NIEUWSBRIEF 06 2016
Beste,
Vrijheidsregeling
De transferperiode om vrij van de ene naar de andere club te gaan, gaat in op 1 mei en loopt t.e.m. 31 mei 2016. Volgende
zes stappen zorgen dat je zonder problemen de overstap kan maken:
1. download het standaarddocument om je vrijheid aan te vragen via http://www.vsf-snooker.be/cms/docs/bestanden/20152016%20(05)%20opzeg%20tijdens%20transferperiode.pdf
2. verstuur dit document tussen 1 en 31 mei 2016
3. 1 exemplaar dien je individueel en aangetekend naar het algemeen secretariaat te versturen
4. 1 exemplaar dien je individueel en aangetekend naar je verlatende club te versturen
5. de poststempel van de brief geldt als bewijs van verzending
Alle vrijheidsaanvragen die buiten deze periode met dit standaarddocument ontvangen worden of die niet volgens
bovenstaande reglementering ontvangen worden, zijn niet geldig en worden niet aanvaard.
Vrijheidsregeling buiten de transferperiode
31 mei 2016 en 1 mei 2017 kan u, onder bepaalde voorwaarden, van club veranderen. Hierbij dient men het document
“Opzeg buiten transferperiode” te gebruiken en dit individueel en aangetekend naar het algemeen secretariaat te versturen.
Meer informatie vindt u in het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse SnookerFederatie.

Vlaamse Kampioenschappen
De Vlaamse Kampioenschappen deel 1 werden afgelopen weekend 23 en 24 april afgewerkt. De eindfase wordt tijdens het
BK gespeeld op donderdag 5 mei 2016 waarbij volgende wedstrijden aan bod zullen komen:
* 1/2de finales en finales : cadets, juniors, masters +40 en masters +50
* alleen finales : ladies en masters +60
Belgisch Kampioenschap
De Belgische Kampioenschappen, het grootste sportieve evenement van het seizoen, staat voor de deur. Er wordt gestart met
de eindfase van de Vlaams Kampioenschappen op 5 mei, eindigen doen we op zaterdag 28 en zondag 29 mei met de meeste
finales van de Belgische Kampioenschappen. De volledige planning kan u raadplegen via http://www.bbsasnooker.be/nl/v/44/formulieren#1
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen, de toegang is gratis. Locatie: sporthal Sint Pieter Olympialaan 10, 3800 te Sint-Truiden.

Heraansluiting
Gelieve de gegevens op uw inschrijvingsformulier goed na te kijken en waar nodig de wijzigingen aan te brengen opdat je
heraansluiting vlot kan verlopen.
Ben je verhuisd of is je paspoort vernieuwd? Stuur dan een kopie door naar jou gewestelijk secretariaat of het algemeen
secretariaat opdat je inschrijving voor het nieuwe seizoen sneller verwerkt kan worden.

Cursus initiator
De inschrijvingen voor de opleiding initiator snooker zijn nog even open. Via de website van de Vlaamse Trainersschool log
je je in en kan je de gewenste cursus selecteren. Meer info op http://www.vsfsnooker.be/nl/c/74/2/opleidingen/initiatorcursus-2016
BELANGRIJK !! Deadline van inschrijven is maandag 9 mei 2016.
Mocht u bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet van contact op te nemen.

Met sportieve groeten,
Freija Maebe
Secretariaat VSF vzw.

i.o.v. Ignace Uytdenhouwen
Voorzitter VSF
________________________________________
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 te melden via cnudde@telenet.be (Peter Cnudde, verantwoordelijke nationale tornooien).
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!

