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	BELGISCHE SCHAAKFEDERATIE
	voor VISUEEL GEHANDICAPTEN vzw
	p/a Herman Jennen, voorzitter
	Koningin Elisabethplein 3 te B-9100 SINT-NIKLAAS
	Tel. +32(0)3 776 55 92
	IBAN BE50 9796 0873 4518 en BIC ARSPBE22


Beste schaakvrienden uit binnen- en buitenland,

Hierbij nodigen wij u uit op ons 
“22ste Open Belgisch Kampioenschap 2015”.


TIJDSTIP:
Van woensdagavond 4 november (inclusief avondmaal) tot zondagmorgen 8 november 2015 na het ontbijt. U wordt op woensdag verwacht in het hotel voor 17.30 uur. Dit om organisatorisch alles vlot te laten verlopen met de kamertoewijzing. Het avondmaal is voorzien omstreeks 18.00 uur. Het tornooi vangt aan om 19.30 uur.

PLAATS:
Hotel Sabot d’Or, Kerkstraat 181 te B-8370 Blankenberge. Tel.: +32(0)50 43 34 00.
 Blankenberge is gelegen aan de kust en het hotel is zeer gemakkelijk bereikbaar met de trein via Brussel rechtstreeks en via Antwerpen met overstap te Gent of Brugge. Hotel Sabot d’Or is gelegen op slechts 100m van Blankenberge station en op wandelafstand van de zeedijk.

TORNOOIFORMULE:
Het tornooi wordt gespeeld over 7 ronden en volgens het Zwitsers systeem.
De 7 ronden worden gespeeld op:
woensdagavond (ronde 1);
donderdagvoormiddag (ronde 2) en –namiddag (ronde 3);
vrijdagvoormiddag (ronde 4) en –namiddag (ronde 5);
zaterdagvoormiddag (ronde 6) en –namiddag (ronde 7).
de OBK-prijsuitreiking zal doorgaan op zaterdag na het avondeten.

PRIJZEN:
Er is een prijzenpot van 300 euro voorzien. Daarnaast is er een bonus van 2,5 euro voor iedere winstpartij. Er worden bekers uitgereikt aan de Open Belgisch Kampioen Visueel Gehandicapten, de Open Belgisch Kampioen Sympathisanten, de Kampioen B.S.F.V.G. Visueel Gehandicapten en aan de Open Belgisch Kampioen in de B-klasse. 

DEELNAMEKOSTEN:
Voor diegenen die in het hotel logeren:
De prijzen zijn op basis van volpension.

Tweepersoonskamer € 240 per persoon.
Eenpersoonskamer € 310.

Indien u bijkomende vragen of wensen heeft, contacteer ons dan zonder aarzelen. 
Uitzonderlijk zijn blindengeleidehonden toegestaan. Dit is echter onder voorbehoud. Neem hiervoor ‘zeker’ contact op met Herman Jennen (zie briefhoofd) om hieromtrent geen problemen te hebben bij aankomst.

	Voor diegenen die NIET in het hotel logeren:

Leden B.S.F.V.G., die niet in het hotel logeren, betalen € 15 inschrijvingsrecht.
Niet-leden B.S.F.V.G., die niet in het hotel logeren, betalen € 20 inschrijvingsrecht.

INSCHRIJVEN EN BETALEN: wie in het hotel logeert, dient ten laatste op 5 september 2015 ingeschreven te zijn; wie NIET in het hotel logeert, dient ten laatste op 22 oktober 2015 ingeschreven te zijn. Maak ook voor die datum het juiste bedrag over via Europese overschrijving op IBAN BE50 9796 0873 4518 en BIC ARSPBE22 op naam van
B.S.F.V.G., Zwijnaardsesteenweg 197, te B-9000 GENT.

U dient tevens het inschrijvingsformulier (in bijlage), tegen de bovenvermelde data, nauwkeurig ingevuld, op te sturen naar: Alex Geerinck, penningmeester B.S.F.V.G., Zwijnaardsesteenweg 197 te B-9000 GENT. E-mail: alex.geerinck@telenet.be
Attentie: 
	Indien u vanuit het buitenland overschrijft, let er dan op dat u de mogelijke kosten draagt voor deze overschrijving. Wij zouden graag het juiste bedrag ontvangen. Anders moeten wij u die kosten tijdens het tornooi verrekenen.
	Enkel de gestorte bedragen komen in aanmerking voor de inschrijving. De kamers worden toegewezen op basis van de ontvangstdatum van de overschrijving.
	Voor een ingeschreven deelnemer die niet komt opdagen, wordt 30 % als annuleringskosten aangerekend. Diegenen die niet in het hotel logeren, verliezen hun inschrijvingsrecht.
	Respecteer stipt de inschrijvingsdata, want onze kamerreservaties in het hotel zijn hierop gebaseerd en vervallen hierna. Na 5 september kunnen wij u geen garantie bieden op nog vrije kamers en bovenvermelde tarieven. 


VERDERE INFORMATIE kunt u bekomen door contact op te nemen met:
herman.jennen@skynet.be, tel. 03 776 55 92 of internationaal +32 3 776 55 92

Wie ingeschreven is (betaling en inschrijvingsformulier tijdig binnen), krijgt een bevestiging.
Later volgt dan nog een mailtje/briefje met enkele extra gegevens (o.a. programma en reisweg). 

In afwachting u te mogen begroeten in hotel Sabot d’Or te Blankenberge, verblijven wij, 
met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de B.S.F.V.G. vzw, 
Herman Jennen, voorzitter

