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OPZEG LIDMAATSCHAP
Periode 01/05 tem 31/05
Enkel te gebruiken BINNEN de transferperiode
die loopt van 1 tot 31 mei van elk kalenderjaar.
UITTREKSEL UIT "HET DECREET VAN 24 JULI 1996 BETREFFENDE
HET STATUUT VAN DE NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR (NPS)
De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging jaarlijks te beëindigen. Het gaat hier
om de overeenkomst van lidmaatschap, waarbij de NPS bij zijn toetreding tot de sportvereniging de rechten en de plichten niet strijdig zijn met
de bepalingen van dit decreet of met andere bepalingen van dwingend recht. Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een tussen 1 en 31 mei ter
port aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging en aan de sportfederatie. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs
van zending. De brief heeft uitwerking op 1 juni daaropvolgend.
De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige beëindiging van een overeenkomst tu ssen de NPS
en zijn sportvereniging, naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang van de NPS is VERBODEN. Dit is evenzeer het geval wanneer de NPS
zijn overeenkomst regelmatig beëindigt om naar een andere sportvereniging over te gaan en daar een professioneel statuut aanneemt.
Interne reglementen van de sportfederaties die onder meer bepalingen bevatten over de voorwaarden en de wijze van aansluiting, de opleiding
en de financiering van de opleiding en de algemene werking van de federaties en de sportverenigingen, mogen niet strijdig zij n met de
vrijheidsregeling, bepaald in dit artikel.

Dit document is bestemd voor alle spelers waarvoor het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar van toepassing is. Op straffe van nietigheid dienen zij, die hun club wensen te
verlaten,
•
•
•
•

TUSSEN 1 & 31 MEI,
INDIVIDUEEL een exemplaar van dit formulier
AANGETEKEND te verzenden
aan de verlatende CLUB EN aan het ALGEMEEN SECRETARIAAT.

Vlaamse SnookerFederatie vzw, Zuiderlaan 13 te B-9000 Gent
Mogelijke geschillen worden behandeld door het Bestuursorgaan.

Ik ondergetekende (naam & voornaam) .….............................................................................
geboren op

……. / ……. / …………..

het afgelopen seizoen aangesloten bij .……............................................................................
behorend tot het gewest ...........…....................................................................
clubnummer …………………………

lidnummer

…..………………………….…………

wens met onmiddellijke ingang mijn lidmaatschap bij bovenvermelde club te beëindigen.
Opgemaakt en voor echt verklaard op datum van ……. / ……. / …………..

Handtekening

...................................................................................................................
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