Koninklijke Schaakclub
Post-Gent 1945
Lokaal : Sporthal “Neptunus”
Botestraat 98
9032
Wondelgem
Tel: 09 266 80 00

Uitnodiging

Beste schaakvriend(in),
Aan de hand van deze brief willen wij u graag uitnodigen op de “Algemene Ledenvergadering”
die doorgaat op: “Dinsdag 01 September 2020 om 20uur “ in ons schaaklokaal :
Cafétaria van de sporthal “Neptunus” Botestraat 98 te 9032 Wondelgem).
Dagorde:
1) Verkiezing dagelijks bestuur.
2) Bespreking van de komende activiteiten.
a) Dinsdag 08 september 2020 - Simultaan gegeven door Luc Van Hoecke.
b) Dinsdag 15 september 2020 - Jaarlijks Blitzkampioenschap (prijsje niet vergeten aub)
c) Dinsdag 22 september 2020 - Start 76ste clubkampioenschap.
d) Laddertoernooi (verderzetting tijdens ons clubkampioenschap).
e) Clubfeest - datum en locatie
3) Bepaling en betaling van het lidgeld voor het komend seizoen.
4) Rondvraag of puntje allerlei (ieder schaaklid heeft het recht om één of meerdere puntjes op de
dagorde te plaatsen, dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren, en wel vóór
“Zondag 30 augustus 2020”, dit kan gebeuren door contact op te nemen met de voorzitter van
de schaakclub,
Telefonisch: 0475 53 22 91 of via de mail freddychess14@gmail.com
* Volgens artikel 9 van de statuten van de schaakclub, moet iedere bestuursfunctie alle
jaren opengesteld worden voor de leden.
De hiernavolgende bestuursfuncties zijn dan ook vanaf heden vacant:
- Voorzitter (Freddy Buysse)
- Secretaris (Frank Vlaeminck)
- Penningmeester (Jacques Laureyssens)
- Toernooileider (Jan Remue)
- Webmaster
(Jan Remue)
- Materiaalmeester (Luc Riesselmann)
Indien er schaakleden zijn die geïnteresseerd zijn in één van bovenstaande bestuursfuncties,
dienen zijn hun schriftelijke kandidatuur in te dienen bij de voorzitter of de secretaris van onze
schaakclub, en dit tegen uiterlijk: “Zondag 30 augustus 2020”.

Adres : Voorzitter - Freddy Buysse Marcastraat 14 9032 Wondelgem
e-mailadres: freddychess14@gmail.com
Secretaris - Frank Vlaeminck E. Arenbergstraat 110 9000 Gent
e-mailadres: frank.vlaeminck@telenet.be

Namens het bestuur,
De voorzitter
Freddy Buysse
Marcastraat, 14
9032 Wondelgem
Gsm.nr.0475 53 22 91
e-mailadres: freddychess14@gmail.com
Goed om weten: hierna volgt er informatie met betrekking tot de website van onze schaakclub:
Website v/d club
Blog
Adressenboek
Afwezigheidslijst
V/d kaarters

: https://www.janr.be/sc_post-gent/
: https://postblog.janr.be/#home
: https://www.janr.be/sc_post-gent/onzeleden
: https://www.janr.be/sc_post-gent/AfwezigheidsKalender.php
: https://www.janr.be/kaarters

