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MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Als jullie deze nieuwsbrief onder ogen krijgen, hebben we reeds 7 competitie-
speelweken achter de rug.

VERSLAG PC 6 - 10/10/22

https://vlb.vttl.be/secretariaat/vergadering-pc-20221010-verslag/

SECRETARIAAT

Het provinciaal secretariaat is van 11/11/22 tot en met 27/11/22 gesloten.
https://vlb.vttl.be/secretariaat/gesloten-20221111-20221127/

INTERCLUB

* Winterprocedure : aanvragen om wedstrijden uit te stellen bij overmacht
door winterweer : @ Bart Delhaye: interclubleider@vlbvttl.be

* De interclubbladen tot en met speelweek 7 werden nagekeken en ook de
dito boetenlijsten zijn bijgewerkt.

* Inschrijven extra ploegen terugronde : in december zullen alle clubs een
mail ontvangen om extra ploegen in te schrijven voor de play-downs bij de

jeugdploegen in 5e afdeling en/of een extra ploeg(en) bij de starters.

Overleg nu al in je club !

* Mededeling Hurricane TTW tijdelijk interclubleider :
https://vlb.vttl.be/secretariaat/interclub-20221111-20221127-interclub/

ARBITRAGE

Officials 2022/23 update: 
https://vlb.vttl.be/arbitrage/officials-2223-update/
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UITSLAGEN PROVINCIALE ORGANISATIES

* Provinciaal criterium B/C/D/E/NG : https://vlb.vttl.be/organisaties/provinciaal-
criterium-2223-uitslagen/

* Provinciaal criterium -12j fase 2 : https://vlb.vttl.be/organisaties/provinciaal-
criterium-12-2223-fase2-uitslagen/

* Vlaamse jeugdkampioenschappen: https://vlb.vttl.be/jeugd/vlaamse-
jeugdkampioenschappen-2022-uitslagen/ 

* Jeugdliga 2022/23 fase 2 uitslagen: https://vlb.vttl.be/organisaties/jeugdliga-
2223-fase-2-uitslagen/

KOMENDE PROVINCIALE ORGANISATIES

Zondag, 18 december 2022: provinciale dubbelkampioenschappen
B/C/D/E/NG
https://vlb.vttl.be/tornooien/provinciale-dubbelkampioenschappen-2223/
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VTTL IS OP ZOEK NAAR

* Kandidaten Nationale Evenementen Commissie : deadline kandidaturen
werd verlengd
https://www.vttl.be/nationale-evenementen-commissie

* Boekhouder voor de Auditcommissie
Op regelmatige tijdstippen (één keer in meerdere jaren)  heeft binnen de
VTTL-structuren een audit plaats. Hiervoor zoekt de VTTL per provincie
boekhouders. Indien je interesse hebt om Vlaams-Brabant te
vertegenwoordigen, contacteer ons PC via secretariaat@vlbvttl.be

* Landelijke tuchtcommissie
Ook de VTTL is steeds op zoek naar kandidaat-rechters. Indien je interesse
hebt, contacteer ons PC via secretariaat@vlbvttl.be

AANKONDIGINGEN CLUBS

* Superdivisie PW Diest-Vedrinamur
https://vlb.vttl.be/superliga/20221130-pw-diest-vedrinamur/

* Nieuwjaarskamp PW Diest:
https://vlb.vttl.be/organisaties/pw-diest-nieuwjaarskampen-2023/

* Kerststages Dilbeek: 
https://vlb.vttl.be/organisaties/ttc-dilbeek-kerststages-2022/

* Zie ook https://vlb.vttl.be/

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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