
 
 

NIEUWSBRIEF 05 2015 
 
Beste, 
 
De inschrijvingen voor NATIONALE RANKING 5, het laatste tornooi van de reeks NR’s, zijn nog één week geopend. De tornooien gaan 
door op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015. Volgende locaties zullen een tornooi ontvangen: 
 
Cadets - 15 maart 2015 in Snooker X te  Turnhout 
Juniors - 14 maart 2015 in Buckingham te Mol 
Ladies - 15 maart 2015 in Snooker Factory te Eeklo 
Masters +40 - 14 maart 2015 in Riley Inn te Genk 
Masters +50 - 15 maart 2015 in Quality Snooker te Zele 
  
Inschrijven kan nog via de websites van BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen sluiten automatisch op woensdag 
4 maart 2015 om middernacht.  
 
 
Ben je verhuisd of is je identiteitskaart vervallen? Stuur dan liefst een elektronische afdruk van je EID naar het algemeen secretariaat. 
Dit is van groot belang voor de ledenverzekering. Het  is namelijk zo dat de verzekering zich o.a. op de adresgegevens baseert die in ons 
ledenprogramma opgenomen zijn. Mocht deze informatie verouderd zijn, dan kan dit voor problemen zorgen bij het afhandelen van 
een verzekeringsdossier.  Een elektronische afdruk van je EID kan je doorsturen naar vlaamse.snookerfederatie@telenet.be .  
 
Een actueel en belangrijk onderwerp dat al enige tijd aandacht vraagt is de bepaling van de lidgelden voor het komende seizoen 2015-
2016.  De Algemene Vergadering van de Vlaamse SnookerFederatie vzw zal hierover een beslissing nemen op vrijdag 13 maart 2015 
om 20.00 uur in het Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem. 
 
Uiteraard zijn de meningen erg uiteenlopend en dit is mede te wijten aan een tekort aan informatie. Om een beter inzicht en beeld te 
kunnen krijgen geven we u volgende resultaten mee uit de Grote Sportenquête van 2012 die in opdracht van de Vlaamse Overheid is 
uitgevoerd. 

 Het gemiddelde lidgeld over alle leeftijdscategorieën van een sportfederatie in Vlaanderen bedroeg 84,63 € maar er zijn 
verschillen naargelang het type van sportfederatie. De aansluiting bij een erkende maar niet gesubsidieerde sportfederatie, 
zoals de Vlaamse SnookerFederatie, bedraagt gemiddeld 86,75 €. De hele overkoepelende werking van de snookersport 
ontvangt per aansluiting van een volwassene 17,50 €. 

 Het lidgeld voor een sport, die zoals de Vlaamse SnookerFederatie is aangesloten bij een Organisatie voor Sportieve 
Vrijetijdsbesteding (OSV), bedraagt gemiddeld 21,99 €. Voor een snookerspeler is dit slechts 3,00 € en dit lidgeld dient 
volledig betaald met de overkoepelende werkingsmiddelen.  

 
De federatie moet dringend ook gaan investeren in de verdere ontwikkeling en presentatie van de sport en bepaalde lopende dossiers 
moeten verder worden uitgebouwd om verbeteringen voor de snookergemeenschap aan te kunnen brengen.   
 
Tevens zijn we druk bezig met een planning van de Belgische Kampioenschappen 2015. Van zodra er een definitieve locatie en 
programma opgesteld is, zullen wij dit via een nieuwsbrief, de website van VSF en Facebook delen! We houden jullie alvast op de 
hoogte.    
 
Met sportieve groeten, 
 
i.o. Freija Maebe 
Secretariaat VSF vzw. 

 
Ignace Uytdenhouwen, 
Voorzitter VSF vzw. 
 

 
Indien u niet aanwezig kan zijn op een tornooi waarvoor U reeds ingeschreven bent, gelieve dit zo spoedig als mogelijk en vóór de 
aanvang van het tornooi aan het secretariaat te melden via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be of info@vsf-snooker.be én aan de 
organiserende club. Dit bespaart heel wat last minute verschuivingen in de planning van de organisatoren.  
Meldt U zich pas af na het afsluiten van de inschrijvingen dan riskeert u boven het inschrijvingsgeld een minnelijke schikking. Alvast 
bedankt voor de medewerking! 
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