
 

Ligabureel Digi : Zaterdag 06 Februari 2021  

AW : Glenn Daeyer (VZ &JVW), Rudy Defour (OVZ),   
Bart Denduyver (Secr), Guido Podevyn (Pnm), Oswald De Winne 
(Webmaster), Gatain Poppe (Medewerker)   
 
Verontschuldigd : Luc Vandevelde (Medewerker), Tom Wuyts (TL)  
 

Start 17h.  

1) mijn online schaakclub les door Dhr Daniel King 

10 euro inschrijving – voorlopig 15 deelnemers  

Kostprijs 300 euro (2h les) dus ideaal 30 deelnemers om uit de 

kosten te geraken – Inschrijven kan tot 17 februari.  

- Er zal via de website en fb nogmaals reclame gemaakt worden 

omtrent deze schaakles.  

 

2) stand van zaken in verband met lopende /toekomstige 

tornooien 

- Door de lopende Covid epidemie zullen de ronden van de 

Individuele Ligakampioenschappen in februari 14/02 en Maart 

21/03  geannuleerd worden – dit zal vermeld worden op de 

website. 

- Voor het verschuiven van de data zal rekening gehouden worden 

met de examen periode(s).  

- Door Glenn werd een voorlopige kalender uitgewerkt als leidraad 

voor het komende Ligaschaakseizoen – natuurlijk zal alles 

afhangen van verdere Covid evolutie.  

- Gaitan zal contact opnemen met de scholen Roeselare of 

Oostende ivm het Ligaschoolschaakkampioenschap.  

- Voor het schaakkamp die zou plaatsvinden vorig jaar en verzet 

werd naar Mei dit jaar – is het nog koffiedik kijken ivm de 

geldende maatregelen.  

- Voor het ogenblik is het teleurstellend ivm de deelname van 

volwassenen aan het Digi Ligaschaaktornooi op vrijdagavond – 

gelukkig doet onze schaakjeugd het beter met vorige zondag een 

Digi jeugdtornooi met 41 deelnemers.  



- Ook het online schaakplatform/lokaal en de gedeelde lessen voor 

jeugd (en volwassenen) doen het uitstekend.  

- Het voorstel van een 2de digi lokaal voor enkel de tornooien word 

afgewezen en voorlopig als niet noodzakelijk gezien. 

- Op voorstel van Gaitan word een fb groep van de West-Vlaamse 

Liga opgericht om zo nog beter en meer reclame te maken en 

evenementen aan te kondigen ivm de schaakliga en het schaken 

in West-Vlaanderen.     

 

   Voorlopige Kalender :  

28/08/2021      Kosk Oostende West-Vlaams blitzkampioenschap 
2021 

18/09/2021     ? Roeselare  West-Vlaamse rapid 
ploegenkampioenschap 2021 

02/10/2021     Kosk Oostende  Algemene ledenvergadering 

10/10/2021 West-Vlaams ligakampioenschap 
ronde 1 

15/10/2021 West-Vlaamse interclub ronde 1 

16/10/2021 West-Vlaamse jeugdkampioenschap 

17/10/2021 West-Vlaamse jeugdkampioenschap 
31/10/2021 West-Vlaams ligakampioenschap 

ronde 2 

05/11/2021 West-Vlaamse interclub ronde 2 

20/11/2021 West-Vlaams 
schoolschaakkampioenschap 

28/11/2021 West-Vlaams ligakampioenschap 
ronde 3 

10/12/2021 West-Vlaamse interclub ronde 3 
08/01/2022 West-Vlaams blitzkampioenschap 

2022 
23/01/2022 West-Vlaams ligakampioenschap 

ronde 4 
04/02/2022 West-Vlaamse interclub ronde 4 

27/02/2022 West-Vlaams ligakampioenschap 
ronde 5 

04/03/2022 West-Vlaamse interclub ronde 5 

20/03/2022 West-Vlaams ligakampioenschap 
ronde 6 

03/04/2022 West-Vlaams ligakampioenschap 
ronde 7 

15/05/2022 West-Vlaamse rapid 
ploegenkampioenschap 2022 

 

 

 



3) Financieel/ facturen 

- Wat betreft de sponsering is er goed nieuws nl :  

Chessconsult en Talistro (R.Decrop) beiden sponsering  

voor 150 euro. 

- Guido zal de boekhouding indienen en Glenn zal de nodige 

documenten indienen (Digitaal) om de maatschappelijke zetel 

van de VZW schaakliga te verplaatsen naar zijn Prive adres en 

ook de nodige aanpassingen te doen voor het staatsblad ivm de 

bestuurswijzigingen. Wanneer dit voltooid is kan ook gekeken 

worden voor een nieuwe bankvolmacht.     

 

4) Taakomschrijving  

- Bart zal de ontvangen taakomschrijvingen en zijn eigen 

taakomschrijving op de Google Drive plaatsen. 

- Ook zal Bart een inventaris maken van de goederen ontvangen 

van Rudy (Schaakboeken, Reserve Materiaal, …) . De rest van de 

Materialen (Klokken, Borden en Stukken staat op de zolder van 

de KBSK onder het toezicht van Dhr Tom Piceu.   

 

5) Allerlei  

 

-  Het Nato Schaaktornooi  is voorzien voor 11 tem 15 oktober 21 

in Floréal  Blankenberge 

- De Liga steunt dit tornooi met een loperpakket van 50 euro – 

Ook werd de vraag gesteld over een West-Vlaamse 

wedstrijdleider (25 euro/Dag)(Dhr Tom Wuyts) 

- Zoals afgesproken moet Tom Wuyts zelf antwoorden op hun 

voorstel om hem als wedstrijdleider aan te nemen volgens de 

condities die we hebben voorgesteld, hij moet  uiteraard eerst 

kunnen nagaan of hij zich die periode kan vrij maken en of hij 

erop in wil gaan. 

- Ook het voorstel voor het gebruik van het schaakmateriaal van 

de Liga in bruikleen voor dit tornooi is geen probleem mits 

betaling van een waarborg –    
   

 

 

 

 

 



Antwoord Organisatie :  

Tijdens de Kick-Off Meeting NCC 2021 werden de sponsorpakketten herbevestigd en werd de 
samenwerking met de Schaakliga West-Vlaanderen besproken. 
In bijlage kan u het overzicht van onze sponsorpakketten terugvinden, maar dit document is met 
uitzondering van een aantal data ongewijzigd ten opzichte van het document dat ik u vorig jaar heb 
toegestuurd.  

BMCC vzw is bereid om Tom Wuyts op te nemen in het scheidsrechterskorps voor zowel het 
klassiek toernooi als het blitz toernooi. 
Eventuele kosten voor maaltijden en logement dienen in dat geval door betrokkene zelf gedragen te 
worden. 
Als scheidsrechter wordt het galadiner op vrijdagavond wel gratis aangeboden aan betrokkene. 
Wij vernemen graag van u of betrokkene akkoord is met deze regeling en of betrokkene zich de 
volledige week vrij kan maken voor het NATO Chess Championship. 

 BMCC vzw gaat ook graag in op het voorstel om materiaal te gebruiken van uw liga en heeft 
geen probleem met het betalen van een waarborg van 100€, die na afloop en controle van het 
materiaal terugbetaald wordt aan de organisatie. 

  

Tot slot geef ik u nog graag mee dat de leden van uw raad van beheer tijdens het toernooi welkom zijn 
als bezoeker. 
Gezien het beloofde sponsorpakket (loper) kan BMCC vzw u echter niet toelaten tijdens de openings- 
en afsluitingsceremonie. 
Praktische modaliteiten betreffende een eventueel bezoek aan het toernooi zullen u ten gepaste tijde 
overgemaakt worden. 

  

Einde om 18h  

 

 

 

 

 


