
Kandidatuur voor de functie van voorzitter binnen de Koninklijke Belgische 
Schaakbond. 

Geert Bailleul, januari 2021. 

Graag wil ik mij eerst voorstellen: 

Mijn naam is Geert Bailleul. 
Ik  ben sedert 2009 lid van de raad van bestuur (bestuursorgaan) van de KBSB, tot 
2014 als gemandateerde (voorzitter van de Commissie van Internationale 
Scheidrechters) en vanaf 2014 als rechtstreeks verkozen bestuurder. 
Tevens ben ik voorzitter van de Koninklijke Brugse Schaakkring. 
Als internationaal arbiter (IA-A) ben ik secretaris van de Arbiters Council van de 
European Chess Union. 

 
● Financiën. 

 
De voorbije jaren werd de financiële toestand van de KBSB zwaar op de proef gesteld 
door enerzijds de diefstal van de financiële middelen door één van de vorige 
penningmeesters, en anderzijds door het niet innen van bedragen die aan de KBSB 
moesten betaald worden. 
Echter, er zijn heel grote stappen gezet om deze situatie aan te pakken: het aanstellen 
van een raadsman om de gestolen middelen te recupereren; de samenwerking met een 
extern boekhouderkantoor; de tomeloze inzet van een aantal bestuurders die als 
waarnemend penningmeester de puntjes op de “i” gezet hebben. 
Het is uiteraard belangrijk om in de komende jaren de financiële toestand van de 
KBSB verder te optimaliseren. 
Daarom lijkt mij het vinden van een volwaardige penningmeester, volledig gesteund 
door het bestuursorgaan en door de algemene vergadering, prioritair voor de komende 
jaren. 
 

● Jeugd. 
 
Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. 
Bestaande initiatieven moeten behouden en uitgebouwd worden. 
Nieuwe initiatieven moeten zoveel mogelijk logistiek en/of financieel ondersteund 
worden. 
We moeten werken aan de basis bij de jeugd en aan het ondersteunen van de 
toptalenten. 
 

● ECU – FIDE. 
 
Het leidt geen twijfel dat Gunter Delhaes de KBSB op de FIDE-kaart gezet heeft in 
het algemeen en op de ECU- kaart in het bijzonder. 
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Getuige daarvan is dat, door zijn “netwerking”, de Belgische schaakfederatie als enige 
Europese federatie 3 vertegenwoordigers heeft in de diverse commissies van de ECU 
met name: Philippe Vukojevic in de Education Commission; Gunter zelf in de Events 
Commission en in de Accounting Office; en ikzelf als secretaris van de Arbiters 
Council. 
Ondertussen heb ik, door de ECU-toernooien waar ik als arbiter werd aangeduid, ook 
reeds een groot aantal contacten kunnen leggen. 
Het is mijn voornemen om het “werk” van Gunter naar FIDE en ECU toe verder te 
zetten door een degelijk netwerk uit te bouwen. 
ECU heeft door de goede contacten die wij met hen hebben reeds meerdere malen 
gesponsord. 
 

● Uitbreiding bestuur => dames. 
 
Het heeft mij steeds verbaasd dat de schakende dames zo moeilijk te motiveren zijn 
voor het opnemen van een bestuursfunctie binnen het bestuursorgaan van de KBSB. 
Ik zou er graag werk willen van maken om daar toch enigszins verandering in te 
brengen. 
 

● Nauwere samenwerking met de culturele federaties. 
 
De voorbije jaren stond de samenwerking en de contacten van het bestuursorgaan van 
de KBSB met de verschillende culturele federaties volgens mij op een te laag pitje. 
Betere samenwerking moet zeker kunnen. 
 

● De website. 
 
De website van de KBSB is ons venster naar de (schaak)wereld. 
Daarom is een professioneel opgemaakte website uitermate belangrijk. 
Het lijkt mij ten zeerste aangewezen om de oude website definitief te verwijderen en 
alle mogelijke info beschikbaar te maken op de reeds bestaande nieuwe website. 
 

● Besluit: 

Ik hoop omwille van bovenstaande redenen in de algemene vergadering de steun te 
kunnen verkrijgen van de meerderheid der leden,  
In voorkomend geval beloof ik een krachtdadiger bestuur, een correcte uitvoering door 
KBSB van haar essentiële taken, en een luisterend oor naar de verzuchtingen van onze 
leden.  
Dit alles uiteraard met de bedoeling dat ik jullie, de leden van KBSB, niet teleurstel. 
 
Geert Bailleul 
Bestuurder KBSB. 
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