Onderstaand bericht is op verzoek van Stichting Schaak Walcheren als artikel op onze website
geplaatst.

Al 20 jaar lang organiseert de Stichting Schaak Walcheren met veel enthousiasme het Hogeschool
Zeeland Schaaktoernooi. Dankzij de medewerking van een behoorlijk aantal vrijwilligers, ?vele
handen maken licht werk?, is dit tot nog toe goed gelukt.
Om ook dit jaar weer een succesvol toernooi te kunnen organiseren, hebben we extra vrijwilligers
nodig! Vandaar dat we door middel van deze brief via de besturen een dringend beroep doen op
de leden van de schaakverenigingen in Zeeland om zich aan te melden als vrijwilliger
. Hierbij denken we aan klussen vóór
en tijdenshet toernooi.
Voor het toernooi hebben we dringend behoefte aan:
Een webmaster voor onze schaaksite, die ook tijdens het toernooi aanwezig is.
Een barcoördinator, die de nodige bestellingen doet, de barbezetting coördineert, en ook
tijdens het toernooi een oogje in het zeil houdt.
Helpende handen bij de inrichting van de toernooizaal vóór aanvang van het toernooi en bij
het opruimen na afloop, net na de prijsuitreiking. Het betreft hier de bar, de tafels, de
stoelen, de borden, stukken, naamkaartblokjes en de klokken.
Tijdens het toernooi:
Twee mensen voor de live-borden.
Vrijwilligers om achter de bar te helpen, ook al is het maar voor een avondje of een
gedeelte van de avond of morgen.
Schakers die partijen willen invoeren op de computer voor plaatsing op de site/bulletin.
Verder zoeken we schrijvende schakers voor de bulletinploeg, die zorgen voor de
dagelijkse verslaggeving.
Gedurende het toernooi is er iemand stand-by die met de auto een grootmeester van- of
naar het hotel brengt.
Personen die het materiaal verzorgen: het ophalen en/of terugbrengen van borden en
stukken bij de verschillende verenigingen.
Vrij inzetbare, multifunctionele personen, op wie we tijdens de toernooiweek een beroep

kunnen doen. ?De vliegende keep!?
Wie zich aanmeldt als vrijwilliger, liefst zo snel mogelijk, krijgt de nodige steun van de al
aanwezige en ervaren vrijwilligers. Om een steentje bij te dragen aan het toernooi hoeft de
vrijwilliger geen schaker te zijn (barpersoneel).
Het toernooi staat of valt met voldoende vrijwilligers. Als een aantal mensen een stukje voor hun
rekening willen nemen, moet het zeker lukken het HZ-toernooi weer rond te krijgen.
Het 21e Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi is van zaterdag 5 t/m zaterdag 12 augustus 2017.
Wie meer informatie wenst, wordt verzocht contact op te nemen met:
Carl Schoor, voorzitter S.S.W. / 0118-855832 / cjwschoor@kpnplanet.nl
of met
Maarten Westerweele / 0118-472887 .

