
Jaarlijkse Algemene Vergadering Brussels Chess Club 2018-2019: verslag
 

 

Elzenhof:  22 juni 2019 de 16 heures à 18h30, Kroonlaan 12, 1050 Elsene, gevolgd door BBQ

 

Aanwezig (in alfabetische orde)

Arnaud D’haijère (Voorzitter), Geoffrey Desadeleer (webmaster), Karl De Smet, Pierre Fox, Christophe Heyndrickx, François Haulotte 
(secreatris, jeugdtrainer), Philippe Jassem (communicatieverantwoordelijke) , Pierre Kolp (jeugdverantwoordelijke en penningmeester), 
Philippe Lombart, Géry Rotthier, Stéphane Tannemaat, Piet Van de Craen (Voorzitter), Paolo Violini, Sergio Zamparo 
(Interclubverantwoordelijke en toernooidirecteur)

 

en Mutlu Altinkaya (The Belgian Chess Club).

 

Het quorum is bereikt door de volmachten.

 

Wat volgt in het zwart en niet-cursief is de agenda, in het blauw en cursief, debatten en discussies.

 

Welkomstwoord van de voorzitter, bilan en perspectieven (81 membres !!); 
Bilan van de penningmeester en nieuw investeringen; 

 

Pierre Kolp brent verslag uit van de financiële situatie. Er wordt unaniem (1 onthouding) beslist om de bijdrage per partij tot3 € te verhogen. 
Aan onze genereuze stijl (gratis borrel en BBQ) verandert niets. Onze investering in elektronica is een groot succes en 
de politiek dienaangaande blijft onveranderd. Het financiële bilan wordt unaniem goedgekeurd.



 

De toernooien -> allemaal FIDE. Opmerkingen? 
 

De FIDE status blijft behouden. Er komen drie toernooien van 11 rondes, herfst, winter en lente. Een Brussels 
Express toernooi vanaf midden augustus tot midden september. Een fantasieblitztoernooi wordt niet weerhouden maar wordt niet helemaal van t
afel geveegd. Een Armageddon behoort tot de mogelijkheden

 

Speciale evenementen etc . Voorstellen ? 
 

Dit wordt aangehouden maar veeleer algemene onderwerpen dan specifiek theoretische..

De organisatie van een simultaanvoorstelling door een grootmeester wordt verworpen.

 

De site www.brusselschessclub.be: opmerkingen en voorstellen; 
 

Niets dan lof.

Philippe Jassem had graag meer inbreng gezien van de leden aangaande de rubriek « Actualiteit »

Arnaud D’haijère vraagt zich af of er niet teveel berichten doorstromen. Niet iedereen is het daarmee eens echter.

 

NIC (en ICF) ;

 

- hoeveel teams worden ingeschreven ?

- wat zijn de doelstellingen?

- wie speelt waar ? ‘huurlingen’ aantrekken ?

http://www.brusselschessclub.be/


- Coaching voor jongeren? Volwassenen ?

- Wie leidt de NIC ?

 

Het gewone comité (Arnaud D’haijère, Philippe Lombart et Sergio Zamparo) houdt zich hiermee bezig. Er wordt echter gewezen op 
het volgende :

-       We hebben weinig spelers met een hoge ELO. Dit beperkt de ambities.
-       Sergio  Zamparo speelt opnieuw voor Brussels  maar  Edwige  Souweine,  Mutlu  Altinkaya  en  Benjamin  Faybish,  van
The Belgian spelen volgend jaar opnieuw voor ons, hopen we.
-       Huurlingen worden niet aangetrokken ;
-       Coaching (door een sterspeler, bijvoorneeld Ekrem Cekro) wordt emthousiast onthaald; bovenstaand comité onderzoekt de mogelijkheden.
Parascolaire activiteiten en een nieuwe cursus in Elzenhof in het NL door François Haulotte); <- Geen opmerkingen.

 

BCC is kandidaat voor de organistaie van het Brusselse interscholentoernooi in januari 2020.

.

 

Bilan aangaande de vorige AG ? Niets te melden. 
Verantwoordelijkheden binnen de clubwerking :  : 

Het voorbereidingsteam op maandagavond kan best wat hulp genruiken.

 

Er wordt beslist telkens het team een man tekort komt een beroep te doen op iemand anders, bijvoorneeld Philippe Lombart.

Een emailoproep wordt uitgestuurd.

 

 

 De Brusselse schaakfederatie, het standpunt van BCC 



 

Een buitengewone Algemene Vergadering wordt voorzien iets voor AV van de KBSB van 9 november 2019, die 
de vraag onderzoekt, aangaande onze finale houding aangaande deze federatie, d.w.z de erkenning en de prerogatieven na analyse van 
de situatie op dat moment.
Niettemin werd vanaf nu beslist dat:

1.
de onmogelijkheid voor onze leden om niet hun individele keuze te uiten aangaande hun toetreding tot hetzij de Franstalige (FEFB
) hetzij de Nederlandstalige (VSF) hetzij de Brusselse federatie (indien de  BHSF wordt erkend),
is voor ons een rode lijn die niet kan worden overschreden, m.a.w. een breekpunt voor de Brussels Chess Club.
2. Wij onthouden ons van elke inmenging,  direct of indirect, aangaande het functioneren van  de  BHSF,  met  name
wat betreft subsidies en we blijven tot nader order verbonden met  de
op communautaire leest geschoeide huidige federaties, namelijk de FEFB en de VSF.

De meesten onder ons zijn van oordeel dat men
anders had kunnen handelen en een grotere rol had kunnen toebedelen aan de Brusselse Liga zonder al  het gedoe en  de onrust die
nu is ontstaandoor de clash van een aantal ego’s.
 

Onze banden met The Belgian ; (uittreksel van de AV 2018) 
 

6. Bilan van onze samenwerking met The Belgian :

6.1. De gezamenlijke organisaties waren een succes, met name de lezing van IGM Luc Winants, het Blitztoernooi , …

6.2. Het is echter opvallend dat The Belgian weinig actief is…;

6.3. De eerste opstelling sterkt ons in de samenwerking, de tweede leidt ertoe dat we samenwerking met andere clubs niet uitsluiten…

 

We tasten in het duister aangaande de huidige werking van The Belgian. Afgelopen jaar beperkte de samenwerking zich tot de 
- weliswaar vruchtbare - uitwisseling van spelers voor de NIC. Uiteraard blijft onze waardering voor The Belgian en zijn leden hoog.

 



Diversen,… 
 

De mogelijke organisatie van een groot nationaal of internationaal toernooi wordt besproken, bijvoorbeeld op 
15 december 2019 samenvallend met de memerial Eddy Mattheys. Dit jaaris alleen het weekend van 8 december nog vrij. Neerstalle is een optie.

 

Een comité om dit te onderzoeken wordt opgericht. Maken er deel van uit : Arnaud D’haijère, Pierre Fox, François Haulotte, Philippe Jassem et Piet 
Van de Craen.

 

 

 

Samengevat, TWEE BELANGRIJKE PUNTEN:

1.       Verhoging van de bijdrage per partij tot 3 euro ;
2.       Het houden van een uitzonderlijke AV rond en voor 9 NOVEMBER 2019 om de erkenning van de Brusselse schaakfederatie te onderzoeken en 
de gevolgen ervan.


