
 

Ligabureel Digi : Zaterdag 27 maart 2021  

AW : Glenn Dayer (VZ &JVW), Rudy Defour (OVZ), Guido Podevyn (Pnm) 
Oswald De Winne (Webmaster), Gatain Poppe (Medewerker) 

Tom Wuyts (TL)    
 

Verontschuldigd : Bart Denduyver (Secr) Luc Vandevelde (Medewerker)  

Start 20h.  

1) Opmerkingenen en goedkeuring verslag 06/02/2021 

Verslag goedgekeurd en geen opmerkingen  

opvolging to do: Guido heeft de boekhouding ingediend 

Publicatie nieuw bestuur en zetel wijziging  

Glenn heeft contact gehad met de ondernemingsrechtbank en heeft 

bijna alles afgewerkt, na een controle van zijn contact bij de 

rechtbank, wordt alles per post gestuurd. 

  

2) stand van zaken in verband met lopende /toekomstige 

tornooien 

- Door de lopende Covid epidemie wordt het liga kampioenschap 

2021 geannuleerd, Tom maakt een mail voor de deelnemers. 

- De voorlopige kalender wordt onder voorbehoud goedgekeurd 

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.  

- Het schaakkamp wordt verplaatst naar 6,7 en 8 mei 2022.  

- Het online schaakplatform/lokaal voorziet een nieuwe 

schaaktraining gegeven door Luc Winants. 

- Luc zal drie zaterdagen in april telkens 2 uur les geven. De 

kostprijs voor de deelnemers zal 10e bedragen voor de drie 

trainingen samen.  

- Glenn maakt een folder die wordt verstuurd naar de 

jeugdwerkers en voorzitters. De folder wordt ook op site 

geplaatst. 

- De facebook groep van de West-Vlaamse Liga wordt op 

regelmatige basis bezocht door een dertigtal leden. Gaitan vraagt 

om interessante artikelen te delen en evenementen aan te 

kondigen ivm de schaakliga en het schaken in West-Vlaanderen.     



 Kalender : goedgekeurd onder voorbehoud 

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 

 

Glenn neemt contact met Ieper voor de organisatie van het Liga 

kampioenschap 2022 

 

 

3) Financieel/ facturen 

- Guido deelt mee dat Chessconsult heeft betaald en Talistro 

(R.Decrop) nog niet. Glenn neemt contact op met Ruben, 

ondertussen heeft Ruben betaald.  

 

 

  



4) Brugse Meesters  

- De Brugse Meesters hebben opnieuw de organisatie van het 

Belgisch kampioenschap gekregen. 

- Glenn stelt voor om de organisatie extra te ondersteunen, 

bovenop de 250€, waarvan 100e internationale organisatie 

normen en 150€ prijzengeld die reeds voorzien is in het budget. 

- Rudy merkt op dat de extra 150€ die Glenn wil toestaan niet 

opgenomen is in het budget en voor wrevel kan zorgen bij andere 

clubs. 

- Glenn zal de extra 150€ uit het jeugdbudget halen waar hij vrij 

kan over beslissen. Naar de toekomst toe zullen we in het budget 

500€ voorzien waar we vrij over kunnen beschikken voor 

soortgelijke voorvallen. Dit moet uiteraard goedgekeurd worden 

door de algemene vergadering.  

 

5) Allerlei  

 

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

in Floréal  Blankenberge en Tom heeft bevestigd aan de 

organisatie dat hij verlof heeft. 

- Iemand heeft een les van de online schaakclub gestreamd op 

twitch. Het betreft een les van Steven Keirse, Glenn zal uitleg en 

info vragen bij Steven.   

Bij navraag bij Steven blijkt dat hij zijn lessen steeds op you tube 

en twitch plaats wat uiteraard zijn recht is gezien het 

auteursschap. Bij onderzoek naar de website blijkt dat er veel 

schaaklessen te vinden zijn. De les van Daniel is niet gestreamd. 

- We ondernemen voorlopig geen verdere stappen. 
 

 

6) Taken nog uit te voeren 

 

- 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. 

- Glenn maakt een folder voor de lessen van Luc Winants   

 

 

 


