sur l’ A.G.
-Ligue de la Flandre Occidentale :la proposition
de Ligue sera transmise par Luc à la FIDE avec
le soutien de la FRBE (accord unanime).

16. FIDE - Congres Batumi stemming voor de
toekomstige Voorzitter
De RvB maakte zijn keuze duidelijk voor een
voor de KBSB “eerste kandidaat”, en -als
reserve- voor een tweede kandidaat.

FIDE -Congres Batumi vote pour le futur
Président
Le C.A. a clairement fait le choix d'un -pour la
FRBE- "premier candidat" et, en tant que
réserve, pour un deuxième candidat.
-

17. VOORBEREIDING A.V. 20 OKTOBER

PREPARATION A.G. du 20 OCTOBRE

-Aurore doet het nodige voor de reservatie
van de zaal voor de A.V. op 20 oktober (een
alternatief wordt vooropgesteld door
ondervoorzitter Bart (Mechelen)).
Ben zal afwezig zijn wegens het W.K. jeugd in
Griekenland.

-Aurore fait le nécessaire pour la réservation de
la salle pour l'A.G. du 20 octobre (une
alternative est proposée par le vice-président
Bart (Malines)).
Ben sera absent à cause du Championnat du
Monde de la jeunesse en Grèce.

-De algemene voorbereidingen worden
besproken.

-Les préparations générales sont discutées.

-Nicolas Rauta (bestuurder FEFB) zal op zijn
vraag worden ingelicht over de komende A.V.
18. VARIA
-de zetel van de vereniging verandert niet, als
correspondentieadres zal dat van de secretaris
generaal worden doorgegeven.
-van Jan Gooris (VSF) werd een email
ontvangen i.v.m. de moeilijke situatie van een
jeugdspeelster (uitgeprocedeerd). Bart zal Jan
inlichten en hem vragen de ouders van deze
speelster te verzoeken zich rechtstreeks tot de
KBSB te wenden met hun noden.

FIDE : présentation du programme d'un
candidat président de la FIDE: supprimé en
raison de l'incapacité du candidat à se rendre
sur place.
SWAR: la traduction/adaptation NL est faite par
Eddy.

-Nicolas Rauta (administrateur FEFB) sera à sa
demande informé sur l’A.G. à venir.
DIVERS
-le siège de la fédération ne se modifie pas,
l’adresse de correspondance sera celle du
secrétaire général.
-de Jan Gooris (VSF) un email a été reçu en ce
qui concerne la situation difficile d'une jeune
joueuse. Bart informera Jan et lui demandera
de demander aux parents de cette joueuse de
s’adresser directement à la FRBE avec leurs
besoins.

-Raymond stelt ons op de hoogte van de
nieuwe te verwachten wetgeving (zo zal onze
vzw omgeschakeld worden naar een
“onderneming” die waarschijnlijk al zal ingaan
op 01.01.2019. We volgen dit op.
-In de loop van de vergadering werd er
gebrainstormd over onze
toekomstperspectieven (wat betekenen wij
voor de clubs, wat wensen de clubs, wat
kunnen we doen voor de uitbreiding van het
schaken in België, …). De RvB zal over deze
onderwerpen een B.V. beleggen in januari
2019.
-Op de A.V. zal Ruben een demonstratie
geven van de nieuwe website.

-Raymond nous informe de la nouvelle
législation à prévoir (par exemple, notre asbl
sera remplacée par une "entreprise" qui
débutera probablement le 01.01.2019, nous
suivons cela.
-Au cours de la réunion, nous avons discuté de
nos perspectives d'avenir (que signifie-t-on
pour les clubs, que veulent les clubs, que
pouvons-nous faire pour l'expansion des
échecs en Belgique, ...). Le C.A. organisera
une réunion à ce propos en janvier 2019.
-Ruben donnera une démonstration du nouveau site
Web sur l’A.G.

-logo nouveau site web : reporté à la réunion
suivante.

-logo’s nieuwe website: overgedragen naar
volgende vergadering
19. Datums en plaats volgende BV + A.V.
-20 oktober (Sportcentrum St. Agatha
Berchem), B.V. voorafgaand aan de A.V. (en
eventueel -kort- na de A.V.).

- Dates et endroit prochaines C.A. + A.G.
-20 octobre (Complexe Sportif Berchem St.
Agathe) C.A. précédent l’A.G. (et
éventuellement -bref- après l’A.G.).

*AV 20.10.2018 (Sportcentrum St. Agatha
Berchem)14h.
(op punt gesteld 21.09.2018)

*AG 20.10.2018 (Complexe Sportif Berchem
St. Agathe)14h.
(mise à jour le 21.09.2018)

Eddy De Gendt 0476 992575
Secretaris – Secrétaire
Brakel, 21.09.2018

BIJLAGE:

Activiteitenrapport RvB KBSB 15/09/2018
Medewerker VNT
Periode van 11/08/2018 – 15/09/2018

1) NIC 2018-2019

Op vraag van de voorzitter was ik na mijn ontslag als VNT bereid om de impasse te doorbreken en als medewerker zo
snel ik kon de reeksindeling opnieuw te doen, maar dan wel op mijn manier. Hij heeft hiermee ingestemd. Waar ik
anders begin augustus , na het toernooi van Charleroi, enkele dagen verlof nam om aan deze klus te doen, waren
deze dit jaar al voorbij na de bewuste RvB van 11/08/2018. M.a.w. ik heb de reeksindeling moeten doen na mijn

werkuren en in het weekend. Omdat dit toch 77 uur in beslag nam, heb ik de target die ik mij vooropstelde van
20/08/2018 niet gehaald en was het pas 23/08/2018 dat de eerste versie van de reeksindeling af was. Ik heb steeds
de nieuwe VNT a.i. in CC gezet van elke progress, alsook elke communicatie. Uiteindelijk heb ik nog vier versies
hierna gedaan en Sergio heeft eergisteren de allerlaatste (zesde) versie gepubliceerd.
2) GSM Detector

Ik was bezig met een voorstel te maken over de anti-fraude-maatregelen. Ik heb hiermee ook tijdens het afgelopen
BK mee geëxperimenteerd (zowel in toestel als in reglement). Dit onderwerp is ook aan bod gekomen tijdens de
sessie met Ashot VARDAPETYAN, de voorzitter van de FIDE Rules Commission. Dit staat nu op hold, tenzij de RvB hier
anders over zou oordelen. In elk geval heb ik het toestel wat ik heb laten aankopen aan de nieuwe VNT a.i. gegeven.
3) Ideeën omtrent budget
Collega Ludo heeft gevraagd naar bijkomende ideeën omtrent het budget.
Ziehier mijn ideeën omtrent de normensubsidie voor het Belgisch Kampioenschap:





Indien er normen mogelijk zijn in het BK Experten én in het BK Open, dient de normensubsidie dus tweemaa
betaald te worden.
Indien de gesloten expertenreeks een GM-normentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie 2.000 EUR moeten
bedragen. Indien het een IM/WGM-normentoernooi zou zijn, dan 1.200 EUR. Tenslotte indien een WIMnormentoernooi, dan 800 EUR.
Indien de open Zwitsers toernooi een GM-normentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie 1.500 EUR moeten
bedragen, waarvan echter er enkel 1.000 EUR wordt uitgekeerd aan de organisator indien daadwerkelijk
geen norm (maakt niet uit welke) behaald werd. Indien de open Zwitsers toernooi een IM/WGM
normentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie 1.000 EUR moeten bedragen, waarvan echter er enkel 650 EUR
wordt uitgekeerd aan de organisator indien daadwerkelijk geen norm (maakt niet uit welke) behaald werd.
En tenslotte indien de open Zwitsers toernooi een WIM- normentoernooi zou zijn, dan zou de subsidie 600
EUR moeten bedragen, waarvan er echter enkel 400 EUR wordt uitgekeerd aan de organisator indien
daadwerkelijk geen WIM-norm behaald werd.

Activiteitenrapport RvB KBSB 15/09/2018
FIDE Delegate
Periode van 11/08/2018 – 15/09/2018

Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:



Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de FRS (samen met Daniel die nu wel
flink aan het afbouwen is)
Aanvraag titels
- GM: Mher HOVHANNISYAN
- IM: Glen DE SCHAMPHELEIRE
- WIM: Hanne GOOSSENS












- IO: Philippe VUKOJEVIC
Indiening normen
- Alle Belgische arbiters in het BK / TIPC, Brasschaat, Brugse Meesters en Belgische Interclubs 2017-2018.
Regularisatie normen
- Geen
Aanvraag voor verhoging van arbitercategorie
- Geen
Aanvraag transfer
- GM Todor TODOROV is getransfereerd van FID (BUL) naar BEL.
Aanvraag voor gelicentiëerde arbiters:
- IA: Helmut KEUSTERMANS
- NA: Lennert BEX, Nathan DE STRYCKER, Pieter ERTVELDT, Georges MARCHAL, Arnaud D’HAIJERE
FIDE-trainers
- Geen
IO-titel
Dossier Jan Vanhercke: Luc heeft contact opgenomen met de secretaris van de FIDE Events Commissie. Deze
heeft doorgegeven dat de FIDE nooit een licentie zal schrappen zonder voorafgaandelijk gevraagd te hebben
of dat een licentie dient verlengd te worden. M.a.w. ik stel voor om in het verslag te vermelden dat als de
FIDE geen vraag tot verlenging stuurt, de KBSB ook geen actie onderneemt.
Dossier materiaalaanvraag
- Te bespreken door de RvB KBSB: dossier West-Vlaanderen

