NIEUWSBRIEF 03 2015
Beste,
Tot op heden hebben wij nog maar weinig kandidaturen mogen ontvangen voor onze bestuursorganen van VSF. Ook voor
BBSA geldt hetzelfde.
Wij willen iedereen de kans geven zich alsnog kandidaat te stellen. Uw kandidatuur kan U tot en met zaterdag 31 januari
2015 per mail versturen naar vlaamse.snookerfederatie@telenet.be
Hieronder kan U meer informatie vinden omtrent de kandidaatstelling en de zaken waaraan men moet voldoen.
Voor bijkomende informatie mag U altijd het secretariaat contacteren.
Alvast hartelijk bedankt aan de mensen die deze uitdaging willen aangaan.
Met sportieve groeten,
Freija Maebe
Secretariaat VSF vzw.
i.o.v. Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter VSF vzw.

Hoe zetelen in de Algemene Vergadering ?
Alleen effectieve leden hebben stemrecht binnen de Algemene Vergadering, verder afgekort met AV.
Om zich als effectief lid kandidaat te stellen om te zetelen in de AV moet men:
- aangesloten lid en minstens 21 jaar oud zijn,
- in regel zijn met alle administratieve en financiële verplichtingen,
- voor 1 februari van het lopende seizoen een aangetekend schrijven OF een e-mail met bevestiging van ontvangst richten
aan het gewestelijk EN het algemeen secretariaat,
De leden van een GAV (= Gewestelijke Algemene Vergadering, een samenkomst van alle clubs van een gewest) nemen op
een discrete wijze een beslissing over elke kandidatuur die haar werd overgemaakt.
Kandidaat effectieve leden zijn diegenen, die bij meerderheid van minstens 2/3de van de stemmen van de GAV worden
verkozen.
De AV wordt gevormd met 3 effectieve leden per aangesloten gewest + ieder gewest mag 1 extra effectief lid afvaardigen
per 150 competitieve spelers, aangesloten bij het afsluiten van een seizoen. Per aangesloten gewest moet een minimum
van 50% van een afvaardiging van de effectieve leden zetelen binnen het gewestelijk bestuur, ook wel gewestraad (GR)
genoemd.
Hoe zetelen binnen de Raad van Bestuur ?
Om te kunnen zetelen binnen de Raad Van Bestuur, verder afgekort met RvB, moet men door de AV eerst worden
benoemd als effectief lid. Bestuurders worden door de AV benoemd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Een mandaat als bestuurder geldt voor een periode van 4 jaar.

Een kandidatuur moet per aangetekend schrijven of e-mail met bericht van ontvangst worden gezonden naar het algemeen
secretariaat.
Om als bestuurder te kunnen worden aanvaard, dient men :
• de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie te bezitten en de hoofdverblijfplaats in België hebben ;
• een grondige theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen ;
• de burgerlijke rechten genieten, van onberispelijk gedrag zijn en indien gevraagd een uittreksel uit het strafregister
kunnen voorleggen ;
• géén deel uit te maken van een actieve vereniging die mogelijk vergelijkbare belangen vertegenwoordigt ;
• de goede naam en faam van de vereniging nooit schade hebben willen toebrengen.
Bij de verdediging van een kandidatuur van bestuurder zal een effectief lid steeds een vakgebied kiezen waar hij/zij het
nodige werk zal gaan verrichten om het mandaat van bestuurder waardig te kunnen invullen.
De RvB wordt gevormd met maximum 2 bestuurders per aangesloten gewest + een voorzitter die allen door de AV zijn
benoemd. De duur van het mandaat is 4 jaar.
Hoe voorzitter worden ?
Uit de groep van effectieve leden dient de AV een voorzitter te benoemen en dit gebeurt met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Een mandaat als voorzitter geldt voor een periode van 4 jaar.
Om voor de functie van voorzitter verkiesbaar te zijn moet een kandidaat effectief lid zijn van de vereniging. Een
kandidatuur moet per aangetekend schrijven of e-mail met bericht van ontvangst worden gezonden naar het secretariaat.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website www.vsf-snooker.be en/of bij het algemeen secretariaat.

