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Beste 

Blijf up-to-date van het reilen en zeilen binnen de Vlaamse snookerwereld: geplande 

events, inschrijvingsdeadlines, prestaties van collega-snookerspelers, trainingen,... 

Lees snel verder en kom het allemaal te weten! 

MEDEDELINGEN 

Opleidingen  

Op de website van de Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw kan je 

een overzicht terugvinden van interessante opleidingen georganiseerd door 

verschillende externe organisaties. Hier kan je de lijst terugvinden. Neem zeker een 

kijkje en KEEP LEARNING. (Deze lijst wordt op regelmatige basis bijgewerkt) 

 

Inschrijvingen 2019-2020 !!! 

De inschrijvingen voor het nieuwe snookerseizoen 2019-2020 starten binnenkort. 

Daarom wil de VSF jullie graag enkele belangrijke weetjes meegeven.  

Een speler, die zich inschrijft of die zijn/haar lidmaatschap verlengt, dient 3 stukken af 

te leveren aan het algemeen secretariaat zijnde inschrijvingsformulier speler, de eID 

en een profielfoto. Ingeval ontbreken van 1 stuk is een speler niet-speelgerechtigd.  

Bij elk deel een woordje uitleg: 

1. Inschrijvingsformulier: 

Het inschrijvingsformulier speler mag bij de start van de inschrijvingsperiode 

digitaal bezorgd worden aan het algemeen secretariaat. Belangrijk hierbij is dat 

het om een duidelijke, goed leesbare scan of foto gaat. Alle ORIGINELE 

formulieren dienen echter vóór 15 september van het lopende seizoen 

afgeleverd te worden op het algemeen secretariaat. Indien dit niet in orde is, 

zal de speler na 15 september op niet-speelgerechtigd gezet worden totdat het 

algemeen secretariaat het origineel inschrijvingsformulier ontvangt.  

Leden die het afgelopen seizoen aangesloten waren kunnen het 

inschrijvingsformulier speler ontvangen van de club.  

Nieuwe leden kunnen onder deze link een blanco formulier downloaden.  

2. eID: 

Raadpleeg het huishoudelijk reglement voor alle toelichtingen inzake de Eid. 

3. (Pas)foto: 

Bij de inschrijving van een speler is een foto verplicht. Deze wordt op de 

lidkaart en op de website geplaatst. Indien u wenst dat de foto niet op de 

website komt, kan u dit steeds melden per mail naar info@vsf-snooker.be.  

Een foto genomen met een smartphone, fototoestel,… dat digitaal opgestuurd 

wordt volstaat zeker en vast. Leden dienen niet naar een fotograaf te gaan om 

een pasfoto te hebben. Het liefst ontvangen we een foto met een lichte effe 

achtergrond. Indien een foto niet goed uitkomt op de lidkaart, zal om een 

nieuwe foto gevraagd worden. De foto van de huidige leden blijft geldig voor 

het seizoen 2019-2020. 

Indien u nog vragen heeft omtrent de inschrijvingsperiode of het verloop van de 

inschrijvingen, kan u uw vragen stellen aan de hand van het contactformulier op de 

website of per mail naar info@vsf-snooker.be.  

Aangezien niet elke speler de nieuwsbrief krijgt, vragen we u deze informatie te delen 

in uw club. Alvast bedankt !  

http://www.vsf-snooker.be/
mailto:info@vsf-snooker.be
https://www.facebook.com/vsf.snooker/
https://twitter.com/VSFsnooker
http://www.viv-sport.be/nl/v/25/opleidingen#2
http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads
mailto:info@vsf-snooker.be
mailto:info@vsf-snooker.be
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WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN !!! 

Op 1 mei 2019 treedt het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in 

werking (WVV). Het verenigingsrecht wordt geïmplementeerd in dit WVV en brengt 

heel wat wijzigingen voor vzw’s met zich mee. Op onze website kan u informatie 

hieromtrent terugvinden. Ook onze clusterfederatie ‘VIV vzw’ heeft heel wat informatie 

verzameld. Op de website van het VIV vzw kan u het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen (WVV), een artikel uit het VSDC vzw Review boekje terugvinden. 

Daarnaast heeft VIV getracht alle onderdelen die op de vzw slaan zo correct en volledig 

mogelijk uit de WVV te halen.  

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 jouw club dient te nemen om in orde te zijn met GDPR. Kijk dit zeker na 

en pas de stappen toe op uw sportclub. 

IN DE KIJKER – PRESTATIES 

14-jarige Belgische snookerwereldkampioen: “Train 5 à 6 uur per dag” 

(Sporza) 

Krijgt Luca Brecel straks het gezelschap van Ben Mertens? De jonge snaak won vorig 

jaar als 13-jarige het WK U16 en blaakt van ambitie. “Ik zet alles op het snooker”, zegt 

hij aan Sporza.  … Lees het volledige artikel hier.  

Verliezende Brecel sarcastisch: “Toch geweldig dat ik een record heb” 

(Sporza) 

Het heeft opnieuw niet mogen zijn voor Luca Brecel op het WK snooker. In de eerste 

ronde moest onze landgenoot het hoofd buigen. In een uitermate spannend laatste 

frame ging hij door de knieën. … Lees hier het hele artikel. 

Maak kennis met de 14-jarige Ben Mertens: Belgisch supertalent in het 

snooker (Sporza) 

Sporza had een gesprek met Ben Mertens, bekijk het hier.  

Sensatie op WK snooker: eerste amateurspeler ooit in Crucible Theatre 

knikkert O’Sullivan uit tornooi. (HLN) 

Sensatie op het WK snooker. Vijfvoudig wereldkampioen en nummer één Ronnie 

O’Sullivan (43) is in de eerste ronde uitgeschakeld door de eerst amateurspeler ooit in 

het Crucible Theatre. De twintig jaar jongere James Cahill haalde het met 8-10. … Lees 

hier het hele artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsf-snooker.be/
mailto:info@vsf-snooker.be
https://www.facebook.com/vsf.snooker/
https://twitter.com/VSFsnooker
http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/289/het-nieuwe-verenigingenrecht-bijscholingen
http://www.viv-sport.be/nl/c/57/2/vzw-materie/wvv
http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/264/gdpr
https://sporza.be/nl/2019/03/26/ben-mertens-gery-de-mol-snooker/?fbclid=IwAR06jD84ZqIIip01D6E4WqTl6nWjOZCio6d_bdmVLaeC-baNOzNo6PU2qyA
https://sporza.be/nl/2019/04/22/brecel-na-nederlaag-op-wk/?fbclid=IwAR15CBeZ9ve76TA6Y6YG28ocLS0NKHqc01OQkybNnXXhD-xrbspNF89OsdU
https://sporza.be/nl/2019/04/21/maak-kennis-met-de-14-jarige-ben-mertens-belgisch-supertalent-i/?fbclid=IwAR3Oq11HURcFaCH7ei2FF9RCVAPf_1jyExMUJRQsR5n-8kWMJ_WJlZcTSQg
https://www.hln.be/sport/meer-sport/sensatie-op-wk-snooker-eerste-amateurspeler-ooit-in-crucible-theatre-knikkert-o-sullivan-uit-toernooi~a666a428/?fbclid=IwAR0J1a2WVMq_B0QSJQ6ULwB7IG7z9LYA3eILAEwNSagbiLh0rWSSa0dTDEk
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SOV – Snooker Opleiding Vlaanderen 

 

SOV staat voor ‘Snooker Opleiding Vlaanderen’ en is een commissie 

van de Vlaamse SnookerFederatie vzw. SOV is opgericht op  initiatief 

van VSF om een opleidingsprogramma te voorzien. SOV wil via een 

degelijke opleiding spelers kwalitatief en professioneel ondersteunen 

via een reeks van trainingen en andere aanvullende activiteiten.  

SOV heeft een eerste nieuwsbrief uitgebracht. Hier kan je heel wat 

informatie en leuke weetjes terugvinden. Neem zeker eens een kijkje!  

 

Indien jullie club graag iets in de VSF-Nieuwsbrief wil plaatsen; een upcomming 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 

http://www.vsf-snooker.be/
mailto:info@vsf-snooker.be
https://www.facebook.com/vsf.snooker/
https://twitter.com/VSFsnooker
https://www.flipsnack.com/FA69EEA7C6F/sov-nieuwsbrief-20182019-01.html
mailto:info@vsf-snooker.be

