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Nieuwsbrief clubs VSK - 19/06/2020

Zoals aangekondigd, is deze nieuwsbrief wat later dan normaal,
omdat we de publicatie van de beslissingen van de Nationale
veiligheidsraad (5/06) moesten afwachten en ons dan eerst
gefocust hebben op de opstart van de indooractiviteiten.

Deze nieuwsbrief heeft een aangepaste layout. Via de enquête i.v.m.
het nieuwe beleidsplan heeft een club het voorstel gedaan om in de
nieuwsbrief met blokken te werken en dan verder linken naar de
website. We willen dit dan ook via deze nieuwsbrief graag testen.
Laat gerust even weten wat u hier van vindt. Kan u als
clubcontactpersoon nog niet in de clubzone? Stuur even een mailtje
nadat je je ingelogd hebt in de lidzone, dan koppelen wij je aan de
clubzone.

Opgelet om de linken te kunnen maken moet u ingelogd zijn in de
clubzone!!!
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Wil u meer weten omtrent de huidige
stand van zaken in verband met de
sportschutterslenties tijdens de
coronapandemie lees dan zeker
verder door op de button te klikken.
VSK wil de clubs alvast hartelijk
danken voor hun inzet tijdens deze
moeilijke tijd.

Lees meer

Via de nieuwsbrief brengen we onze
clubs graag op de hoogte van wat er
besproken en beslist werd op de
bestuursvergaderingen van VSK. Op
26 mei kwam het bestuursorgaan
samen. Je vindt hieronder een aantal
beslissingen die genomen werden
tijdens deze laatste vergadering.

Lees meer

Afrekening Provinciale
Kampioenschappen

Binnen het dirco doel werd er beslist
de afrekeningen van de provinciale
kampioenschappen te verschuiven
naar het einde van het jaar. Dit omdat
niet alle provinciale
kampioenschappen zijn kunnen
doorgaan en er momenteel gekeken
wordt of de Vlaamse
kampioenschappen al dan niet zullen
kunnen doorgaan. Meer info volgt hier
nog over. 

VSK applicatie

Om doelgerichter informatie te
kunnen doorgeven aan potentiële
leden, willen wij u vragen om in de
VSK-applicatie
(clubverantwoordelijken) onder het
tabblad disciplines, te bekijken welke
disciplines uw club kan aanbieden.
Tevens is daar een veld voorzien,
waarin u informatie kan ingeven over
uw infrastructuur: hoeveel banen, op
welke afstanden, …. heeft uw club. 
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Ontslag VSK -coördinator
Hantering en schietproeven

Danny Merckaert heeft zijn ontslag
gegeven als VSK-coördinator
Hantering- en Schietproeven, wegens
medische redenen. Hij blijft nog wel
examinator binnen VSK vzw. Hoe het
nu verder loopt met de organisatie
van de proeven kan u hier lezen.

Lees meer

Boomgaardstraat 22 bus 7, Berchem
Belgium

03/286 07 25 (8u30 tot 12u30)
vsk@sportschieten.be

je ontvangt deze mail omdat u lid bent van
ons, omdat u een sportschutterslicentie
hebt bij ons en wij u op de hoogte willen

houden van zaken die u aanbelangen. Meer
informatie over de manier waarop wij

omgaan met u gegevens kunt u
terugvinden in onze privacyverklaring

Afmelden

Vlaamse schietsportkoepel vzw
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