
De trqnsfer von de individuele
speler díe vermeld stoot op
de interclublijst wordt
integrool geregeld door het
decreet von 24 julí 1996,
zijnde het sïotuut von de
nief-betoqlde
sportbeoef enoor. De termijn
voor de opzeggingvonde
overeenkomst en de doorop

oonsluitende verzefstermijn wordt door de Vloomse
Sguoshfederotie ols volgt bepoold:

Elke individuele speler heeÍI het recht zijn tronsfer oon te
vrc.genof zijnovereenkomst mef een club op Jezeggen.

Tronsfers binnen de VSF
De tronsfer von de individuelespeler dievermeld stoot op de
interclublijsi wordt integrool geregeld door het decreet van24
juli 1996, zijnde het stotuut von de niet-beloalde
sportbeoefenoor.

o) De speler die vermeld stqot op de inïerclublijst en die heï
volgend joor met een andere club wil deelnemen aon de
inierclubs, moet een ïronsfer oonvrogen. Dit geldt voor
alle geklasseerde en niet-geklasseerde spelers en
buitenlondse spelers. '
Een speler díe gedurende 1 joor niet gespeeld heeÍt of een
speler die gedurende I joor niet op de inter"clublijst
gestoon heef t, moet de t r ansf erf ormol iteiïen n i et
vervullen.
Buifenlondse spelers die voor de eerste mool oonsluiten bij
een VSF-club, worden beschouwd ols nieuwe leden. Hebben
zi j echter gespeeld voor een V5F-club en willen zij von club
veronderen, vollen zij ook onder dit tronsferreglement.
Tronsfers voor spelers die von de Vloomse Squoshfederotie
wilfen oversïoppen noor deLigue Froncophone de Sguosh of
omgekeerd, worden toegepasl conform de reglementering
von de BSF (Belgische Sguoshfederotie) (zieverder onder
punt 2). Ook hier wordt de vrijekeuze von oonsluiting bij
een nieuw e sportveren i gi ng door de ni et -pr of ess i o nele
sporlbeoef enoor gewoorborgd.
De termijn voor de opzeggingvan de overeenkomst wordt
voor de Vloomse Sguoshfederotie ols volgt bepoold:
opzeggingsterhijnr 1 opril - 30 opril

b) De inïerclubspeler die von club wenst te veronderen moet
een schriftelijke oonvroog indienen tussen I opril en 30
opril. Dit dient te geschieden op stroffe von nietigheid bij
eenter post oongeïekendebrieÍ aon de opgezegde
sportvereniging en oon de sportfederatie. beze werkwijze
dient men tevolgen zowel bij okkoord von olle portijen als
bij een gebeurlijk niet-okkoord. Er is geen verzetstermijn
noch de mogelijkheid omeenberoepte doenop de
v erzoeningscommissie von BLOSO. Het' decreel'
garandeert devolledige vrijheid von de sportbeoefenaar om
een club teverlaJen.

TRANsFERREGLEI^ENT ?OO9 (rrurEncruenEoLE^ ENr seuÁsHA'ENDA p. 62-63

De intercfubspeler die von club wenst te veranderen dient
ten lqoïste op 31 mei op sïroffe von nietigheid door een
oongetekend schri iven aan de f eder at ie bekend te moken
noor welke club hij overstopt. Wij vrogen om de melding
von de nieuwe club te doen op het tronsferformulier, een
document dot specicol ontworpen werd om de communicotie
tussen de speler en de federatíe te uniformiseren.

c) Een ontslognemende speler mog gedurende het
eerstvolgende seizoen niet voorkomen op de interclublijst
von een andere club indien hij geen geldige transfer heeft
oongevroogd.

Tronsfers tussen de LFS en de VSF
De opzegperiode is bepoald tussen 1 en 30 opril en de
tronsferperiode is bepoold tussen 1 en3l mei.
Een speler die tijdens het lopende seizoen interclub heeff
gespeeld en die wenst'lelransfereren noor een club von de
andere ligo verwiïtigt tussen 1 en 30 opril zijn ligo en op de
monier woorop zijn ligo diï voorschrijft. De poststempel geldt
ols oonvoordingscriterium. Voor 5 mei sturen de ligo's hun
tronsferlijsten noor het secretorioot von de BSF die deze
lijsten doorstuurt noor de LFS en de VSF.
Tussen t en 3l mei moet de speler de lí9o woor hij het volgend
seizoen wenst competitie te spelen op de hoogte brengen
conform de regels von die ligo. De poststempel geldt ols
oonvoordingscriterium. Voor 5 juni sturen beide ligo's de lijst
met de getransfereerde spelers noor het secretorioof von de
BSF die ze doorstuurt noor de LFS en de VSF.
Bij klocht over de geldígheid van een tronsfer door een of beide
ligo's zol het Dogelijks Besïuur von de BSF uitsprook doen. In
gevol von besluiteloosheid von het Dogelijks Bestuur zol de Rood
vcn Bestuur híerover een uitspraok doen.

Tronsfers en oonsluiten von buitenlondse spelers
Buitenlondse spelers dievorig seizoen voor de VSF of LFS
hebben gespeeld en die von club willen veronderen, mqor NIET
von Íederatie, volgen de voorgeschreven procedure van de
Íederatie woorbij hij-zij vorig seizoen wos oongesloten.
Buitenlondse spelers dievorig seizoen voor de VSF of LFs
hebben gespeeld, die von club willen veronderen EN von
federotie,volgen de procedure zools beschreven onder het
vorige punt.
BuiÍenfondse spelers die vorig seizoen niet in Belgíëhebben
gespeeld, moeten somen met olle buitenlonders die u op uw
intercfublijst wenst te plootsen, vermelden op een lijst die voor
15 juní op het secretorioot von de VSF moeï zijn. Ook
buitenlondse spelers kunnen ofwel lid zijn von de VSF ofwel von
de LFS. moor niet von beide. Bovendien mogen zi1 maor op één
interclublijsï voorkomen.

Een speler kan slechls één rransÍer per seizoen aonvroqen.
Tndien een speler meer dan één oonvroog doet, geldt de eer st e
geldige oonvroog. (Ook ols olle betrokken portijen opteren voor
een tweede heroonsluiting.)

Een onts logne mende speler mog gedurend e het eer sïv olgende
seizoen nieï voorkomen op de interclublijst van een ondere club
indien hij geen geldige tronsfer heeÍt aangevraagd.
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TRANSFERFORMULIER
transferreglement zie Squashagenda of www.vsf .be

Luik A

. wenst het lidmaatschap met de huid

r heeft de bedoeling gebruik te maken van de wijheid om tijdens het seizoen 2009-2010 aan te sluiten bij een nieuwe sportvereniging.

datum:

. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . .  t2009 handtekening wettelijke vertegenwoordiger voor

speler -l 8 jaar * naam voluit:

Luik A moet tijdens de periode 1 april - 30 april 2009 worden verstuurd naarhetVSF-secretariaat.
Vlaamse Squashfederatie vzw - Vorselaarseb aan 62 - 2200 Herentals

Dit dient te geschieden op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief.

Luik B

Ondergetekende speler/speelster: ....... (naam en voornaam)

compeuuenummer:

r wenst het lidmaatschap met de huidige club ...... (naam van de club) op te zeggen.

r zal tijdens het seizoen 2009-2010 lid zijn van club:

datum:

. . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . t2009handtekening wettelijke vertegenwoordiger voor

speler -l 8 jaar * naam voluit:

handtekening secretaris of voorzitter nieuwe

club + naam voluit:

Luik B moet tijdens de periode 1 mei - 31 mei 2009 worden verstuurd naar het VSF-secretariaat.
Vlaamse Squashfederatie vz\rr - Vorselaarsebaan 62 - 2200 Herentals

Dit dient te geschieden op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief.

ln geval van transfer naar de LFS, moet de speler de LFS op de hoogte brengen conform de regels van de liga.

handtekening speler/speelster f naam voluit:

handtekening speler/speelster * naam voluit:

De transfer is geldig vanaf het moment dat de betrokken speler binnen de voorziene periode:
o Een aangetekend schrijven verstuurd heeft naqr de club waqrvan htj-zij op de interclublijst heeft gestaan.
o LuikA aangetekend heeft opgestuurd nqqr de VSF. (I/orselaarsebqan 62 - 2200 Herentals - tel 014/85.96.00)
o Luik B aangetekend heeft opgestuurd nqar de VSF in het geval van trqnsfer binnen de VSF ofheraansluiting bij de oude

club.
In geval van transfer tussen de VSF en de LFS moet de speler de liga waar hij het volgend seizoen wenst competitie te
spelen tussen I en 3 I mei op de hoogte brengen conform de regels van die liga.

De postdatum is geldig.
De betrokken sDeler neemt een kooie van dit formulier.
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