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MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Wanneer jullie deze nieuwsbrief onder ogen krijgen, ligt de 1e competitieweek
al achter de rug. Hieronder een september-update van jullie PC.

VERSLAG PC 4

https://vlb.vttl.be/secretariaat/vergadering-pc-20220808-verslag/

SECRETARIAAT

Het is niet langer mogelijk om dit seizoen nog spelers te schrappen. Spelers
heraansluiten en nieuwe spelers aansluiten kan nog wel.
Bezorg ook meteen steeds de originele aansluitingsformulieren.
Opsturen naar: Michèle Messiaen – Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel
michele.messiaen@skynet.be

INTERCLUB

Resultaten 1e speelweek:
https://competitie.vttl.be/index.php?menu=4&week_name=01&div_id=6245

de boetelijst: https://vlb.vttl.be/interclub/boetelijst-vanaf-20220907/
richtlijnen interclubs: https://vlb.vttl.be/interclub/richtlijnen-interclub-
2022-23/
stijgers/dalers: https://vlb.vttl.be/interclub/stijgers-dalers-2022-23/

Info: Bart Delhaye: interclubleider@vlbvttl.be
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ARBITRAGE

We zijn nog steeds op zoek naar enkele kandidaat-scheidsrechters. Je
er bovendien je club mee helpen want elke club is vanaf een bepaalde
afdeling verplicht één of bij voorkeur meerdere scheidsrechters te hebben.
Meer weten?
https://vlb.vttl.be/arbitrage/opleidingen-2022-23/
Er is een gratis opleiding in het lokaal van Meerdaal op zaterdag 8 oktober
2022 van 10u tot 16u
https://vlb.vttl.be/arbitrage/provinciaal-scheidsrechter-2022-23/
Schrijf je ook in voor de volgende opleidingen:
° tornooileider:https://vlb.vttl.be/arbitrage/opleidingen-tornooileider-2022/
° tornooiprogramma:https://vlb.vttl.be/arbitrage/tornooiprogramma-opleiding-
2022-23/
Meer inlichtingen: arbitrage@vlbvttl.be

KOMENDE PROVINCIALE ORGANISATIES

Zondag, 02/10/2022: provinciaal criterium VLB jeugd en veteranen
https://vlb.vttl.be/tornooien/provinciaal-criterium-jeugd-2223/
https://vlb.vttl.be/tornooien/provinciaal-criterium-veteranen-2223/
Zondag, 09/10/2022: jeugdliga VLB fase1
https://vlb.vttl.be/tornooien/jeugdliga-2022-23-fase-1/
Zondag, 23/10/2022 : provinciaal criterium B/C/D/E/NG
https://vlb.vttl.be/tornooien/provinciaal-criterium-klassementen-2223/

VERLENGING INSCHRIJVINGSTERMIJN BEKER VAN BRABANT

Kan nog tot 15 oktober.
Info: https://vlb.vttl.be/beker/beker-van-vlaams-brabant-2223/

VERSLAGEN VOORBIJE ORGANISATIES

Resultaten tornooi Pingkolo:
https://vlb.vttl.be/tornooien/pingkolo-c-criterium-2022-uitslagen/
Resultaten Tornooi Diest september: 
https://vlb.vttl.be/tornooien/pw-diest-b-criterium-september-2022-uitslagen
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VACATURE PROVINCIALE TRAINER PER REGIO

Welke trainer heeft tijd/zin om onze provinciale jeugd bij te staan en te
versterken?
https://www.vttl.be/provinciale-trainers-gezocht

PUBLICITEIT OP ONZE VLB&B WEBSITE EN/OF IN DE NIEUWSBRIEF ?

Interesse om je zaak of bedrijf meer naambekendheid te geven en je te
richten tot ruim 1.200 VLB&B aangeslotenen en andere belangstellenden?
Naar keuze kan je zowel in de Nieuwsbrief en/of op onze website een banner
of meer plaatsen aan voordelige tarieven. Interesse? Stuur een berichtje
naar nieuwsbrief@vlbvttl.be en we nemen snel  contact met je op. 
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