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1.

Inleiding voorzitter. (14:10)

1.

Introduction par le président.

Hartelijke dank aan Jean-Christophe Thiry die zeer
veel heeft bijgedragen gedurende zes jaar aan de raad
van bestuur en vooral om te zorgen dat we steeds de
reglementen correct toepasten.

Chaleureux merci à Jean-Christophe Thiry pour le
volumineux travail effectué pendant six années au
conseil d'administration et surtout de toujours avoir
veillé à la bonne correction des règlements.

Jan Vanhercke brengt namens Machelen zijn vraag aan
de voorzitter (zie bijlage). Hij betreurt dat er niemand
de KBSB vertegenwoordigde op het Belgisch
jeugdkampioenschap. Hij wenst excuses en respect
voor de organiserende ploeg. Als reactie
verontschuldigt Gunter Delhaes zich dat hij niet
aanwezig kon zijn wegens een ziekte en niet in staat
was zich te laten vervangen. Bart Van Tichelen voegt
hieraan toe dat de RVB in de toekomst erop zal toezien
dat dit niet meer gebeurt en er steeds een
vertegenwoordiger is.

Au nom de Machelen, Jan Vanhercke pose sa question
au président (voir annexe). Il regrette qu'aucun
responsable de la FRBE ne l'ait représenté au
championnat national de la Jeunesse. Il désire des
excuses et le respect de l'équipe organisatrice. Günter
Delhaes reconnaît ne pas avoir été présent parce qu'à
cause de sa maladie il n'était pas en état d'y aller. Bart
Van Tichelen affirme qu'à l'avenir il sera prêté
attention à ce que cela n'arrive plus et qu'il y ait
toujours un responsable présent.

2.

2.

Algemene voorbereiding (14:30)

Préparation générale

2a. Aanduiding stemopnemers.

2a. Désignation des scrutateurs.

Laurent Wery, Bart Persoons

Laurent Wéry; Bart Persoons.

2b. Registratie van de stemgerechtigden.

2b. Enregistrement des droits de vote.

Het aantal stemmen is bepaald door het ledenaantal
op 15 september 2015.

Le nombre de voix est déterminé par le nombre de
membres au 15 septembre 2015.

2c. Bepalen rechtgeldigheid van de AV

2c. Détermination de la légalité de l'AG.

Goedgekeurd. Er zijn voldoende leden
vertegenwoordigd (264 / 285 mandaten)

Approuvé. Il y a suffisamment de membres présents
(264 sur 285 mandats).

2d. Goedkeuring van de dagorde.

2d. Approbation de l'ordre du jour.

Goedgekeurd

Approuvé.

3.

3.

Goedkeuring verslag vorige AVs (14:35)

Approbation du rapport des AG précédentes

3a. Verslag van de BAV van 06/06/2015.

3a. Rapport de l’AGE du 06/06/2015

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

Le rapport est approuvé sans remarques.

3b. Verslag van de AV van 04/10/2014

3b. Rapport de l’AG du 04/10/2014.

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

Le rapport est approuvé sans remarques.

4.

4.

Wijzigingen WR (14:40)

Modifications RT

4a. Belgisch Jeugdkampioenschap -Afschaffing
Gesloten groep

4a. Championnats de Belgique de la jeunesse –
Abroger le groupe fermé

Artikel 51 –Afgeschaft

Article 51 –Abrogé.

Artikel 62 - Selectienorm 1: prestatie op het BJK

Article 62 - Critère 1 : Performance au CBJ

De volgende spelers zijn geselecteerd:

Les joueurs suivants sont retenus:



de eerste 2 spelers van een open categorie per
geslacht



de eerste 5 spelers van de elitereeks

 le2 premiers joueurs, par catégorie et par
sexe ;


le5 premiers joueurs du championnat Elite.

…

…

Artikel 70 Korting Logement

Article 70 Réduction Logement

Op de meeste toernooien is er een (bijna) gratis
logement voor 1 of meerdere spelers per
leeftijdscategorie. Dit voorrecht wordt aan de beste
speler(s) gegeven volgens deze rangschikking:

Dans la plupart des tournois, il y a un séjour
(presque) gratuit pour 1 ou plusieurs joueurs par
catégorie d'âge. Ce privilège est octroyé au(x)
meilleur(s) joueur(s) selon l’ordre suivant :



eerst volgens de stand op het BJK voor de
spelers van selectienorm 1: eerste de elite dan
de open categorie



…

Artikel 19 – BK EXPERTEN

 le meilleur du critère 1 : tout d’abord suivant
le classement du CBJ pour les joueurs de
norme de sélection 1 les sélectionnés de l’Elite,
puis de l’Open ;
…

Het deelnemersveld omvat :

Article 19 – CB EXPERTS

c.

Il groupe :

de
Jeugdkampioen
bij
de
elite
de
kampioen/kampioene met
de hoogste
gebruikte elo uit alle jeugdcategorieën op
het allerlaatste BJK (en bij gelijkheid in
gebruikte elo de oudste speler), voor zover
dit minimum 2150

le champion junior du tournoi Elite ; le
champion/championne avec l'ELO utilisé le plus
élevé de toutes les catégories au dernier CBJ (en
cas d’égalité l’ELO utilisé du plus vieux joueur),
pour autant que c’est au minimum 2150

De leden geven aan dat het enerzjds spijtig zou zijn dit
initiatief af te voeren maar anderzijds is er inderdaad te
weinig top om een elitereeks te maken. Hans
Temmerman vraagt of eventueel de selectieprocedure
kan aangepast worden voor de elitereeks.

Il y a effectivement trop peu de joueurs au top pour
créer une série Elite. Hans Temmerman demande à ce
qu'une éventuelle procédure de sélection puisse être
adaptée pour la série Elite.

4b. Bevestiging beslissing RVB – verbetering van de
punten bij forfait

4b. Confirmation de la décision du CA – correction des
points de forfait

Art 37b: Bij volledige ploegforfait wordt de uitslag
vastgesteld op 2-0 voor de matchpunten, en voor de
bordpunten op 8-0 voor een ploeg van 8 spelers, op
6-0 voor een ploeg van 6 spelers en op 4-0 voor een
ploeg van 4 spelers.

Art 37c. En cas de forfait d'équipe, le score est fixé à 20 pour les points de match et pour les points de tableau
à 8-0 pour les équipes de 8 joueurs, à 6-0 pour les
équipes de 6 joueurs et à 4-0 pour les équipes de 4
joueurs.

Het voorstel is goedgekeurd met 228 voor en 36
onthoudingen

La proposition est approuvée par 228 voix pour et 36
abstentions.

4c. Aanpassing van een referentie naar FIDE regels

4c. correction d’une référence selon les règles FIDE

Art 38 bis – Arbitrage

Art 38 bis. ARBITRAGE.

Officieel aangeduide scheidsrechters

Des arbitres officiellement désignés.

c. De scheidsrechter heeft de volgende taken :

c. L'arbitre a les tâches suivantes:

1. toe te zien op het verloop van de ontmoeting zoals
voorzien in artikel 12 van het FIDE-reglement.

1. veiller au bon déroulement de la rencontre, comme
prévu à l'article 12 du au règlement de la F.I.D.É.

Het voorstel is unaniem goedgekeurd.

La proposition est approuvée à l'unanimité.

4d. Afschaffing selectienormen 2 en 3 bij de
internationale jeugduitzendingen.

4d. Abrogation des normes de sélection 2 et 3 pour les
envois intenationaux des jeunes

Artikel 61 - Rechtstreekse selectie

61. La sélection directe

De jeugdspelers van Belgische nationaliteit die aan 1
van de 3 selectienormen voldoent, hebben …

Les jeunes joueurs de nationalité belge qui satisfont à
1 des 3 au critère de sélection sont …

Art 62 - Selectienorm 1: prestatie op het BJK

Art 62 - Critère 1 : Performance au CBJ

Art 63 - Afgeschaft

Art 63 - Abrogé

Art 64 - Afgeschaft

Art 64 - Abrogé

Art 65 - Bijkomende Selecties

Art 65 - Autres Sélections

Il est proposé pour le moment de ne plus organiser la
Er wordt voorgetseld om nu tijdelijk de elitereeks niet série Elite et de voir annuellement s'il y a suffisamment
meer te organiseren en jaarlijks op te volgen of er de joueurs qui pourraient jouer dans une série Elite.
voldoende topspelers een elitereeks willen spelen.
La proposition est approuvée par 191 voix pour, 54
Het voorstel is goedgekeurd met 191 voor, 54 tegen, contre et 19 abstentions.
19 onthoudingen.

…De spelers die niet geselecteerd zijn op basis van de
criteria opgenomen in de artikelen 62, 63 en 64 het
artikel 62 worden enkel ingeschreven voor de
competitie indien daardoor de inschrijving van de
geselecteerde spelers niet in het gedrang komt…
Art 69 Financiële regeling
Hieronder volgt een tabel met de verschillende kosten
voor de uitzendingen. Voor elke groep wordt
aangeduid wie er de kosten draagt.
(in de tabel de kolommen selectienorm 2 en
selectienorm 3 schrappen en de titel
selectienorm 1 wijzigen naar selectienorm)

… Les joueurs qui ne sont pas sélectionnés par la FRBÉ
sur base d’un des critères de sélection prévus aux
articles 20, 21 et 22 à l’article 62 sont inscrits à la
compétition pour autant qu’ils ne prennent pas la
place d’un autre joueur que l’inscription de ces
joueurs sélectionnés ne crée pas d'embarras par
suite d'un trop grand nombre...
Art 69 Règlement Financier
Voici un tableau montrant les différents coûts du
programme. Pour chaque groupe, on a identifié qui
supporte les coûts.
(dans le tableau éliminer les colonnes critère 2
et critère 3 et changer le titre critère 1 vers
critère)
Art 70 Réduction Logement

Art 70 Korting Logement

Dans la plupart des tournois, il y a un séjour
(presque) gratuit pour 1 ou plusieurs joueurs par
catégorie d'âge. Ce privilège est octroyé au meilleur
joueur(s) selon l’ordre suivant :

Op de meeste toernooien is er een (bijna) gratis
logement voor 1 of meerdere spelers per
leeftijdscategorie. Dit voorrecht wordt aan de beste
speler(s) gegeven volgens deze rangschikking:


eerst volgens de stand op het laatste BJK voor de
spelers van de selectienorm 1: eerste de elite dan
de open categorie



daarna volgens elo voor alle
selectienormen 2 en 3 samen.



tenslotte daarna volgens hoogste gebruikte elo
op moment van het BJK voor alle bijkomende
selecties (enkel spelers die aan het BJK
meededen)



tenslotte voor alle andere spelers volgens
hoogste te gebruiken elo op het moment van
het BJK

spelers

van

Hans Temmerman vraagt hoe erop wordt toegezien op
“indien daardoor de inschrijving van de geselecteerde
spelers niet in het gedrang komt”. Marc Clevers legt uit
dat dit betekent de bijkomende spelers alle bijkomende
kosten zelf moeten dragen. Jean-Christophe Thiry geeft
aan dat ook de grootte van de delegatie beheersbaar
moet blijven.

 premièrement selon le classement du
dernier CBJ le meilleur du critère 1 : tout
d’abord les sélectionnés de l’Elite, puis de l’Open ;
 ensuite, selon l’ELO pour tous les joueurs des
critères 2 et 3 appliqués conjointement ;
 après suivant l’ELO le plus élevé utilisé
lors du CBJ pour toutes les autres sélections
(seulement des joueurs ayants participés au
CBJ)
 enfin, selon l’ELO pour les autres sélections.
pour tous les autres joueurs suivant l’ELO à
utiliser le plus haut au moment du CBJ
Hans Temmerman demande comment on pourra
veiller « que l'inscription des joueurs sélectionnés ne
crée pas d'embarras ». Marc Clevers explique que les
joueurs repris doivent supporter eux-mêmes les frais
accessoires.
Jean-Christophe Thiry indique que l'importance de la
délégation doit rester sous contrôle.

Ruben Decrop is gedeeltelijk voor maar wil wel een Ruben Decrop est partiellement pour mais veut que
l'on maintienne un accompagnement des joueurs à
begeleiding behouden voor de spelers met 50%
50%.
Luc Winants relativeert de regel van 50%, dat wil
eigenlijk niet veel zeggen. De titel van kampioen heeft Luc Winants relativise la règle de 50%, qui ne dit pas
beaucoup. Le titre de champion a beaucoup de valeur
veel waarde en moet erkend worden.
et doit être reconnu.
Het voorstel is goedgekeurd met 135 voor, 70 tegen,
La proposition est aprouvée par 135 voix pour, 70
59 onthoudingen.
contre et 59 abstentions.
4e. Indien 4d niet werd goedgekeurd – vervalt

4e. Si 4d n’est pas approuvé – abrogé.

4f. De RvB kan beslissen of dat het niet-opgenomen
4f. Le CA peut décider si le droit n'est pas repris par le
recht door de kampioen / de kampioene overgaat naar champion / la championne, il est transmis au(x)
de volgende(n) in de rangschikking.
suivant((e)s) du classement.
Artikel 62 - Selectienorm 1: (*) prestatie op het BJK

Artikel 62 - Critère 1 : (*) Performance au CBJ

… (*)

… (*)

(*) Inachtname van de stemming in punt 4a.

(*) On doit tenir compte du vote du point 4a.

Indien een speler niet wenst deel te nemen aan een
internationaal toernooi, gaat het recht niet
automatisch over naar lager geklasseerde spelers.

Si un joueur ne souhaite pas participer à un tournoi
international, le droit n’est pas transmis
automatiquement aux autres joueurs moins bien
classés.

Luc Winants denkt dat dit niet kan omdat een
bestuurder het resultaat van het tornooi kan
veranderen. Jan Vanhercke legt uit dat het enkel de
bedoeling is om de tweede een plaats te geven als de
eerste onmogelijk kan gaan.

Luc Winants pense que cela ne se peut pas parce
qu'un responsable peut changer le résultat du tournoi.
Jan Vanhercke explique que le seul but est de donner
une place au deuxième si le premier est dans
l'impossibilité de partir.

Het voorstel is goedgekeurd met 109 voor, 66 tegen, La proposition est approuvée par 109 voix pour, 66
89 onthoudingen.
contre et 89 abstentions.
4g. Definitie van een minimale complete ploeg in de
internationale toernooien.

4g. Définition d’une équipe complète minimale dans
les tournois internationaux.

Art. 41e. De definitie van een minimale complete ploeg Art. 41e. Une équipe complète minimale est définie
is een ploeg met als aantal spelers de spelers die elke comme une équipe avec le nombre des joueurs où
ronde moeten spelen. Dus een ploeg zonder
chaque joueur doit jouer chaque ronde. Donc une
reservespelers en zonder coach.
équipe sans joueur(s) de réserve et sans coach.
Luc Cornet verduidelijkt dat het op dit moment
onvoldoende duidelijk is wat een volledige ploeg is.
Victor Schleck denkt dat dit minimum niet volstaat
omdat een speler ziek kan worden en er dan geen
vervanging is. Luc Winants als nummer één van België
verklaart dat hij inderdaad vond dat een ploeg zonder
reserve onvolledig was. Indien er onvoldoende budget
is, is het beter geen ploeg te sturen dan een
gehandicapte ploeg. Luc Winants vraagt ook dat de
mensen die betalen waar voor hun geld krijgen.

Luc Cornet précise qu'en ce moment il n'est pas clair
de ce qu'est une équipe complète. Victor Schleck
pense que ce minimum ne suffit pas parce qu'un
joueur peut être malade et qu'il n'y aurait alors pas de
remplaçant. Luc winants comme numéro Un en
Belgique trouve qu'effectivement une équipe sans
réserve est incomplète. Si le budget est insuffisant, il
est préférable de ne pas envoyer d'équipe plutôt que
d'envoyer une équipe handicapée. Luc Winants
demande aussi que les gens qui paient en aient pour
leur argent.

Het voorstel is goedgekeurd met 151 voor, 78 tegen,
35 onthoudingen.

La proposition est approuvée par 151 voix pour, 78
contre et 35 abstentions.

5.

5.

Wijzigingen statuten (15:30)

Modifications statuts

Art. 2 : ...

Art 2 : ..

De wjziging is niet nodig en wordt unaniem afgekeurd

La modification n'est plus nécessaire.

6. Verslagen en specifieke vragen aan bestuurders
(15:35)

6.

Verslag voorzitter, Günter Delhaes, bijlage

Rapport du président, Günter Delhaes, annexe

Verslag ondervoorzitter, Bart Van Tichelen, bijlage

Rapport vice-président, Bart Van Tichelen, annexe

Verslag secretaris generaal, Bernard Malfliet, bijlage

Rapport du secrétaire général, Bernard Malfliet,
annexe

Verslag secretaris, Bernard Malfliet, bijlage

Rapport du secrétaire, Bernard Malfliet, annexe

Verslag verantwoordelijke nationale tornooien, Luc
Cornet, bijlage

Rapport du responsable des tournois nationaux, Luc
Cornet, annexe.

Raymond Van Melsen stelt vast dat sommige klubs
zich nog konden inschrijven na de sluitingsdag van de
interklubs.

Raymond van Melsen constate que des clubs
n'auraient pas pu être acceptés après la clôture des
inscriptions aux interclubs.

Verslag verantwoordelijke FIDE/ECU, Luc Cornet,
bijlage

Rapport du responsable FIDE/ECU, Luc Cornet, annexe

Verslag verantwoordelijke internationale tornooien ad
interim, Luc Cornet, bijlage

Rapport du responsable des tournois internationaux ad
interim, Luc Cornet, annexe

In verband met de zaak van Luc Winants, meldt Luc
Cornet dat de commissie voor geschillen nog tijd nodig
heeft om een grondige uitspraak te gaan. Luc Winants
geeft aan dat hij deze zaak tot het einde gaat voeren
dus tot in het gerecht, als het nodig is.

En lien avec l'affaire de Luc Winants, Luc Cornet
communique que la commission des litiges a encore
besoin de temps pour prononcer un jugement. Luc
Winants précise qu'il ira jusqu'à la fin dans cette
affaire, jusqu'au tribunal s'il le faut.

Verslag jeugdverantwoordelijke, Marc Clevers, bijlage

Rapport du responsable jeunesse, Marc Clevers,
annexe.

Marc Clevers trekt de delen van zijn verslag in die
onbehoord zijn.

Marc Clevers retire de son rapport les parties qui sont
inconvenantes.

Luc Oosterlinck vraagt waarom de referentie van
selectienorm 2 niet werd bekend gemaakt. Deze
mensen hebben geen uitnodiging ontvangen. Marc
Clevers stelt dat dit de gebruikelijke manier van
werken is.

Luc Oosterlinck demande pourquoi la référence de la
norme 2 de sélection n'avait pas été connue. Ces
personnes n'ont pas reçu d'invitations. Marc Clevers
indique que c'est la plus pratique manière de travailler.

Luc Oosterlinck stelt nog vragen over een specifieke
speler waarbij iets fout gelopen zou zijn in de
communicatie, waarop Marc Clevers een antwoord
geeft. Over een andere speler was er een probleem
met het e-mail adres. Ze blijken nogal vaak van e-mail

Luc Oosterlinck pose encore des questions sur un
joueur spécifique pour lequel quelque chose de fautif
se trouvait dans la communication ; Marc Clevers y
répond. Pour un autre joueur, il y avait un problème
avec l'adresse électronique. Ces adresses semblent

Rapports et questions spécifiques aux
administrateurs

adres te veranderen.

changer souvent.

Raymond Van Melsen vraagt namens FEFB naar de
vzw opgericht door de jeugdverantwoordelijken voor
het organiseren van tornooien. Hij vraagt ook wanneer
de kandidaatstelling voor 2017 plaatsvindt. FEFB
vraagt dat het Belgisch jeugdkampioenschap soms
langs Waalse zijde kan plaatsvinden. Marc Clevers
antwoordt dat in elk geval KBSB verantwoordelijk is,
maar dat inderdaad de vzw “Belgian Chess Youth
Federation” zijn eigen boekhouding heeft. Voor de
sponsoring is het nodig om drie jaar dezelfde
organisator aan te duiden en de RVB heeft dit beslist.
De volgende uitnodiging is voor 2017-18-19.

Raymond van Melsen demande, au nom de la FEFB, ce
qu'il en est de l'asbl créée par les responsables des
jeunes de l'organisation des tournois. Il demande
aussi quand la candidature pour 2017 sera publiée. La
FEFB demande à ce que le championnat national des
Jeunes puisse parfois s'organiser du côté wallon. Marc
Clevers répond qu'en tous cas la FRBE est responsable
et qu'effectivement l'asbl « Belgian Chess Youth
Federation » a sa propre comptabilité. Pour le
sponsoring, il est utile de s'appuyer sur le même
organisateur pendant trois ans et le conseil
d'administration l'avait décidé. La prochaine invitation
est prévue pour 2017-18 et 19.

Verslag penningmeester, Ludo Martens, bijlage

Rapport du trésorier, Ludo Martens, annexe

Verslag bestuurder en verantwoordelijke BOIC,
Raymond Van Melsen, bijlage

Rapport administrateur et responsable COIB, Raymond
Van Melsen, annexe

Verslag bestuurder, Jean-Christophe Thiry, bijlage

Rapport administrateur, Jean-Christophe Thiry, annexe

Verslag bestuurder CIS, Geert Bailleul, bijlage
Dimitri Logie meldt namens liga Antwerpen dat een
aanvraag voor arbiter A behandeld zal moeten worden
in CIS

Rapport de la personne mandatée CAI, Geert Bailleul,
annexe. Dimitri Logie demande, au nom de la ligue
d'Anvers, pourquoi une demande d'arbitre A n'a pas
été traitée.

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

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

7.

7.

Financieel verslag en kwijting (16:20)

Rapport financier et décharge

7a. Resultatenrekening, bijlage

7a. Résultats des comptes, annexe

Het eigen vermogen van KBSB schommelt ongeveer
tussen 12 en 13 duizend euro. Volgens Ludo Martens
volstaat dit voor een correct beheer van de
rekeningen.

L'avoir propre de la FRBE oscille entre 12 et 13 mille
euros. Selon Ludo Martens, cela suffit à une bonne
gestion des comptes.

7b. Verslag rekeningtoezichters & kwijting

7b. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge

Bart Persoons en Dimitri Logie brengen verslag uit.
Alles blijkt volledig en correct te verlopen. De
jeugdrekening wordt reeds drie jaar niet meer
gebruikt. Er wordt voorgesteld deze af te sluiten.

Bart Persoons et Dimitri Logie font leur rapport.

De voorzitter bedankt de rekeningtoezichters voor hun
controle. De rekeningtoezichters krijgen kwijting.

Tout semble complet et correct. Le compte Jeunesse
n'est plus utilisé depruis trois ans. Il est proposé de le
clôturer. Le président remercie les vérificateurs pour
ce contrôle et sont déchargés.

7c. Goedkeuring rekeningen

7c. Approbation des comptes

Unaniem goedgekeurd.

Approuvé à l'unanimité.

7d. Kwijting raad van bestuur

7d. Décharge du conseil d’administration.

De kwijting wordt verleend aan de RVB met 167 voor,
8 tegen, 89 onthoudingen

La décharge est votée par 167 voix pour, 8 contre
et 89 abstentions.

7e. Aanduiding rekeningtoezichters 2015-2016

7e. Désignation vérificateurs des comptes 2015-2016.

Ben Dharda en Jan Vanhercke wordt aangesteld.

Ben Dharda et Jan Vanhercke sont désignés.

7f. Budget 2015-2016

7f. Budget 2015-2016

Ludo Martens geeft toelichting bij het voorstel. Zie
bijlage

Ludo Martens clarifie la proposition. Voir l’annexe.

Hans Temmerman vraagt naar het budget boetes dat
niet verhoogd is, terwijl de bedragen van de boetes
wel verhoogd zijn. Hans vindt het ook raar dat juist op
de interklubs bespaard wordt terwijl dat juist de
gemiddelde schaker interesseert.

Hans Temmerman voit que les amendes au budget ne
sont pas relevées alors que leur montant a bien été
relevé. Hans trouve aussi bizarre que c'est sur les
interclubs que l'on épargne alors que c'est ce qui
intéresse la moyenne des joueurs.

Alexandre Glaser vraagt zich af waarom er geen
sponsoring wordt voorzien. Gunter Delhaes zegt dat
schaken zich niet goed verkoopt. Jan Vanhercke geeft
aan dat het Belgisch jeugdkapioenschap wel
sponsoring vindt door hard eraan te werken.

Alexandre Glaser se demande pourquoi il n'est pas
prévu de sponsoring. Günter Delhaes dit que les
échecs ne se vendent pas bien. Jan Vanhercke précise
que le championnat national des Jeunes trouve du
sponsoring parce qu'on y travaille fort.

Het gediversifieerd lidgeld wordt enige tijd besproken,

Une discussion s'ensuit sur les cotisations mais sans

maar zonder conclusies.

conclusion.

Er wordt voorgesteld en aanvaard om gezien de
afschaffing van de elite-groep bij de jeugd de twee
budgetten jeugdkampioenschap samen te voegen.

Il est proposé d'accepter vu la suppression du groupe
Elite à la jeunesse et de réunir les deux budgets du
championnat des jeunes.

Bespreking vergoeding verplaatsingskosten en
wedstrijdleiding. Er zijn twee pistes: vrijwilliger of
loontrekkend. De arbiters menen een te lage
vergoeding te krijgen maar de vergoedingen moeten
wel volgens de wet in orde zijn. Geert geeft ook aan
dat er op dit moment slechts tien arbiters bereid zijn
voor de NIC. Patrick Van de Perre heeft informatie dat
niet alle arbiters uitgenodigd zijn. Een oplossing kan
ook zijn dat de thuisspelende ploeg zelf instaat voor
een arbiter.

Discussion sur l'indemnisation et les frais de logement
et de compétition. Il y a deux pistes : volontariat ou
salarié. Les arbitres disent recevoir une trop basse
indemnité mais ces indemnités doivent être en ordre
avec la loi. Geert précise qu'en ce moment il y a
seulement dix arbitres qui sont disponibles pour les
interclubs. Patrick Van de Perre a une information
selon laquelle tous les arbitres ne seraient pas invités.
Une solution pourrait être que les équipes hôtes
proposent elles-mêmes un arbitre.

Het budget 2015-16 is goedgekeurd met 205 voor,
18 tegen, 41 onthoudingen.

Le budget 2015-2016 est approuvé par 205 voix
pour, 18 contre et 41 abstentions.

7g. Lidgeld en budget 2016-2017

7g. Cotisation et budget 2016-2017

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 euros. Pour ceci un montrera un
budget provisoire pour cette année.

Op basis van onderstaande stemming is een
lidgeldverhoging van 3 euro goedgekeurd

Sur base des votes ci-dessous, une augmentation de 3
euros de la cotisation est approuvée.

7h. Voorstel 1: het budget terug naar een “normaal”
niveau brengen vergelijkbaar met vorige jaren

7h. Proposition 1 : ramener le budget à un niveau
comparable aux années précédentes

Hiervoor is 1 euro extra nodig

Pour ceci il nous faut 1 euro de plus.

Het voorstel is goedgekeurd met 216 voor, 36 tegen,
12 onthoudingen.

La proposition est approuvée par 216 voix pour, 36
contre et 12 abstentions.

7i. Voorstel 2: optrekken van de investeringen in
internationale uitzendingen zowel voor volwassenen
als jeugd om voldoende sterke ploegen te kunnen
zenden.

7i. Proposition 2 : augmenter le budget pour les
envois internationaux aussi bien pour les adultes que
pour les jeunes afin de pouvoir représenter la Belgique
correctement avec une équipe assez forte.

Hiervoor is 2 euro extra nodig

Pour ceci il nous faut 2 euros supplémentaires.

Bart Persoons vraagt welke garantie er is dat het geld
wel degelijk hiervoor gebruikt zal worden. De leden
van de RVB bevestigen dit.

Bart Persoons demande quelle garantie a-t-on que cet
argent sera vraiment utilisé pour cela. Les membres
du conseil d'administration s'y engagent.

Het voorstel is goedgekeurd met 119 voor, 117
tegen, 28 onthoudingen.

La proposition est approuvée par 119 voix pour, 117
contre et 28 abstentions.

7j. Voorstel 3: organiseren van FIDE-opleidingen voor
schaaktrainers.

7j. Proposition 3 : organiser des entraînements FIDE
pour formateurs

Hiervoor is 1 euro extra nodig voor één boekjaar.

Pour ceci il nous faut 1 euro.

Het voorstel is niet goedgekeurd met 67 voor, 185
tegen, 12 onthoudingen.

La proposition n'est pas approuvée par 185 voix
contre, 67 pour et 12 abstentions.

8.

8.

Verkiezingen RVB (18:20)

Elections du CA

Twee mandaten lopen ten einde:

Deux mandats se terminent lors de cet AG :

Jean-Christophe Thiry is niet kandidaat om
herverkozen te worden.

Jean-Christophe Thiry n'est pas candidat à sa
réélection.

Luc Cornet is herverkozen met 210 voor 40 tegen 11 Luc Cornet est réélu avec 210 voix pour, 40 contre et
onthoudingen
11 abstentions.
9.

Diverse (17:55)

9.

Divers

9a. Bevestiging van de leden van:

9a. 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), Victor Schleck (SVDB).

Sergio Zamparo (VSF), José Dorr (SVDB), Jan Gooris
(VSF), Victor Schleck (SVDB)

1 persoon moet nog aangeduid worden door FEFB

1 personne à désigner par la FEFB

Beroepscommissie

Comité d’Appel

voorzitter: Marc Bils (VSF)

président : Marc Bils (VSF),

Hans Temmerman (VSF), Fabrice Grobelny (FEFB),

Hans Temmerman (VSF), Fabrice Grobelny (FEFB),

Laetitia Heuvelmans (FEFB), Bernd Loo (SVDB), Paul
Zilles (SVDB),

Laetitia Heuvelmans (FEFB), Bernd Loo (SVDB), Paul
Zilles (SVDB)

9b. Vastleggen datum en plaats volgende AV

9b. Date et endroit de la prochaine AG

De volgende AV wordt vastgelegd op 22 oktober 2016. La date du prochain AG est fixée au 22 octobre 2016.
9c. Het Belgisch kampioenschap gaat door in
Worricken van 3 tot 10 Juli 2016

9c. Le championnat de Belgique se tiendra à
Worricken du 3 au 10 juillet 2016.

Datumwijziging voor de interklubs volgend jaar : 6
November 2016 in plaats van 13 November.

Modification de date pour les prochains interclubs : 6
novembre 2016 à la place du 13 novembre.

Rapport voorzitter
Mijn activiteiten in de loop van het seizoen 2014-2015 :
Ik heb voor de schaakbond € 7.500,00 aan sponsorgelden binnengehaald. Deze zijn zowel jeugd als
volwassenen ten goede gekomen. Ik heb de Belgische Schaakbond vertegenwoordigd in de volgende
evenementen :
* In het EK voor vrouwen in Plovdiv / Bulgarije in juli 2014 werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan de
ethische commissie.
* Bij de Schaakolympiade in Tromsø / Noorwegen vertegenwoordigde ik België bij de verkiezingen voor de
FIDE-voorzitter en voor de ECU Voorzitter.
* Ik werd tijdens de vergadering van de ECU in Tbilisi / Georgië verkozen als lid van de Event-Commissie.
* Van 04-11 oktober 2015 zal ik deelnemen aan de algemene vergadering van de ECU die zal doorgaan in Bar /
Montenegro, waar ik zal zetelen in de Event-Commissie. De reis- en verblijfkosten hiervan zijn deels voor
rekening van de organisatoren en deels voor mezelf en hebben dus niets aan de schaakbond gekost.
Ik heb volgende uitnodigingen op nationaal niveau mogen ontvangen :
* Voor het Belgisch Jeugdkampioenschap in april in Blankenberge was ik helaas verhinderd omwille van
gezondheidsredenen.
* Voor het Belgisch Kampioenschap in Schelle.
* Voor de presentatie van GO4GM in Groot-Bijgaarden.
*Voor het Internationale Toernoi in Gent. Bart van Tichelen was vertegenwordigter van KBSB
* Voor het International Toernooi in Wirtzfeld.
* Voor het Open Internationaal Toernooi van Charleroi kon ik wegens eerder gemaakte afspraken niet aanwezig
zijn.
-----Mes activités au cours de la saison 2014-2015.
J'ai obtenu de sponsors un montant de 7.500 € pour la fédération. Ceci est venu à point aussi bien pour les
Jeunes que pour les Seniors.
J'ai représenté la fédération aux événements suivants :
- Championnat d'Europe Dames à Plovdiv/Bulgarie en juillet 2014; j'y fus invité à participer au comité
d'éthique.
- Olympiades d'échecs à Tromsö/Norvège. J'y ai représenté la Belgique lors de l'élection des présidents de la
FIDE et de l'ECU.
- Réunion des échecs européens à Tbilissi/Géorgie. J'y ai été élu dans la commission des Evénements.
- Du 4 au 11 octobre 2015, j'assisterai à l'assemblée générale de l'ECU qui se tiendra à Bar/Monténégro. J'y
serai actif dans la commission des Evénements. Les frais de voyage et de séjour sont supportés par les
organisateurs et par moi-même, notre fédération ne devra donc rien payer.
Dans les activités nationales :
- Je n'ai pas pu être présent au championnat nationale de la Jeunesse en avril à Bredene à cause de ma
maladie.
- J'étais au championnat nationale des Seniors.
- J'étais à la présentation de "Go 4 GM" à Grand-Bigard.
- J'étais au tournoi international de Wirtzfeld.
- Je n'ai pas pu aller au tournoi international du pays de Charleroi pour cause de calendrier.

Vraag Machelen
Geachte leden van de raden van bestuur,
Via indirecte weg vernam ik dat Dhr. Delhaes wegens gezondheidsreden niet aanwezig kon zijn op de
prijsuitreiking van het BJK. Echt verwonderd was ik niet over, want reeds bij het begin van het toernooi waren
zijn intenties bekend bij de Duitstaligen. Dit zorgde bij hen reeds voor grote consternatie.
Hierdoor werd de KBSB zelf niet vertegenwoordigd bij de prijsuitreiking, iets wat volgens Delhaes zijn
perogatief is. Hij heeft ook nagelaten tijdig iemand anders aan te duiden. Wetende dat zijn zijn intenties
geruime tijd bekend waren, is het dan ook bijzonder verwonderljk dat de voorzitter gewacht heeft tot de
morgen van de prijsuitreiking om dit te melden aan zijn raad van bestuur. Dit is kwaadwillig. Het is niet de
eerste keer dat de voorzitter zijn wakkele gezondheid aanwendt om aan zijn verantwoordelijkheden te
ontsnappen.
Het is laakbaar dat de KBSB nalaat haar kampioenen te eren. Het is laakbaar dat een voorzitter een persoonlijk
conflict met mezelf doet primeren op het respectvol functioneren van de Belgische Schaakbond ten aanzien van
haar kampioenen.
Alhoewel ik reeds twee jaar het fundamenteel oneens ben met de voorzitter, heeft dit mij niet gemotiveerd om
het Belgische Jeugdkampioenschap te verwaarlozen. In tegendeel, uit de talrijke reactie van deelnemers aan
het toernooi hebben we zelfs de sterkste edities ooit neergezet. Ik meen een professionele houding van
eenieder te mogen verwachten.
Het moedwillig saboteren van een prijsuitreiking door de voorzitter is een wanprestatie van formaat die de
sterkst mogelijk afkeuring verdient. Hij brengt de Raad van Bestuur en bij uitbreiding de Koninklijk Belgische
Schaakbond tot schande.
Ik verwacht niet minder dan dat Raad van Bestuur zich openlijk excuseert ten aanzien van haar kampioenen en
openlijk afstand neemt van het eigenwijs optreden van de voorzitter.
Namens de organisatie van het BJK,
Jan Vanhercke
Chers membres des conseils d’administration,
Par voie indirecte, j’ai appris que M. Delhaes ne pouvait être présent à la remise des prix du CBJ pour des
raisons de santé. Cela ne m’a pas surpris outre mesure, car dès le début du tournoi, les Germanophones
étaient déjà au courant de ses intentions. Cela avait d’ailleurs déjà suscité la plus grande consternation chez
eux.
Ainsi, la FRBE n’était pas représentée à la remise des prix, pourtant - selon M. Delhaes - l’une de ses
prérogatives principales. Il a même omis de désigner quelqu’un d’autre à temps. En sachant que ses intentions
étaient déjà connues depuis un bon petit temps, il est particulièrement surprenant que le président ait attendu
jusqu’au matin de la remise des prix pour l’annoncer à son conseil d’administration. Cela est malveillant. Ce
n’est pas la première fois que le président invoque sa santé fragile pour fuir ses responsabilités.
C’est un manquement à la déontologie que la FRBE omet d’honorer ses champions. C’est un manquement à la
déontologie qu’un président fait primer un conflit personnel avec moi sur un comportement respectueux de la
Fédération belge des Echecs à l’égard de ses champions.
Même si je suis en total désaccord avec le président depuis deux ans déjà, cela ne m’a pas motivé pour négliger
le Championnat de Belgique pour la Jeunesse. Au contraire, à en croire les nombreuses réactions des
participants à ce tournoi, nous venons même d’organiser une des plus fortes éditions de tous les temps.
J’estime pouvoir m’attendre à un comportement professionnel de tout le monde.
Le sabotage délibéré d’une remise des prix par le président est une faute professionnelle grave qui mérite d’être
désapprouvée avec la plus grande fermeté. Il discrédite le Conseil d’Administration et par extension l’ensemble
de la Fédération Royale Belge des Echecs.
Je m’attends à ce que le Conseil d’Administration présente ouvertement ses excuses envers ses champions et
qu’il se distancie publiquement du comportement effronté du président.
Au nom de l’organisation du CBJ,
Jan Vanhercke

Verslag Ondervoorzitter werkingsjaar 2014-2015.
Beste leden
Tijdens mijn eerste jaar als bestuurder heb ik me in de eerste periode moeten inwerken in de
complexe werkwijze van de raad van bestuur en de veelheid aan beslissingen/materies die binnen
de raad van bestuur aan bod komen. Tijdens het eerste jaar heb ik een tot op heden fijne
samenwerking met de leden van de raad van bestuur kunnen ervaren.
Ik heb ook een voorstel gedaan om de besluitvorming te verbeteren (door middel van
motivatiefiches). Dit voorstel werd door de raad van bestuur aanvaard, maar is tot op heden nog
niet ingevoerd. Wellicht ligt de sleutel tot meer vertrouwen van de leden in het beleid van de raad
van bestuur in een grotere transparantie in het beleid. Door gebruik te maken van de
motivatiefiches, kan de raad van bestuur mijn inzien een belangrijke stap hiertoe zetten. Elke
beslissing die genomen wordt of elk voorstel dat naar de algemene vergadering gestuurd wordt,
wordt via de motivatiefiche immers met rationele argumenten en overwegingen onderbouwd.
Hierdoor worden leden maximaal geïnformeerd.
Verder heb ik de voorzitter vervangen tijdens de volgende aangelegenheden:


Als voorzitter van de raad van bestuur op 21 februari 2015 en 5 september 2015



Als vertegenwoordiger van KBSB op de prijsuitreiking van het tornooi van Gent op 22 juli
2015

Als bestuurder KBSB betreur ik het dat wij onze nationale teams niet de omkadering kunnen geven
die noodzakelijk is om als schaaksport internationaal verder te groeien. Het thans voorziene budget
is daarvoor mijn inzien ontoereikend. De leden dienen dus te beslissen of zij de KBSB als
noodzakelijke koepel beschouwen om lid te zijn van de fidé en voor de organisatie van een aantal
tornooien, dan wel of zij binnen de KBSB willen bouwen aan meer uitstraling van de schaaksport.
Een verhoging van het budget – en dus het lidgeld – is in dit laatste geval een noodzakelijk kwaad.
Met sportieve groeten
Bart Van Tichelen
Ondervoorzitter KBSB vzw

Rapport secretaris
De secretaris staat in voor het rapporteren van de vergaderingen. De gepubliceerde rapporten zijn
het activiteitenverslag van de secretaris.
Bijzondere dank aan Jean-Christophe Thiry voor het verzorgen van de vertaling van de verslagen
naar het Frans en aan Luc Cornet voor het regelmatig controleren van de verslagen op eventuele
fouten.
Rapport secretaris generaal
De secretaris general staat in voor de goede werking van de vergaderingen en het naleven van de
statute en huishoudelijk reglement.
In het bijzonder in het afgelopen jaar:
-

Opvolging van de juistheid van de statuten en huishoudelijk reglement zoals gepubliceerd

-

Opstellen van de agendas van de algemene vergaderingen in overeenstemming met de
statute

-

Opnemen van de rol van woordvoerder tijdens de algemene vergadering en ervoor zorgen
dat deze ordentelijk en redelijk professioneel verlopen

-

Tussenkomst in één conflict tussen twee bestuurders dat intussen is bijgepraat

-

Beantwoorden van de officele briefwisseling naar de vereniging in opdracht van en na
bespreking met de raad van bestuur

-

Oproep tot de commissie van geschillen in verband met de internationale mannenploeg

De samenwerking in de raad van bestuur gaat erop vooruit maar er is zeker nog verbetering
mogelijk. Ondermeer is het belangrijk dat de leden van de raad van bestuur goed contact houden
met de leden van de vereniging zodat de voorstellen die op tafel komen op een algemene
vergadering reeds met de basis afgetoetst zijn en er een redelijke kans op goedkeuring bestaat.
In dat opzicht is het dan ook belangrijk dat uit alle delen van het land kandidaten komen om de
raad van bestuur te vervoegen zodat we met meer zekerheid op de juiste manier de belangen van
de leden kunnen behartigen.
In een persoonlijke noot ben ik ontgoocheld rond de recente evoluties inzake Pairtwo, waarbij de
kwaliteit van het programma achteruit blijkt te gaan door de voortdurende aanpassingen. Bovendien
ben ik verwonderd over de stappen gezet naar een andere software die nog niet eens serieus getest
is geweest, terwijl Pairtwo zeker vijf jaar getest was op een groot aantral tornooien voordat KBSB
deze aankocht. Het kan mij alleen maar meer motiveren om toch te gaan werken aan een nieuwe
Pairtwo die FIDE gehomologeerd kan worden.
Bernard Malfliet
Secretaris generaal KBSB

DE UITVOERIGE RAPPORTEN VAN LUC CORNET WORDEN NIET VOORGELEZEN. ENKEL ZULLEN
EVENTUELE VRAGEN BEANTWOORD WORDEN. DEZE MOGEN ALTIJD NAAR HEM OP VOORHAND
DOORGESTUURD WORDEN.
Rapport VNT AV KBSB 17/10/2015
Periode van 05/10/2014 – 17/10/2015 (geschreven op 26/09/2015)
1) NIC 2014-2015


Wegens geen kandidatuur was er geen gemeenschappelijke laatste ronde voor eerste
afdeling. Echter de datum voorzien voor de eerste klasse werd wel gehandhaafd. Uiteindelijk
zijn drie ontmoetingen wel gemeenschappelijk in Eynatten gespeeld en toevallig de nummers
1 – 2 – 3, waardoor er ook een kleine ceremoniale plechtigheid was waar ik voor uitgenodigd
was.



Kampioen: Amay 1.



Degraderen uit eerste afdeling: CREC 1 en Temse 1; promoveren vanuit tweede afdeling:
Anderlecht 1 en Jean-Jaurès 1.



Normen:
-

IM-norm voor FM Arben Dardha (Hoboken)

-

IM-norm voor FM Mathias De Wachter (TSM)

-

IM-norm voor FM Frederic Decoster (KBSK)

-

IM-norm voor FM François Godart (toen CREC, nu CRELEL)

-

IM-norm voor FM Thibaut Vandenbussche (toen KGSRL, nu Rochade Eupen)

-

IM-norm voor FM Fabrice Wantiez (Fontaine)



Alle prijzen en schadeloosstellingen werden uitbetaald, alle boetes werden geïnd.



Van de 321 ingeschreven ploegen (12 reeksen in 5de afdeling waarvan 3 met een bye; 6
ploegen minder dan in seizoen 2013-2014) eindigden 320 de competitie.



Er zijn twee uitspraken gedaan door mij dit seizoen. Tegen geen enkele is er beroep geweest.

2) BK 2015 te Schelle (van za. 04/07/2015 t.e.m. zo. 12/07/2015)


De organisatie lag bij Oude God (Mortsel) o.l.v. Jan T’Sas met als hoofdarbiter IA Sylvin De
Vet voor de experten en NA Bart Van Tichelen voor het open. Het was een uiterst geslaagd
BK, helaas met misschien toch te weinig deelnemers (10+139).



Belgisch Kampioen: IM Mher Hovhannisyan (CRELEL)



Open Kampioen: FM Gorik Cools (Hoboken). Opgepast, Gorik eindigde tweede achter GM
Levente Vajda die echter geen Belgische nationaliteit bezit of behoort tot de Belgische FIDEfederatie.



Dameskampioen : Hanne Goossens (Geel).



De Sofia-regels waren niet van kracht.



Versnelde paringen (volgens het systeem Haley d.w.z. toevoeging van punten voor de eerste
ronde die geleidelijk aan afgenomen werden) werden toegepast.

3) BK Blitz 2015 te Saint-Ghislain (za. 02/05/2015)


Dit kampioenschap werd geïntegreerd in het 2ième Mémorial 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 12 dubbele rondes van telkens 5 min. per partij per speler.



Er speelden 126 deelnemers mee (14 minder dan in het jaar 2014).



Winnaar werd GM Epishin Vladimir met 18/24. Maar Belgisch kampioen werd IM Mher
Hovhannisyan (CRELEL).



De resultaten van dit toernooi werden verwerkt voor FIDE-snelschaakeloverwerking.

4) BK Rapid te Anderlecht (zo. 13/09/2015)


Dit organisatie was in handen van TBCC o.l.v. Cedric Sohet. De wedstrijdleiders waren IA
Bernard Malfliet en IA Sylvin De Vet.



Het toernooi bestond uit 9 rondes van 15 min. per partij per speler.



Er deden 108 deelnemers mee (26 meer dan jaar 2014).



Toernooiwinnaar werd GM Erik Van Den Doel (8/9) en Belgisch Kampioen werd FM Arben
Dardha ( 7,5/9).



Het doorgeven van de toernooiresultaten voor FIDE-rapideloverwerking kende vertraging
wegens dat niet alle deelnemers beschikten over een FIDE-ID, maar het is uiteindelijk toch
gelukt.

5) NIC 2015-2016


De volgende termijnen werden gehanteerd (en waren dikwijls eerder gehaald):
-

Inschrijvingen: 31/07/2015

-

Opvissen ploegen om afdelingen te vervolledigen: 31/07/2015

-

Publicatie eerste versie reeksindeling: 18/08/2015  uiteindelijk zijn er 8 versies
verschenen, de laatste op 07/09/2015

-

Ledenadministratie tot 15/09/2015

-

Spelerslijsten tot 16/09/2015



328 ploegen schreven zich in (13 reeksen in 5de afdeling waarvan 8 met een bye; 7 ploegen
meer dan in seizoen 2014-2015). Er zijn 2 clubs die opnieuw of voor de eerste keer een
ploeg inschreven in de NIC: 233 De Zwarte Dame en 953 Nivelles. Er zijn twee fusies
geweest: 478 FCH Zottegem fuseerde met 462 Zottegem en 232 Dark Knights met 114
KMSK. Daarnaast schreven 4 clubs (vergeleken met vorig seizoen) geen ploeg meer in: 121
Turnhout, 208 Saint-Josse, 305 Kortrijk en 533 Lessines.



Op het voorstel van de kalender van dit seizoen (dat vorig jaar tijdens de AV al werd bezorgd
aan de clubs !!!), is gedurende 8 maanden geen reactie gekomen. Dan plots merken de clubs
op dat de laatste ronde voor eerste afdeling voorzien is op een slechte dag. Vanaf dat
moment wordt geëist dat dit onmiddellijk veranderd moet worden. Als gevolg hiervan heeft
de RvB de gemeenschappelijke laatste ronde voor eerste afdeling waarvoor lange tijd enkel
een sponsor zich kandidaat had gesteld en later ook Amay, afgelast en heeft ze beslist dat de
eerste afdeling op dezelfde datum als de andere afdelingen speelt. Hierdoor zijn ook terug de
reguliere paringen van kracht.



Op gebied van arbitrage blijf 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).

6) BK 2016
Voor het BK 2016, wat zal plaats vinden tussen za. 02/07/2016 en zo. 10/07/2016, staat er op de
website een kandidatuurstelling tot 30/09/2015. Tot op heden (= zaterdag 26/09/2015) heb ik wel
al een officieuze, maar nog geen officiële kandidatuur ontvangen van Wirtzfeld. Maar deze zou nog
voor 30/09/2015 worden ingediend.
7) NIC 2016-2017
Ziehier mijn voorstel voor de data van komend seizoen. OPGEPAST. Op dit moment (za.
26/09/2015) is dit voorstel nog niet besproken op de RvB (het staat wel op interclubpagina op de
website van de KBSB).
Ronde

2016-2017

2015-2016

1

zo. 02/10/2016

zo. 27/09/2015

2

zo. 16/10/2016

zo. 11/10/2015

3

zo. 13/11/2016

zo. 08/11/2015

4

zo. 27/11/2016

zo. 22/11/2015

5

zo. 04/12/2016

zo. 29/11/2015

res. 1

zo. 11/12/2016

zo. 13/12/2015

6

zo. 29/01/2017

zo. 31/01/2016

7

zo. 05/02/2017

zo. 21/02/2016

8

zo. 19/02/2017

zo. 06/03/2016

res. 2

zo. 05/03/2017

zo. 13/03/2016

9

zo. 12/03/2017

zo. 20/03/2016

10

zo. 26/03/2017

zo. 17/04/2016

11

zo. 23/04/2017

zo. 24/04/2016

test

zo. 30/04/2017

za. 30/04/2016

res. 3

zo. 22/05/2016

Ik heb rekening gehouden met de verzuchtingen van de clubs om zo weinig mogelijk in januari te
spelen.
8) 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, buiten het BK, geen concrete data
ingepland hiervoor. Ondertussen is er wel een kandidatuur van Angelo Capone om het BK Blitz te
organiseren op za. 30 april 2016 te Saint-Ghislain.
9) Paringsprogramma
Sinds 01/09/2015 is er geen onderhoudscontract meer voor Pair Two. Concreet wil dit zeggen dat
versie 6.13 de allerlaatste versie is. Ondertussen zijn er wel al enkele (kleine) bugs ontdekt
(voornamelijk bij extra punten). Daarnaast zal vanaf 01/07/2016 ook het nieuwe
rapportingsmethode TRF16 van de FIDE in voege treden (nodig voor de FIDE-ratingverwerking).
Hierin zal o.a. een duidelijk onderscheid moeten gemaakt worden tussen afwezigheden (met of
zonder (halve) punt), forfaits en byes. Vanaf 01/07/2017 zullen Zwitserse normentoernooien
verplicht gepaard moeten worden met een endorsed programma. Trouwens zullen vanaf 01/07/2016
alle rapporten van Zwitserse toernooien waarin normen behaald worden, worden onderzocht met
een FPC (Free Pairing Checker). Deze informatie iheb ik pas ontvangen in de laatste twee weken.
Swar, de aangekondigde opvolger van Pair Two, gebruikt ook JaVaFo als paringsengine. Dit mag,
maar dit programma moet toch nog door de FIDE goedgekeurd worden als het wil gebruikt worden
op normentoernooien.
Concreet moet volgens mij nu een discussie volgen of dat de KBSB een eigen paringsprogramma
moet hebben. Indien ja, dan moet deze door de FIDE goedgekeurd (= endorsed) worden. Deze
vernieuwde procedure kan wel tot een jaar (of langer) duren. Dus snelheid is key !!!
Anderzijds is in de laatste weken een rare evolutie ontstaan, waarin ik me totaal niet kan vinden. De
FEFB heeft een onderhoudscontract afgesloten met Georges Marchal over Swar. Daarnaast heeft de
nationale penningmeester het voorziene budget voor Swar eenzijdig geschrapt in het KBSB-budget.
Hij zou dit zelf bespreken met de VSF. Waarom dit nu op de linguistieke federaties is
terechtgekomen, weet ik niet, maar feit is dan wel dat de KBSB geen enkel drukkingsmiddel meer
heeft op de ontwikkeling of zelf de bugcorrecties.
Swar is niet de enige mogelijkheid. Ook Swiss Deluxe van Luc Pattyn is een alternatief.
Hoe moet dit nu verder?
10) Oproep tot controle van de gegevens
Net als andere seizoenen dien ik de clubs te vragen om hun ledenadministratie te controleren. Juiste
schrijfwijze van de namen, juiste geboortedatum en nationaliteit en correcte contactgegevens
(waaronder zeker e-mailadres) is voor ons zeer belangrijk. Maar wij merken ook dat de
geboorteplaats niet opgevuld wordt of dat de clubs de FIDE-nationaliteit niet goed opvullen. Dit
laatste is bijvoorbeeld superbelangrijk voor een lid die nog geen FIDE-ID heeft. Dan betekent dit

veld “door welke federatie moet voor deze spelers een FIDE-ID aangemaakt worden?” Dit hoeft niet
noodzakelijk het land van zijn of haar nationaliteit te zijn. Een buitenlander die woonachtig is in
België kan een Belgische FIDE-ID krijgen. Veelal komt dit overeen dat de clubs even die gegevens
aan hun leden moeten opvragen en voorts invullen.
Ook een vraag van mij aan jullie is om als er een lid van uw club overleden is, deze door te geven
aan Daniel Halleux of mezelf, zodat wij deze kunnen markeren als overleden. Hiermee in betrekking
ook een vraag van ons.Is het mogelijk om éénmalig al uw ex-leden te controleren en aan ons door
te geven als er overledenen tussen zijn? De beste manier om dit te doen is een lijst te maken van
uw club vertrekkende uit het PLAYER-bestand. Bijvoorbeeld via Excel kun je PLAYER openen en
filteren op kolom C (Club). Vervolgens filteren op kolom M (Suppress). Als hier WAAR (NL) of VRAI
(FR) of TRUE (EN) staat, dan zijn dit niet-actieve spelers.
Hartelijk dank hiervoor.
11) 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 en
vooral Daniel Halleux voor zijn (talrijke) interventies bij problemen.
Daarnaast wil ik ook de clubs bedanken voor nog maar eens een geslaagd seizoen van goede
samenwerking.
Rapport FIDE Delegate AV KBSB 17/10/2015
Periode van 05/10/2014 – 17/10/2015 (geschreven op 26/09/2015)
Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:


Indienen van de homologatieaanvragen alsook inladen van de FIDE-rapporten op de FRS



Correcties van de gegevens in het FIDE-bestand, alsook uploaden van de foto’s (een vereiste
sinds de BAV van vorig jaar voor alle spelers die afgevaardigd worden of die een titel
aanvragen of een norm willen indienen)



Doorgave normen





-

IM-norm Nicola CAPONE (ECCC 2014)

-

IM-norm Fabrice WANTIEZ (ECCC 2014)

-

IM-norm Arben DARDHA (NIC 2014-2015)

-

IM-norm Frederic DECOSTER (NIC 2014-2015)

-

IM-norm Mathias DE WACHTER (NIC 2014-2015)

-

IM-norm François GODART (NIC 2014-2015)

-

IM-norm Thibaut VANDENBUSSCHE (NIC 2014-2015)

-

IM-norm Fabrice WANTIEZ (NIC 2014-2015)

-

FA-norm Bart VAN TICHELEN (BK 2015)

Aanvraag titels
-

IA-titel Geert BAILLEUL (in Chengdu goedgekeurd)

-

GM-titel Tanguy RINGOIR (in Chengdu goedgekeurd)

-

FM-titel Arno BOMANS (goedgekeurd)

-

FM-titel Rob MICHIELS (goedgekeurd)

-

IM-titel François GODART (in Chengdu goedgekeurd)

-

IM-titel Thibaut VANDENBUSSCHE (in Chengdu goedgekeurd)

-

FA-titel Bart DE VOGELAERE (in Abu Dhabi goedgekeurd)

-

FA-titel Marc CLEVERS (in Abu Dhabi goedgekeurd)

Aanvraag transfers naar BEL
-

Daniele MUZZI (komende van ITA)



-

Christiaan BEUKEMA (komende van NED)

-

Edit KOLLO (ROU)  hier is het FIDE-ID terug geactiveerd

Inschrijvingen
-

WK Rapid en Blitz (Berlin): eerst wou GM Vadim MALAKHATKO zich inschrijven, maar hij
heeft zich teruggetrokken  Echter n.a.v. zijn vraag om in te schrijven, heeft de RvB
beslist om spelers die wel behoren tot de Belgische federatie, maar niet aangesloten zijn
bij een Belgische club (op moment van hun aanvraag), en die zich wensen in te schrijven
voor evenementen, niet worden ingeschreven.

-

EK Landenkampioenschap(Reykjavik): zie verslag VIT

-

ECU Club Cup (Skopje): Amay, Eynatten, Brugge



Batches gelicentiëerde arbiters aanvragen



Lopende dossiers



-

FA-normregistratie Renaud BARREAU (TIPC 2015)

-

Transfer van GM Mikhail GUREVICH

-

IM-titelaanvraag van Stefan BEUKEMA

-

GM-normregistratie van Jan ROOZE

-

Procedure IO-aanvragen (en ook die van trainers)

-

Discussie rond normen ongecontroleerd doorsturen of enkel gecontroleerde en
goedkeurde normen doorsturen

Nog enkele losse puntjes
-

Personen die een norm behalen, dienen van de organisatie een document te krijgen.
Spelers moeten ook een Amerikaans rooster kunnen voorleggen, terwijl arbiters en
organisatoren een IT3-document moeten kunnen voorleggen.

-

De aanvragen voor de diverse titels, als ook de normen voor spelers of arbiters, maar ook
het transferdocument of zelfs de homologatieaanvraag zijn in Excel gemaakt en dienen
gebruikt te worden. Deze documenten zijn te vinden op de website.

-

Tot slot wil ik nog meedelen dat spelers, arbiters, trainers, organisatoren, … die een
aanvraag indienen, dienen te verifiëren of dat hun geboorteplaats goed is ingevuld in de
ledenlijst. Zij en ook spelers, coaches, aangesloten begeleiders die uitgezonden worden
op een internationale uitzending, dienen ook een foto te hebben op de FIDE-website in
het exacte formaat van 160 px breed en 200 px hoog. Indien die er niet is, dan dienen ze
een foto in dat exacte formaat naar mij toe te sturen.
Rapport VIT ad interim AV KBSB 17/10/2015
Periode van 05/10/2014 – 17/10/2015 (geschreven op 26/09/2015)



Sinds het ontslag van Kurt Rosskamp is er binnen het bestuur geen Verantwoordelijke
Internationale Toernooien meer. Dus een gans jaar niet.



Tot twee keer toe heb ik hierover een opmerking gemaakt op de RvB tijdens de varia.
Tweemaal kreeg ik een kort antwoord “We vragen dit aan Rudolf Meessen onze medewerker
verantwoordelijk voor de elitespelers.”



Echter toen ik zelf navroeg bij Rudolf, meldde hij mij dat hij wel wou meehelpen, maar dat
deze verantwoordelijkheid moest gedragen worden door iemand uit het bestuur.



Hierop heb ik met hoogdringendheid een RvB laten doorgaan op de ochtend van de BAV met
o.a. dit als onderwerp, aangezien ondertussen enkele spelers vragen begonnen te stellen aan
mij over het nakende Europees Landenkampioenschap te Reykjavik.



In deze vergadering wou niemand deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Ik heb dan
voorgesteld dat ik dan maar deze functie op mij zou nemen, maar ad interim tot aan de
volgende AV en dat er bijgevolg een kandidatuurstelling moest geplaatst worden. Ik heb
hierbij doorgegeven dat ik het werk wou doen (inclusief de administratie bij de ECU), maar
dat ik niet de vluchten wou boeken. Hierop heeft Rudolf aangeboden om dit deel op zich te
nemen.



In de weken erna is de tekst voor de kandidatuurstelling samengesteld en verder via e-mail
besproken totdat iedereen binnen het bestuur hier akkoord over was. Deze is dan ook
gepubliceerd op de website van de KBSB (beslissing dat dit de enige plaats moest zijn).



Echter omdat de prijzen voor de vluchten enerzijds zouden stijgen en anderzijds de hotels in
de buurt dreigden volgeboekt te geraken, is een zeer krappe inschrijvingstermijn gehanteerd.



Daarnaast is ook beslist omwille van budgettaire redenen na het signaal van de BAV om
slechts 4 spelers zonder coach per ploeg te sturen en om enkel dubbelkamers te boeken.
Daarnaast ging de kandidatuurstelling ook gepaard met een waarborg van 500 EUR dat men
terug zou krijgen bij terugkomst uit Reykjavik.



Bij de dames schreven zich 5 kandidaten in. In het open schreven zich 6 kandidaten in.



Op de RvB van 18/07/2015 zijn de kandidaten besproken. Bij de dames voldeden ze allen
aan de reglementaire vereisten en aan de inschrijvingscondities. De laagste elo (Astrid
Barbier) was echter Belgische kampioene en kreeg dus een vrijkaart. Hierdoor viel de opéén-na-laagste elo (Sarah Dierckens) af. De selectie bestaat dus uit: WFM Hanne Goossens,
WFM Iuliia Morozova, Wiebke Barbier en Astrid Barbier. Bij de heren voldeden 3 kandidaten
aan de reglementaire vereisten en aan de inschrijvingscondities. Eén andere kandidaat
(Stefan Beukema) voldeed aan de reglementaire vereisten, maar zijn inschrijving kwam één
dag te laat binnen. Een ander kandidaat (Thibaut Vandenbussche) had zich wel tijdig
ingeschreven, maar voldeed niet aan één reglementaire vereiste. Kandidaat GM Luc Winants
had zich ook tijdig ingeschreven, maar voldeed niet aan een aantal reglementaire vereisten.
Daarnaast weigerde hij ook alle inschrijvingscondities (verplichte dubbelkamer, betalen van
de waarborg) te aanvaarden. De drie kandidaten die aan alles voldeden werd gekozen en om
de vierde persoon te kiezen werd gestemd van hoogste naar laagste elo totdat er een vierde
man bij de stemming goedgekeurd werd. GM Luc Winants werd niet goedgekeurd, Thibaut
Vandenbussche werd vervolgens wel goedgekeurd. Hiermee kwam er ook geen stemming aan
bod voor Stefan Beukema. De geselecteerde ploeg ziet er dus als volgt uit: IM Mher
Hovhannisyan, IM Steven Geirnaert, IM Stefan Docx, IM Thibaut Vandenbussche.



GM Luc Winants heeft beroep aangetekend tegen zijn niet-selectie. Dit beroep komt voor op
za. 03/10 om 13u30 in Eupen.



Ondertussen zijn de twee ploegen ingeschreven.



Ludo Martens heeft de kamers geboekt.



Rudolf Meessen heeft de vliegtuigreserveringen gedaan.

Ontvangen van de jeugdleider, Marc Clevers
Rapport Jeugd verantwoordelijke België
(dit rapport plaats ik nagenoeg onaangepast, maar ik neem uiteraard afstand van de inhoud ervan)
Alle begeleiders werden de eerste maal in januari en vervolgens direct na het het Belgisch naar hun interesse
gevraagd voor de begeleiding van onze jeugd zowel naar EK als naar het WK.
Op 25 juni was alles klaar om iedereen in te schrijven, helaas kon ik niet tegenstaande het paswoord niet
inloggen op de site van de Europese kampioenschappen in Porec (Kroatië) voor de inschrijvingen over te
maken.
Voor de Wereldkampioenschappen in Griekenland was zelfs hun site nog niet klaar.
Ik ben verkozen als bestuurder en ik zal mijn werk waarvoor ik verkozen ben doen.
Marc Clevers,
Jeugdverantwoordelijke.

Financieel verslag BJK 2015
Grimbergen 16 september 2015
Geachte nationale jeugdleider, Beste Marc,
Hierbij bezorgen we je een deﬁnitief ﬁnancieel overzicht van het voorbije Belgisch Jeugdkampioenschap.
Voorwoord
Eerst en vooral wil jeugdschaak.be andermaal alle medewerkers bedanken voor hun engagement. Het zijn
bijzondere intense jaren geweest, met vallen en opstaan. Maar het resultaat mag gezien worden en werd door
de deelnemers als zeer positief onthaald.
De afwezigheid op de prijsuitreiking van enig lid van de Raad van Bestuur van KBSB dat niet bij de organisatie
betrokken was, is onbegrijpelijk. De KBSB laat na op gepaste wijze de kampioenen en de organisatie met haar
medewerkers te feliciteren. Het illustreert dat voor KBSB werken voor jeugd eerder een noodzaak is, maar geen
missie. En het bevestigt dat onze beslissing in 2014 om te stoppen als organisator de juiste was. Het is niet
onze rol om de agenda van een federatie, of diens onbekwaam voorzitterschap te dienen.
We zijn zeer ﬁer op wat we bereikt hebben en trots dat we dit hebben kunnen delen met zoveel medewerkers,
kinderen, ouders en begeleiders. Jeugdschaak.be heeft de ambitie om verder structureel te werken voor de
schakende jeugd in een sfeer van openheid en waardering.
De organisatie
Het toernooi werd gehouden met 325 deelnemers, waarvan 10 elitespelers die vrij van inschrijvingsgeld waren.
Het inschrijvingsgeld bedroeg 35 €. Er was een administratieve toeslag van 10 € waarvan iedereen die tijdig
inschreef en betaalde vrijgesteld was.
Talrijke sponsor steunden de organisatie op materiële wijze door het ter beschikking stellen van copiers
(Canon), papier (Réal), elektronische borden (Marc Clevers, Chess-Consult, DGT, Inventi, KBSB, KGSRL,
NOVOTEA), snoep (Mars) en informatica infrastructuur (NOVOTEA). Zonder deze steun zou het toernooi zonder
twijfel vele duizenden euro's meer gekost hebben. Alleen al de de huur van ongeveer 90 elektronische borden
vertegenwoordigt een economische waarde van ongeveer 4.500 €. De ﬁnanciële sponsors waren
Go4Grandmaster, CV Warehouse, Archery Dynamics en Chessconsult met een gezamenlijke bijdrage van
ongeveer 2.000 €.
De overnachtingen voor de talrijke deelnemers en de ouders werden door jeugdschaak.be in samenspraak met
het hotel afgehandeld. Hierdoor konden we gratis overnachting aanbieden aan onze medewerkers en de
jeugdleiders.
Enkel de kosten voor de maaltijden van de medewerkers en de huur van zalen en de nodige technische bijstand
waren ten laste van de organisatie. Daarnaast waren er de traditionele toernooi gerelateerde kosten zoals
banners, notatieformulieren, balpennen, etc...
Financieel verslag BJK 2015
Omdat het de laatste editie zou zijn dat jeugdschaak.be zal organiseren hebben we ook bij wijze van afscheid
een fuif ingericht.
Prijzen
Op een totaal van 11.025 € aan inschrijvingsgelden is er voor een totaal waarde van 9.862,31 € aan prijzen
uitgedeeld. De prijzen bestonden uit t-shirts voor alle deelnemers, bekers, medailles, geldprijzen voor de elite
en een belangrijk aandeel aan waardebonnen. In het totaal voor 89,45% van het inschrijvingsgeld en ruim
boven het vereiste minimum van 80%.

De eindbalans vertoont een negatief saldo van 3.276,44 €, wat jeugdschaak.be uiteraard voor eigen rekening
neemt.
Resultatenrekening
Inkomsten

17.787,50 €

Inschrijvingen (elite is vrijgesteld)

315 deelnemers

11.025,00 €

Administratieve toeslag

21

210,00 €

Sponsoring

2.082,50 €

KBKB elite prijzengeld

620,00 €

KBSB subsidie

3.850,00 €

Onkosten

11.201,63 €

Maaltijden medewerkers

5.521,50 €

Huur zalen

1.705,00 €

Receptie

204,00 €

Technische bijstand Floréal

60,00 €

Huur electronische borden

250,00 €

T-shirt Organisatie

389,71 €

Banners

217,80 €

Notatieformulieren

79,11 €

Balpennen

283,64 €

Kilometervergoeding

233,24 €

Diverse kosten

894,14 €

Prijzen nevenactiviteiten

180,00 €

Fuif

1.183,49 €

Prijzen

9.862,31 € 89,45%

T-shirt

325

2.502,50 €

Trofeeen

1.209,76 €

Medailles

977,00 €

Elite

620,00 €

Waardebonnen

4.553,05 €

Totaal in

17.787,50 €

Totaal uit

21.063,94 €

Resultaat

-3.276,44 €

Jan Vanhercke
Toernooidirecteur
Rapport Penningmeester, Ludo Martens

Verslag schatbewaarder
In de vorige statutaire algemene vergadering werd het probleem aangehaald dat de schaakbond
geen al te grote reserve had. Dit veroorzaakte vorig jaar een kort liquiditeitsprobleem omdat de
uitgaven voor de hotels bij uitzendingen zich opstapelden vooraleer ik de terugbetalingen had
ontvangen.
Er werd in de algemene vergadering een “basis”-begroting goedgekeurd. Weliswaar negatief maar
niettemin realiseerbaar. In de begroting bevinden zich immers minder voorkomende uitgaven
(vertalingen, juridische kosten,..) en ook eveneens variabele extra inkomsten zoals boetes,
recuperatie AM, .. (totaal >2000), en een foute budgettering van mijnentwege zodat het resultaat
veel minder negatief is.
De Raad van Bestuur kreeg dan ook een extra taak om mogelijkheden te zoeken om financiële
problemen in de toekomst te vermijden. Er werd gewerkt aan besparingen in de nationale interclub

(minder prijzen, minder compensaties) voor het volgende jaar en we slaagden er in om besparingen
te doen in het aantal verplaatsingen, in de NIC laatste ronde, in het interscholenkampioenschap en
kregen anderzijds een mooie sponsoring en extra lidgelden cadeau. (totaal > 8000). Met dank aan
de clubs voor het werven van extra leden.
Daarnaast deden we extra controle op de uitgaven bij de uitzendingen zodat deze binnen budget
bleven. Bij de volwassenen werden minder deelnemers geselecteerd en bij de jeugd werd een
administratieve kost ingevoerd om een tekort te vermijden. Positieve kritiek op deze initiatieven heb
ik vanzelfsprekend niet gekregen.
Rapport trésorier
Dans l’assemblée générale annuelle précédente, le problème a été expliqué que la fédération ne
possédait pas de réserve suffisante. Cela a causé l'an dernier un problème de liquidité temporaire
parce que les frais des hôtels des tournois internationaux des jeunes augmentaient avant d'avoir
reçu les remboursements.
l'Assemblée générale avait soutenu un budget «de base» négatif, mais néanmoins réalisable. Dans le
budget il y a des dépenses moins courantes (frais de traduction, frais juridiques, ..) et également
des revenus variables supplémentaires telles que des amendes, la récupération AM .. (total> 2000),
le résultat est par conséquent beaucoup moins négatif.
Le conseil d'administration a également reçu une tâche supplémentaire pour trouver des façons
d'éviter des problèmes financiers dans l'avenir. Nous avons travaillé à des économies dans les
interclubs nationaux (baisse des prix, moins de compensation) pour l'année prochaine et nous avons
réussi à faire des économies dans les frais de transport, dans la ronde finale NIC, dans le
championnat inter-écoles et d’autre part nous avons obtenu une belle parrainage et des cotisations
supplémentaires-. (un total de> 8000). Je remercie les cercles pour les efforts qu’ils ont faits pour
obtenir les affiliations supplémentaires.
En plus, nous avons effectué un plus grand contrôle sur les dépenses des tournois internationaux de
sorte que le coût restait dans le budget prévu. Chez les adultes moins de participants ont été
sélectionné et chez les jeunes des frais d'administration ont été introduit afin d'éviter un déficit.
Évidemment je ne dois pas m’attendre à une critique positive sur ces initiatives.

Rapport Rekening toezichter
Beste leden van de AV,
Zaterdag 12 september controleerden Dimitri en ik de rekeningen van de KBSB in het bijzijn van de
penningmeester (Ludo Martens).
Ik kon vaststellen dat de stand eind augustus overeenkwam met de rapportering:
zichtrekening: 4725,79 EUR
spaarrekening: 14344,51 EUR
jeugdrekening: 36,84 EUR
Niettegenstaande de positieve evolutie van de kas tov vorig boekjaar, blijft de financiele toestand
van de KBSB precair. Het probleem is de liquiditeit: de uitgaven komen eerder dan de ontvangsten
bij de uitzendingen
Tijdens het boekjaar 2014-2015 werd een grote inspanning gedaan om de liquiditeit van de bond te
verbeteren; bv. door verwachte inkomsten stricter op te volgen, uitgaven beter te spreiden, of door
voorschotten te vragen bij grote projecten zoals het landenkampioenschap. Alleen spijtig dat dit pas
kan als de KBSB met de spreekwoordelijke rug tegen de financiele muur staat.
In de nabije toekomst zal de RvB nog harde keuzes moeten maken, zonder wijziging in het beleid.
De enkelvoudige boekhouding maakt het soms moeilijk om duidelijk de inkomsten en uitgaven van
een bepaald event te achterhalen; Ludo houdt dit bij met een aparte database (xls bestand). Zo zijn
er verscheidenen posten die met de NIC te maken hebben.
Op de jeugdrekening gebeurde er al 3 jaar geen enkele verrichting, behalve de kosten aangerekend
door de bank. Ik adviseer dan ook om die rekening op te zeggen.
Concluderend kan ik zeggen dat Ludo goed werk verricht als penningmeester en de boekhouding
correct en volledig is; ik raad dan ook de AV aan om de kwijting goed te keuren.
mvg
Bart Persoons

Verslag rekeningtoezicht KBSB – Dimitri Logie
- Datum: zaterdag 12/09/2015
- Lokatie: ten huize Ludo Martens
Rekeningstanden
- Zichtrekening: 4725,79 EUR
- Spaarrekening: 14344,51 EUR
- Jeugdrekening: 36,84 EUR
Controle boekhouding
Ik heb de inkomsten gecontroleerd en kunnen vaststellen dat deze overeenstemmen met de
realiteit. Daarnaast heb ik enkele steekproeven uitgevoerd, en deze getoetst aan de werkelijkheid.
Zo heb ik bijvoorbeeld de FIDE factuur in detail kunnen bekijken, en kunnen vaststellen dat deze
uitgaven vervolgens correct worden doorgefactureerd aan de betrokkenen. De boekhouding is
uiterst secuur bijgehouden, vlot genummerd en de penningmeester weet in geen tijd elk stavingstuk
terug te vinden.
Controle waarborgen
Ik heb eveneens de gevraagde waarborgen voor de internationale uitzendingen nagevraagd. De
penningmeester bevestigd dat per speler 500€ als waarborg gevraagd is, en dat dit op de
rekeningen van de KBSB staat. Dit betekent dat 8.000€ van de tegoeden dus in feite waarborgen
zijn betaald door de deelnemende spelers.
Sponsoring
De KBSB heeft daarnaast ook sponsoring ontvangen vanwege de Kasparov Chess Foundation & de
stichting van de huidige voorzitter van de ECU. In principe zouden deze bedragen ook van de
huidige kas afgetrokken moeten worden, om een idee te krijgen van de huidige financiële situatie
kwa liquide middelen.
Vergoeding arbitrage
Ik heb tot slot navraag gedaan naar de vergoedingen voor de arbitrage in 1ste afdeling. Het blijkt
dat er heden twee systemen bestaan: één als vrijwilliger, en één als zelfstandige in bijberoep. De
penningmeester heeft voor het tweede systeem een hogere vergoeding uitbetaald, maar een lagere
vergoeding voor de kilometers om deze bedragen in evenwicht te houden. Er zijn voor het tweede
geval echter geen stavingstukken voor handen (facturen).
Conclusie
Ik deel de conclusie van de andere rekeningtoezichter. De situatie kwa liquide middelen en cashflow
van de KBSB is precair. Er zijn mijn inziens twee opties: meer inkomsten, oftewel minder uitgaven.
Optioneel is een derde optie om het boekjaar van de KBSB wederom aan te passen – zodat de
diverse kringen (leden) meer tijd hebben om hun inkomsten binnen te halen (en de diverse koepels
meer tijd hebben om dit door te storten), maar desondanks de KBSB geen cashflow problemen heeft
aan het begin van het seizoen – of door het jaar. Ik denk niet dat dit een “goede” optie is (het is
reeds een keer uitgevoerd), maar niets doen en verder gaan met een gelijkaardig budget, met
gelijkaardige inkomsten en uitgaven is evenmin een optie.
In elk geval dient de KBSB volgens mij toch een minimale reserve te behouden om eventuele
cashflow problemen te kunnen behandelen. Dit dient niet noodzakelijk een spaarpot te zijn, het kan
evengoed een kredietlijn of andere manier zijn (maar uiteraard zijn daar bijkomende financiële
kosten aan gekoppeld).
Slotwoord
Toch een woord van dank aan de huidige penningmeester, niet enkel voor het werk maar eveneens
voor de uitstekende ontvangst en voorbeeldige afspraken mbt het rekeningtoezicht.

Rapport du Secrétaire adjoint.
Chers clubs,
Au cours de cette année, en tant que secrétaire-adjoint, ma tâche a essentiellement consisté dans la
réalisation de traductions pour le Secrétaire, le Responsable des tournois nationaux, le Responsable
de la jeunesse et le Responsable du classement.
J'ai été secrétaire ad interim de la FRBE en 2005-2006 puis secrétaire-adjoint de 2006 à 2008. Mon
mandat actuel d'administrateur de la FRBE a pris cours lors de l'assemblée générale 2012-2013 et se
termine lors de cette assemblée générale-ci.
Finalement, mon expérience actuelle ne diffère pas beaucoup de mon expérience précédente:
-Le conseil d'administration est toujours composé d'une grosse majorité de personnes honnêtes,
compétentes et dévouées.
-Aux assemblées générales, on discute toujours avec passion des mêmes questions: que faire pour
les meilleurs adultes et pour les meilleurs jeunes?
-La seule différence est hélas négative: en 2005-2006, le conseil d'administration bénéficiait de la
confiance de l'assemblée générale et il a pu mener une ambitieuse refronte des statuts de la FRBE,
résorber l'arriéré vieux de plusieurs années du Comité sportif et du Comité d'appel,...
Maintenant, quand je vois l'assemblée générale 2014-2015 qui ne veut pas discuter d'une
augmentation de cotisation de 1 euro parce c'est une augmentation de 4 euros qui était à l'ordre du
jour et quand je vois l'assemblée générale extraordinaire de juin 2015 rejeter toutes les propositions
du conseil d'administration y compris la plus évidente (l'organisation d'un championnat de Belgique
pour les +50 ans et les +65 ans), je sens un immense manque de confiance (justifié ou injustifié, je
ne me prononce pas) envers le conseil d'administration. Ce qui m'empêche de continuer à être
administrateur de la FRBE. Ou bien l'assemblée générale doit élire un conseil d'administration
autrement composé ou bien elle doit faire davantage confiance aux dirigeants actuels.
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que de plus en plus de réglementations s'appliquent à la
FRBE et
que de nombreux “stakeholders” de la FRBE sont des professionnels. Un conseil
d'administration exclusivement composé de bénévoles et qui en plus ne bénéficie que d'un soutien
très limité de l'assemblée générale n'est pas tenable.
Avec mes meilleures salutations échiquéennes,
Jean-Christophe Thiry, administrateur de la FRBE ASBL.

Rapport Administrateur Raymond Van Melsen
J'ai participé à l'assemblée générale du COIB pour y représenter la FRBE asbl.
J'ai rédigé et envoyé une demande de subside.
Nous avons obtenu un subside de 1500 €.
J'ai informé le COIB que le jeu d'échecs sera un sport de démonstration aux jeux olympiques d'hiver
de 2018 en Corée.

Commissie van Internationale Scheidsrechters (CIS) 2015.10.17.
1. Nationale Interclubcompetitie (NIC).


2014 – 2015:
De Nationale Interclubcompetitie 2014 – 2015 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.
Er werden geen officiële klachten ingediend tegen de beslissingen van de scheidsrechters.
Op vraag van het bestuur van Deurne (club 124, tweede nationale afdeling) werd een
scheidsrechter aangeduid voor hun thuiswedstrijden.



2015 – 2016:
Alle scheidsrechters met Fidé-licentie werden via mail aangeschreven met de vraag of er
interesse was om zich in te zetten voor de nationale interclubcompetitie (NIC).
Gekend en jaarlijks terugkomend probleem:
Zoals elk interclubseizoen is het geen sinecure om dergelijke verdeling op te maken.
Weinig scheidsrechters voelen zich geroepen om zich in te zetten om enkele wedstrijden te
leiden in de nationale interclubcompetitie.
Daarbij komt nog dat de meeste scheidsrechters (7 van de 10!!) uit de provincie West-en OostVlaanderen afkomstig zijn en dus grote verplaatsingen moeten doen naar de andere kant van
het land.
De vergoedingen voor die prestaties en vergoedingen voor het aantal kilometers die wettelijk
mogen uitbetaald worden, dekken al lang de werkelijke kosten niet meer.
Daardoor haken scheidsrechters af of dreigen ze af te haken.
De verdeling van de scheidsrechters voor de 1 ste klasse NIC is ondertussen opgemaakt en werd
reeds verstuurd naar de scheidsrechters die zich daarvoor willen inzetten.
1 club uit 2de klasse (Deurne 1) heeft voor haar thuiswedstrijden wederom een scheidsrechter
gevraagd. Voor zover mogelijk zal op die vraag ingegaan worden.

2. Promotieaanvragen.


Aanvraag tot Internationaal Arbiter (IA) van Geert Bailleul:
Goedgekeurd op de Presidential Board Meeting van de FIDE van 26-29 april 2015 in Chengdu
(China).



Aanvraag tot FIDE Arbiter (FA) van Bart De Vogelaere:
Goedgekeurd op het 86ste FIDE-congres van 8-9 september 2015 te Abu Dhabi (Verenigde
Arabische Emiraten(.



Aanvraag tot FIDE Arbiter (FA) van Marc Clevers:
Goedgekeurd op het 86ste FIDE-congres van 8-9 september 2015 te Abu Dhabi (Verenigde
Arabische Emiraten).



Aanvraag tot Nationaal Arbiter A (NA-A) van Wim Cools:
Niet besproken bij de CIS omdat niet voldaan is aan de voorwaarden opgesomd in artikel 9,c
van het Wedstrijdreglement van de KBSB (Indeling van de wedstrijdleiders). Er was geen norm
‘Leiden Nationale Interclubcompetitie”.
De voorzitter van de aanvragende liga werd daarvan op de hoogte gebracht.

3. “Tuchtreglement” voor scheidsrechters.
Op vraag van het bestuur van de KBSB ben ik gestart met de opmaak van een soort “tuchtreglement”
voor de scheidsrechters.
Aanleiding daarvoor is de vraag van een hoofdarbiter tijdens een recent toernooi om een
scheidsrechter te sanctioneren voor zijn vermeend onprofessioneel gedrag.
Die vraag werd eveneens ondersteund door één van de deelnemende (top)spelers die zich door de
handelingen van betrokken scheidsrechter benadeeld voelde.

4. Infoavond over de nieuwe FIDE-reglementen.
Op 22 september werd door mij een infoavond gegeven in verband met de nieuwe FIDE-reglementen
voor de clubs van Noord-West-Vlaanderen.
Een tiental geïnteresseerden volgende de infosessie
5. Opstellen van nieuwe richtlijnen voor de scheidsrechters van de NIC.
Ik heb, in nauw overleg met Luc Cornet, een nieuwe tekst opgemaakt met de richtlijnen voor de
scheidsrechters tijdens de komende NIC.
Deze tekst benadrukt vooral het nieuwe wedstrijdtempo en de gevolgen die daaruit voortvloeien voor
het werken met de verschillende soorten elektronische klokken.
De tekst werd doorgestuurd naar alle NIC-scheidsrechters en naar alle interclubverantwoordelijken van
clubs.
Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter.

Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer & Softwares
AG FRBE-KBSB-KSB 17-10-2015 à Alma Échecs.
Clubs
Disparition du club d’Esneux, (616), de l’Echiquier Rebecquois (960) et d’un club VSF, Sint-Anneke Antwerpen (136). Le club Sinelnikov de Saint-Josse (208) n’a toujours pas ré-affilié de joueurs mais
ils ne participent pas aux interclubs nationaux. Le 208 doit se réunir pour décider de son avenir.
Immatriculations
Membres30/09
affiliés 2009

31/05

31/05

31/05

31/05

2010

2011

2012

2013

VSF

3012

2888

2870

2966

2948

FEFB 1469

1358

1305

1380

SVDB 378

345

344

Total

4591

4519

4859

% jun

31/05

15/09

31/05

2014

2014

2015

33

2923

2607

3007

1341

18.5

1400

1238

366

410

31

409

4712

4699

27

4732

% jun

15/09

26/09

2015

2015

31

2792

2843

1445

23

1215

1232

443

460

41

421

422

4288

4912

30

4428

4497

Les factures provisoires ont été établies le 15/09/2015 et envoyées aux différentes fédérations
Classement ELO : ça roule comme d’habitude, avec son lot de soucis récurrents, d’erreurs en tout
genre, de
corrections de score, doublons, joueurs non ou plus affiliés, fichiers d’envoi bricolés, retard, etc., …
la routine quoi.
Sites web
Faute de candidats à un prix abordable et compte tenu de notre triste trésorerie, j’ai accepté de
reprendre du service.
Softwares
·

Interclubs Manager
Passage sous php v5.6, modifications diverses, dont la modification interclubs pour
traitement des résultats 1-0.5-0. Création d’un script de détection d’erreurs ou
d’incohérences dans les parties et d’un script enregistrant les infractions si les délais
autorisés pour le remplissage des cartes de résultats ne sont pas respectés.

·

Chess Manager
Diverses modifications (voir historique sur le site web) dont la dernière en date, le retour au
traitement des résultats 1-0.5-0 dans le module interclubs.

·

PairTwo v6.13
Il n’y a plus de maintenance de PairTwo depuis le 01/09. Problème : le 01/07/2017, les
nouvelles règles d’appariements des tournois suisses entreront en vigueur et les rapports
FIDE ne seront plus valides. Ces modifications devraient permettre à la FIDE de vérifier la
validité des appariements et/ou de pouvoir s’assurer qu’ils n’ont pas été « bricolés », et dans
ce cas, d’annuler la possibilité de réalisation de normes par exemple, ou d’invalider le
tournoi.

·

SWAR
Voir site FRBE-KBSB pour plus d’infos SWAR sera vendu à l’unité au prix de 25€ ou 20€/ 40
licences min. La maintenance est garantie durant les 3 premières années. Il sera disponible
en version finale début novembre. La FEFB confirmera son acquisition pour ses clubs et ligues
lors de son AG de novembre. Une version d’essai full options, sera bientôt disponible mais ne
permettra que la gestion d’un seul tournoi. Lors du traitement des tournois pour l’ELO belge
ou FIDE, la licence de l’expéditeur sera vérifiée et le traitement ELO n’aura lieu que si celle-ci
est valide. Un site dédié à SWAR sera bientôt en ligne.

Raiting Officer : RAS, le travail routinier.
Je tiens à souligner l’énorme travail de Luc, tout azimut, entre-autres avec la FIDE pour ce qui est
de corrections de FIDE-ID, de transferts, de règlementations, demande de renseignements, les
normes, etc., etc,… bref tout ce qui nous permet de travailler le plus correctement possible. Je ne

sais pas quand il trouve le temps nécessaire, moimême je suis parfois « limite » dans mes propres
ressources car j’ai toujours quelque chose à faire pour les Échecs.
Je tiens aussi, encore une fois de plus, à remercier Georges pour sa disponibilité, lors de problèmes
dans CalcElo (le programme qui calcule l’ELO belge), PairTwo ou Clubs-Players Manager !
Je me pose une question… A quel âge ai-je droit à ma retraite à la FRBE-KBSB ???
Daniel Halleux
26/09/2015

KBSB-FRBE-KSB
ALGEMENE
VERGADERING 17/10/2015

Optie 1 (+1
Eur)
12,00
2016-2017

Optie 2 (+2
Eur)
13,00
2016-2017

Optie 3 (+1 Eur)
12,00

2016-2017

Voorstel Lidgeldverhoging 01/09/2015 31/08/2016
in
Lidgelden federaties/Total cotisations
fédérations
Lidgelden/cotisations VSF
Lidgelden/cotisations FEFB
Lidgelden/cotisations SVDB
Totaal diverse inkomsten/Total revenus
divers
Subsidie BOIC/Subside COIB
Interesten bankrekeningen/Intérets
comptes banc.
Sponsoring
Verhuring materiaal/Location matériel
Totaal interclub/Total interclub
Interclubs inschrijvingen/Interclubs
inscriptions 2015-2016
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.
Totaal recup FIDE/Total récup FIDE
FIDE tornooi registratie
FIDE tornooi registratie/boetes
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

uit

totalen

in

58944,00
1
2
3

36084,00
17340,00
5520,00

uit

totalen

in

63856,00
39091,00
18785,00
5980,00

1560,00

uit

totalen
58944,00

36084,00
17340,00
5520,00
1560,00

1560,00

6

1500,00

1500,00

1500,00

7

60,00

60,00

60,00

8
9
18540,00

18540,00

18540,00

11

15540,00

15540,00

15540,00

12

3000,00

3000,00

3000,00

15

18
21
22
25

28

***

***

***

Tegoeden vorig jaar/Avoirs année
précédente
Totaal beheer/Total gestion
Forfait functies/Forfait fonctions
Administratie/Administration
Vertalingen/Traductions
Verplaatsingen/Déplacements
Sport- en beroepscommissie/Comm.
sportif et appel
Internet/Website
Software
Deelname Congres/Participation
congres FIDE/Internationale
Financiële kosten/Charges financiers
Juridische kosten/Frais juridiques
Aansluitingen en abonnementen
Commissie scheidsrechters/arbitres
Verzekering BA/Assurance RC
Totaal FIDE/Total FIDE
FIDE lidmaatschap
FIDE titels
FIDE Interfederatie transfers
FIDE/ECU Kamp. Volwassenen
FIDE/ECU Kamp. Jeugd
FIDE toernooiregistratie en verwerking
FIDE toernooiverwerking boetes
FIDE rating fees
Totaal kosten interclubs/Total frais
interclubs
Interclub organisatie/organisation
Interclub arbiters
Interclub informatica arbiters
Interclub verplaatsingen arbiters
Totaal prijzen en boetes IC/Total prix et
amendes interclubs
Interclub prijzen/prix
Interclub compensatie boetes/amendes
payées
Totaal volwassenen nationaal/Total
adultes national

29
-11090,00

-11090,00

-11090,00

101
102
103
104

-2240,00
-750,00
-0,00
-3500,00

-2240,00
-750,00
-0,00
-3500,00

-2240,00
-750,00
-0,00
-3500,00

105

-300,00

-300,00

-300,00

106
107

-250,00
-1200,00

-250,00
-1200,00

-250,00
-1200,00

108

-600,00

-600,00

-600,00

109
110
111
112
113

-150,00
-250,00
-475,00
-250,00
-1125,00

-150,00
-250,00
-475,00
-250,00
-1125,00

-150,00
-250,00
-475,00
-250,00
-1125,00

-3605,00
116
117
118
119
120
121
122
123

***

-905,00

-3605,00
***

-2700,00

-905,00

126
127
128
129

***

-2700,00

-7400,00

-3605,00
-905,00

-2700,00

-7400,00

-7400,00

-400,00
-2500,00

-400,00
-2500,00

-400,00
-2500,00

-4500,00

-4500,00

-4500,00

-10000,00

-10000,00

-10000,00

132

-9000,00

-9000,00

-9000,00

133

-1000,00

-1000,00

-1000,00

-12600,00

-11800,00

-11800,00

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
Nat. kamp. blitz/Champ. nat. blitz
Nat. kamp. rapid/Champ. nat. rapid
Nat. kamp. rapid/Champ. nat. rapid
senior
Subsidies normentoernooien/Subsides
tournois à normes
Totaal volwassenen internationaal/Total
adultes international
Europ. Chess Club Cup
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

136

-2000,00

-2000,00

-2000,00

137

-5600,00

-5600,00

-5600,00

138

-2000,00

-2000,00

-2000,00

139

-1200,00

-1200,00

-1200,00

140
141

-600,00
-600,00

-500,00
-500,00

-500,00
-500,00

142

-600,00

143
-12450,00
144

-450,00

145

-12000,00

-16800,00

-16800,00
-5220,00

-12000,00

-12000,00
-5220,00

-5220,00

148

-3850,00

-3850,00

-3850,00

149

-620,00

-620,00

-620,00

150

-750,00

-750,00

-750,00

-12000,00

-18000,00

-12000,00

152
153

-12000,00

-18000,00

-12000,00

156

159
160
Divers

0,00

0,00

-4500,00

Visie
Vlag KBSB
Sponsoring Option (Notitiebriefjes)
Sponsoring Zurab Foundation
(Jeugduitzendingen)
Fide cursus schaaktrainers
DGT-bord vervangen

Totalen
Aan dit overzicht kunnen geen rechten
worden ontleend.

165
166
167

0,00

0,00

0,00

168
169
170

-4500,00

79044,00

-74365,00

4679,00

83956,00

-83915,00

41,00

79044,00

-77615,00

1429,00

Resultaat van de niet-geheime stemmingen

