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Beste
Blijf up-to-date van het reilen en zeilen binnen de Vlaamse snookerwereld: upcomming
events, inschrijvingsdeadlines, prestaties van collega-snookerspelers, trainingen,...
Lees snel verder en kom het allemaal te weten!

ACTIVITEITEN EN 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)
IBSF Wereldkampioenschappen Myanmar 2018
Van 19 tot 27 november gaat het wereldkampioenschap te Yangon (Myanmar) door voor
dames, heren en masters. In elke categorie nemen
landgenoten deel. Ontdek snel welke snookerspelers
onze landskleuren zullen verdedigen. Meer info vind je
hier.

VRIJWILLIGERSVRIENDELIJKE SPORTCLUB
Eén van de voornaamste uitdagingen waar sportclubs mee worstelen, is het vinden en
motiveren van vrijwilligers. Hoe zorg je voor voldoende helpende handen in je club?
Hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers met plezier terugkomen? Het begeleidingstraject
“Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” van de Vlaamse Sportfederatie helpt sportclubs
om deze uitdaging aan te gaan. Vanaf 1 november kunnen alle sportclubs inschrijven
voor deelname in 2019. Meer informatie vind je hier.

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

