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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!

ACTIVITEITEN
Vlaamse Kampioenschappen Teams 2019 - 2 en 3 maart 2019
VK Teams ERE
Datum: 2 en 3 maart 2019
Gewest: West-Vlaanderen
Locaties: Dag 1 – Snookerpalace en Brigandstoters, Dag2 - Snookerpalace
Adres: Snookerpalace – Noordzandstraat 4 te 8000 Brugge
Brigandstoters – Oostrozebekestraat 9 te 8770 Ingelmunster
VK Teams Afdeling 1
Datum: 2 en 3 maart 2019
Gewest: Oost-Vlaanderen
Locatie: Dag 1 + 2 - SC Quality
Adres: SC Quality – Drukkerijstraat 5A te 9240 Zele
VK Teams Afdeling 2
Datum: 2 en 3 maart 2019
Gewest: Limburg
Locatie: Dag 1 + 2 - Play Ball SC
Adres: Play Ball SC – Kuringersteenweg 332 te 3511 Hasselt
VK Teams Afdeling 3 en lager
Datum: 2 en 3 maart 2019
Gewest: Antwerpen
Locaties: Dag 1 – De Leug en Snooker X, Dag 2 – De Leug
Adres: De Leug – Leugstraat 54 te 2630 Aartselaar
Snooker X – Graatakker 99 te 2300 Turnhout
De wedstrijdschema’s en meer informatie kan u hier terugvinden.
VSF-Antwerpen organiseert snookercoaching
De leden van het gewest Antwerpen kunnen genieten van gratis snookercoaching.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden, maar voorrang is er voor de jongeren.
Kijk snel op onze website voor meer info.
Europese Kampioenschappen 2019 – U18, U21 en heren
Van 17 februari tot 2 maart gaat het EK U18, U21 en heren door te Eliat (Israël). In het
prachtige ‘U Magic Palace Hotel’ wordt de venue voor dit kampioenschap opgebouwd. Op
onze website kan u ontdekken welke landgenoten onze driekleur zullen verdedigen. Via
onze Facebookpagina wordt u up-to-date gehouden. Meer info over het event kan u
terugvinden op de website van de EBSA.

Volg ons ook op:
(Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur een mailtje naar info@vsf-snooker.be)
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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)
Administratieve wijzigingen
Op de website van de VIV kan u weldra een overzichtelijk document terugvinden i.v.m.
belangrijke administratieve wijzigingen binnen het verenigingsleven. In dit document
worden volgende onderwerpen aangehaald:
-

Aanpassing kilometervergoeding sinds 01/07/2018
Vrijwilligersvergoedingen
Verenigingswerk
Inwerkingtreding Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
Boekhoudkundige regels van ondernemingen (ook vzw’s) voortaan in één KB
UBO-register: vzw’s moeten melden tegen 31/03/2019
Insolventierecht.

Lees dit zeker na om uw club/vereniging in orde te stellen!

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.

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

Volg ons ook op:
(Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur een mailtje naar info@vsf-snooker.be)

