NIEUWSBRIEF 02 2016
Beste,
De deadline van inschrijven voor Ranking Men 4 komt dichterbij. Dit tornooi gaat door op zaterdag 30 en zondag 31
januari 2016 te Sint-Martinus en Arena, te Gent. We zijn alvast benieuwd als we de kaap van 130 deelnemers voor de
vierde keer op rij kunnen overschrijden.
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen van BR 4 worden
automatisch afgesloten op woensdag 20 januari 2016 om middernacht.

Van 7 t.e.m. 13 februari 2016 zal het Europees Kampioenschap U18 en U21 plaatsvinden in het Poolse Wroclaw.
Aansluitend wordt het Europees Kampioenschap Men georganiseerd van 14 t.e.m. 20 februari 2016 en dit op dezelfde
locatie.
Volgende spelers zullen daar de Belgische driekleur verdedigen:
- voor het EK U18, U21: Sybren Sokolowski, Dennis Deroose (beiden met ondersteuning van VSF), Jeff Jacobs en Wesley
Pelgrims (beiden met ondersteuning van het gewest Antwerpen).
- voor het EK Men: Kevin Van Hove-Speltincx, Tomasz Skalski (beiden met ondersteuning van VSF), Jurian Heusdens,
Laurens De Staelen en Jeff Jacobs (op eigen kosten).
Hun resultaten kan je raadplegen via de website van EBSA www.ebsa.tv

Aanbod voor alle snookerclubs en geïnteresseerden: het VIV (de koepelorganisatie waar VSF bij aangesloten is) organiseert
een bijscholing “interne en externe communicatie”. Want communicatie, wat is dat eigenlijk? En wat maakt dit zo
succesvol? Deze opleiding leert je op welke wijze je doeltreffend en correct communiceert met verschillende doelgroepen
(zowel intern, met de medewerkers van je organisatie) als extern (met je leden, andere organisaties, de pers, het grote
publiek…).
Deze bijscholing zal doorgaan op dinsdag 7 juni 2016 van 19:30 uur t.e.m. 22:30 uur in het Huis van de Sport te Gent
(Zuiderlaan 13, 9000 Gent). Meer informatie en inschrijven kan via http://www.dynamoproject.be/bijscholing/interne-enexterne-communicatie-gent-di-07062016-1930

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!

