
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 01 2015 
 
 
Beste , 
 
Vooreerst wenst de Vlaamse SnookerFederatie u een gezond en gelukkig Nieuwjaar.  Het nieuwe jaar 2015 zal voor de 
snookersport ongetwijfeld zorgen voor veranderingen en om te beginnen zijn er de inwerkingtreding van nieuwe 
statuten.  Hier volgt een kort overzicht hoe ook u mee kan gaan beslissen over de toekomst en de structuren want dat er 
verschillende zaken moeten veranderen dat is ondertussen wel zeer duidelijk. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
Nog één week lang kan U zich inschrijven voor de tornooien NATIONAAL RANKING 4 die georganiseerd worden op 
zaterdag 24 en zondag 25 januari 2015. Op volgende locaties komen de spelers in actie: 
  
* Cadetten - 25 januari 2015 in Academy te Herstal 
* Juniors - 24 januari 2015 in Academy te Herstal 
* Ladies - 25 januari 2015 in The Trickshot te Brugge 
* Masters +40 - 24 januari 2015 in The Matchroom te Antwerpen 
* Masters +50 - 25 januari 2015 in Sint Martinus te Gent 
  
Inschrijven kan gebeuren via de websites van de meeste Vlaamse gewesten en van BBSA. De inschrijvingen sluiten 
automatisch op woensdag 14 januari 2015 om middernacht.  
 
PROFICIAT aan de spelers Sybren Sokolowski, Jeff Jacobs, Christel Leclercq, Alain Vandersteen, Rene Hemelsoet en Andre 
Slegers met hun titel als Vlaams Kampioen 2014 - 2015! 
 
Enkele variapunten: 
Bij zowel de National Ranking 4 en 5 categorie Masters +50 zal er in 1 zaak op 12 snookertafels gespeeld worden. 
Als rechtzetting van bepaalde geruchten is er door de wedstrijdleiding toegezegd dat de snookertafels voor de Belgium 
Ranking 4 in de Snookerpalace te Brugge bij de start in prima staat zullen verkeren.  
 
   
Met sportieve groeten, 
Freija Maebe 
Secretariaat VSF vzw. 
 
i.o.v. 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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