
 
 
 

NIEUWSBRIEF 09 2015 
 
 
Beste, 

 

De inschrijvingen voor het BK Dubbels 2015 is nog één week geopend. Dit tornooi gaat door op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei 

2015 te Sint-Truiden. Op dit moment zijn er al 127 duo’s ingeschreven! 

Eén persoon van de twee schrijft zich in, bij de opmerkingen vermeldt men naam + voornaam speler 1 - naam +  voornaam 

speler 2 en dit in alfabetische volgorde. 

  

Inschrijven kan via de websites van BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen sluiten automatisch op 

woensdag 22 april 2015 om middernacht.  

Daarna zal het wedstrijdschema met de speeluren op de website van BBSA geplaatst worden.  

 

 

Update Belgisch Kampioenschap 2015 

Alle selecties via de Nationale en Belgium Rankings zijn gebeurd en bevestigd. De gewesten zijn nu nog volop bezig hun 

spelers via de gewestranking te selecteren.  

 

Hierbij een overzicht van de speeldagen: 

1 en 2 mei 2015 : Qualifying rounds Dubbels 

3 mei 2015 : Juniors + Masters +40 + Ladies t.e.m. semi-finales 

9 mei 2015 : Men Qualifying round t.e.m. ronde 4 

10 mei 2015 : Teams voorrondes 

16 mei 2015 : Men ronde 5 t.e.m. last 16 

17 mei 2015 : Cadets + Masters +50 + Men t.e.m. semi-finales 

23 mei 2015 : Dubbels halve finale + finale 

                     Teams Quarter-finals t.e.m. finale 

24 mei 2015:  Finale Masters +40 

                     Finale Juniors 

                     Finale Ladies 

                     Finale Masters +50 

                     Finale Rolstoelsnooker 

                     Finale Cadets 

                     Finale Men  

 

Start inschrijvingen seizoen 2015 - 2016 

De inschrijvingsformulieren voor clubs, ploegen, individuen en recreanten staan online. Deze documenten kan u downloaden 

via http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads#1  

Gelieve er op te letten dat deze documenten volledig en correct zijn ingevuld en dat deze door de juiste personen ondertekend 

zijn. 

 

Mocht u adres veranderd zijn of u een nieuwe EID hebben, gelieve ons dan een kopie van u nieuwe EID te bezorgen. Op die 

manier is uw inschrijving compleet en bent u ook in orde met de verzekering die automatisch aan uw lidmaatschap gekoppeld 

is. 

 

 

Transferperiode 2015 :  1 en 31 mei  

Elke niet-professionele sportbeoefenaar, volgens het decreet van 24 juli 1996, heeft recht om haar/zijn lidmaatschap bij een 

aangesloten club jaarlijks te beëindigen. 

 

Elk aangesloten lid dat wenst te transfereren naar een andere aangesloten club dient een standaardformulier “Opzeg 

lidmaatschap tijdens de transferperiode” te gebruiken dat beschikbaar is in alle secretariaten en gedownload kan worden 

via de website van VSF http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads  

http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads#1
http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads


Op straffe van nietigheid moet dit steeds individueel tussen 1 en 31 mei gebeuren en aangetekend worden verstuurd aan 

enerzijds één van de bestuursleden van de club die men wenst te verlaten (d.w.v. de clubverantwoordelijke) en anderzijds aan 

het algemeen secretariaat van de Vlaamse SnookerFederatie.  

 

Indien een aangesloten lid minderjarig is, dan moet ook één van de ouders en/of voogd dit formulier mee ondertekenen. Geen 

enkele transfersom of licentievergoeding, van welke aard ook, mag worden gevraagd.  

 

De poststempel van het schrijven geldt als bewijs van de datum van verzending. 

 

 

Mocht u buiten de periode van 1 tot 31 mei wensen te transfereren dan kan dit via het standaardformulier “Opzeg 

lidmaatschap buiten de transferperiode”. Ook dit formulier kan u verkrijgen op alle secretariaten en via onze website 

http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads Indien de verlatende aangesloten club dit formulier weigert te tekenen, zal de 

Raad van Bestuur een definitieve beslissing nemen.  

 

 

Voor bijkomende vragen omtrent de transferperiode kan u altijd contact opnemen met de clubverantwoordelijke, het gewest 

of het algemeen secretariaat. 

 

Ter info: het secretariaat van VSF is gesloten van 18 april tot en met 29 april 2015. Voor dringende vragen i.v.m. o.a. het 

Belgisch Kampioenschap stuurt u het beste een mailtje naar info@bbsa-snooker.be  

 

We wensen alle deelnemers van het Belgisch Kampioenschap veel succes en plezier toe! 

 

 

Met sportieve groeten, 

Freija Maebe 

Secretariaat VSF vzw. 

 

i.o.v. Ignace Uytdenhouwen 

Voorzitter VSF 

 

 

http://www.vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads
mailto:info@bbsa-snooker.be

