
  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schaakkring Brasschaat 
NIEUWSBRIEF 

13-01-2008            2008/01 

 

 Zoals beslist tijdens de laatste Algemene Vergadering begin september, 

is de kogel nu toch door de kerk en is de omvorming tot een VZW een feit. 

De statuten zijn op 08/01 verschenen in het staatsblad. Je zal deze weldra ook 

terugvinden op de website, samen met een aangepaste versie van het 

algemeen reglement. 

Heb je hieromtrent vragen, dan kan je die altijd naar ondergetekende sturen.                

                        

Reacties op wat hier gemeld wordt, kan je kwijt op secretariaat@brasschaak.be 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Tijdens de Zilveren Toren competitie blijft het clublokaal ook open tijdens de ronden, dat 

er uithuizig wordt gespeeld.  

Voor diegenen, die zich niet inschreven voor deelname aan deze competitie is het een 

uitgelezen kans om een aantal partijen voor het clubkampioenschap in te halen of vooruit 

te spelen, zeker als je van plan bent langdurig afwezig te zijn tijdens de laatste maanden 

van het seizoen.  

Spreek af met je tegenstander, maar vergeet niet de uitslag ter verwerking mee te delen 

aan de tornooileider. 

 

 Omdat de zaal niet vrij was op de vrijdag voor Pinksteren, had het bestuur 

noodgedwongen, doch vastberaden,  beslist de nieuwjaarsreceptie te houden begin 

januari.   

En zij, die aanwezig waren, zullen het beamen: het was meer een feestje, dan een 

receptie. Wat chef-kok in spe Michiel Van Camp met zijn crew als hapjes serveerde, was 

gewoon subliem. Beter kan niet, pure klasse en ze kunnen er hierboven met hun rijstpap 

een puntje aan zuigen. Nogmaals dank. 

Verder was er het toekennen van het erelidmaatschap aan Walter Decleir voor zijn 

jarenlange inzet voor de club. Walter wist op een boeiende manier de historiek van de 

schaakkring te schetsen. De geschreven versie zal binnenkort zeker terug te vinden zijn 

op de website. Wie een gedrukte versie wil, kan die altijd aanvragen aan het secretariaat. 

Terwijl Robin tijdens de simultaan zijn tegenstanders zelfs geen half puntje liet, genoot 

Jan Franckaert van zijn ‘médaille d’or’ na winst in het alternatief tornooi. 

 

Dank aan al diegenen, die ervoor zorgden dat deze receptie gewoon af was. 

CLUBAVONDEN EN ZILVEREN TOREN 

VAN FEITELIJKE VERENIGING NAAR VZW 


