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Beste
Blijf up-to-date van het reilen en zeilen binnen de Vlaamse snookerwereld: upcomming
events, inschrijvingsdeadlines, prestaties van collega-snookerspelers, trainingen,...
Lees snel verder en kom het allemaal te weten!

ACTIVITEITEN EN MEDEDELINGEN
Profielfoto’s
Nieuwe regelgeving rond GDPR zetten ons ertoe aan om
nieuwe profielfoto’s te verzamelen van onze leden. Tot op
heden werd op de lidkaart gewerkt met de foto die van de
EID-kaart werd gehaald. Dit mag niet meer.
Vandaar de oproep aan leden VSF om voor 31 oktober 2018
een profielfoto te bezorgen aan het algemeen secretariaat (per
mail via: info@vsf-snooker.be of per post: Zuiderlaan 13 –
9000 Gent).
Let op!
Een foto genomen met een smartphone, fototoestel,… en dit
liefst op een lichte/effe achtergrond volstaat.
Tornooikalender 2018-2019
De tornooikalender 2018-2019 werd opgemaakt en gepubliceerd op de website van
VSF. De planning van alle tornooien o.l.v. BBSA en VSF kunnen hier worden
geraadpleegd.
European Masters Lommel
Van 1 tot 7 oktober kan u in de Soeverein (Lommel) opnieuw terecht
voor de ‘European Masters’ snooker. Maar liefst 12 van de 16 hoogst
gerangschikte spelers in de wereld tekenen present. De masters
worden live uitgezonden op Eurosport. Meer informatie kan u
terugvinden op de website of de facebookpagina.
European Women’s Masters
Van 5 tot 7 oktober vinden de European Women’s Masters plaats in De Maxx
(Neerpelt) waar werelds beste dames aan zullen deelnemen. Ze zullen de strijd aan
gaan met als doel de volgende kampioene te worden. Meer info vindt u op de website.

SEPTEMBER IS DE MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september is het weer maand van de sportclub, sportclubs
openen hun deuren voor het grote publiek en bieden gratis
initiaties en trainingen aan. Laat zien hoe goed jouw sportclub
bezig is en vooral hoe leuk het er wel is.
Sportclubs die willen deelnemen nemen contact op met hun
lokale sportdienst. Zij coördineren de actie lokaal en bezorgen
jou het gewenste promotiemateriaal.
Wanneer een club hieraan deelneemt of wil deelnemen, kan
zij dit steeds laten weten aan de federatie. Zo kijken we of we
jouw club ergens mee kunnen helpen. Activiteiten zullen dan
ook op de website en sociale media gedeeld worden.
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SPORTEVENEMENTEN KRIJGEN SUBSIDIES
Omdat sportevenementen in Vlaanderen allerlei doelen dienen en omdat één van de
belangrijkste daarvan is dat ze mensen tot sporten aanzetten, krijgen ze subsidies.
Daarom werden voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale
(top)sportevenementen een nieuwe subsidiereglementering opgesteld door Sport
Vlaanderen.
In augustus 2018 worden de subsidiereglementen 2019 online geplaatst op de website
van Sport Vlaanderen. Aanvragen voor de eerste helft van 2019 kunnen tot 30
september ingediend worden.

GDPR
Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, o.a. sportfederaties en sportclubs, aantonen
welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe data gebruikt wordt en hoe data wordt
beveiligd. GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van
Europese burgers.
Is jouw club nog niet helemaal mee met het GDPR-verhaal? Op onze website kan u een
overzicht vinden, aangeleverd door Vlaamse Sportfederatie en Dynamo Project, van de
stappen die uw club dient te nemen om in orde te zijn met GDPR. Kijk dit zeker na en
pas de stappen toe op uw sportclub.

LEUKE WEETJES
De bestemming – interview met Luca Brecel
De bestemming, een bijlage bij Het Belang van Limburg, publiceerde op 9 augustus een
interview met Luca Brecel. Ben jij benieuwd naar de antwoorden van Luca? Klik dan snel
door naar het artikel (deel 1, deel 2).
Indian Open: World Snooker Tour uitgesteld na overstromingen in Kerala
De Indian Open in Kerala werd uitgesteld vanwege de zware overstromingen die sinds
juni aan meer dan 350 mensen het leven gekost hebben. De Open zal nog wel terugkeren
naar Kerala, maar pas in een meer geschiktere tijd.

Indien jullie club graag iets in de VSF-Nieuwsbrief wil plaatsen; een upcoming event,
prestatie van spelers, samenwerkingen, leuke weetjes,... Stuur het zeker door naar
info@vsf-snooker.be

Met vriendelijke groeten
Vlaamse SnookerFederatie vzw
Huis vd Sport Gent
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
www.vsf-snooker.be
Volg ons ook op:
(Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur een mailtje naar info@vsf-snooker.be)

