TRANsFERREGLEI^ENT
De trqnsfer vonde individuele
speler díevermeld stoot op
de interclublijst wordt
integrool geregelddoor het
decreet von24 julí 1996,
zijnde het sïotuut von de
nief-betoqlde
sportbeoefenoor. De termijn
voor de opzeggingvonde
overeenkomsten de doorop
oonsluitendeverzefstermijn wordt door de Vloomse
Sguoshfederotie
ols volgt bepoold:

Elke individuelespelerheeÍI het recht zijn tronsfer oonte
vrc.genofzijnovereenkomstmef eenclub op Jezeggen.

Tronsfersbinnende VSF
De tronsfer vonde individuelespelerdievermeldstoot op de
interclublijsi wordt integroolgeregelddoor het decreetvan24
juli 1996,zijnde het stotuut vonde niet-beloalde
sportbeoefenoor.

o)

b)

De spelerdie vermeldstqot op de inïerclublijst en die heï
volgendjoor met een andereclub wil deelnemenaonde
inierclubs,moet eenïronsfer oonvrogen.Dit geldt voor
alle geklasseerdeen niet-geklasseerde spelers en
buitenlondse
spelers.
'
Eenspeler díe gedurende1 joor niet gespeeldheeÍt of een
speler die gedurendeI joor niet op de inter"clublijst
gestoonheeft, moet de t r ansferf ormoliteiïen niet
vervullen.
Buifenlondse
spelersdie voor de eerste mooloonsluitenbij
een VSF-club,wordenbeschouwdols nieuweleden. Hebben
zij echter gespeeldvoor eenV5F-cluben willenzij vonclub
veronderen,
vollenzij ook onderdit tronsferreglement.
Tronsfersvoorspelersdie vonde VloomseSquoshfederotie
wilfenoversïoppennoor deLigueFroncophone
de Sguoshof
omgekeerd,worden toegepasl conform de reglementering
vonde BSF(BelgischeSguoshfederotie)(zieverder onder
punt 2). Ook hier wordt de vrijekeuze vonoonsluitingbij
een nieuwe sportvereniging door de niet -prof essionele
sporlbeoefenoorgewoorborgd.
De termijn voor de opzeggingvande overeenkomstwordt
voor de VloomseSguoshfederotieols volgt bepoold:
opzeggingsterhijnr
1 opril - 30 opril

De inïerclubspelerdie vonclub wenstte veronderenmoet
eenschriftelijke oonvroogindienentussenI opril en 30
opril. Dit dient te geschieden
op stroffe vonnietigheidbij
eenter post oongeïekendebrieÍaonde opgezegde
sportverenigingen oon de sportfederatie. beze werkwijze
dient mentevolgen zowelbij okkoordvonolle portijen als
bij eengebeurlijkniet-okkoord.Er is geenverzetstermijn
nochde mogelijkheidomeenberoepte doenopde
v erzoeningscommissie
von BLOSO. Het' decreel'
garandeert devolledigevrijheid von de sportbeoefenaarom
een club teverlaJen.
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De intercfubspelerdie von club wenst te veranderendient
ten lqoïsteop 31 mei op sïroffe von nietigheiddoor een
oongetekendschri iven aande f ederat ie bekendte moken
noorwelkeclub hij overstopt. Wij vrogenom de melding
vonde nieuweclub te doenop het tronsferformulier,een
documentdot specicolontworpenwerd om de communicotie
tussen de speleren de federatíe te uniformiseren.

c)

Eenontslognemendespeler moggedurendehet
eerstvolgendeseizoenniet voorkomenop de interclublijst
voneen andereclub indien hij geen geldigetransfer heeft
oongevroogd.

Tronsfers tussen de LFS en de VSF
De opzegperiodeis bepoaldtussen 1 en 30 opril en de
tronsferperiodeis bepooldtussen1 en3l mei.
Een speler die tijdens het lopendeseizoeninterclub heeff
gespeelden die wenst'lelransfereren nooreen club vonde
andereligoverwiïtigt tussen1 en 30 opril zijn ligoen op de
monierwooropzijn ligo diï voorschrijft. De poststempelgeldt
ols oonvoordingscriterium.
Voor 5 mei sturen de ligo'shun
tronsferlijsten noorhet secretoriootvon de BSF die deze
lijsten doorstuurt noorde LFS en de VSF.
Tussent en 3l mei moet de spelerde lí9owoorhij het volgend
seizoenwenst competitie te spelenop de hoogte brengen
conformde regelsvon die ligo. De poststempelgeldt ols
oonvoordingscriterium.
Voor 5 juni sturen beide ligo'sde lijst
met de getransfereerde spelers noor het secretorioof von de
BSFdie ze doorstuurt noorde LFS en de VSF.
Bij klocht over de geldígheidvaneen tronsfer door een of beide
ligo'szol het DogelijksBesïuurvon de BSFuitsprookdoen. In
gevolvonbesluiteloosheid
vonhet DogelijksBestuurzol de Rood
vcn Bestuur híerover een uitspraok doen.

Tronsfersen oonsluitenvon buitenlondsespelers
Buitenlondse
spelersdievorig seizoenvoor de VSFof LFS
hebbengespeelden die von club willen veronderen,mqor NIET
von Íederatie, volgende voorgeschrevenprocedurevande
Íederatie woorbij hij-zij vorig seizoenwos oongesloten.
spelersdievorig seizoenvoor de VSFof LFs
Buitenlondse
hebben gespeeld,die von club willen veronderenEN von
federotie,volgende procedurezoolsbeschrevenonder het
vorigepunt.
BuiÍenfondse
spelersdie vorig seizoenniet in Belgíëhebben
gespeeld,moetensomenmet olle buitenlondersdie u op uw
intercfublijstwenstte plootsen,vermeldenop een lijst die voor
15 juní op het secretoriootvon de VSF moeï zijn. Ook
buitenlondse
spelerskunnenofwel lid zijn vonde VSFofwel von
de LFS.moorniet vonbeide. Bovendienmogenzi1maorop één
interclublijsï voorkomen.

Een speler kan slechls één rransÍer per seizoen aonvroqen.
Tndien een speler meer danéén oonvroog doet, geldt de eer st e
geldigeoonvroog.(Ookols olle betrokkenportijen opterenvoor
eentweede heroonsluiting.)
Eenontslognemendespeler moggedurende het eer sïvolgende
seizoennieï voorkomenop de interclublijst vaneenondereclub
indienhij geengeldigetronsfer heeÍt aangevraagd.
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TRANSFERFORMULIER
transferreglement
zie Squashagendaof www.vsf.be

Luik A

.

wenst het lidmaatschapmet 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:

handtekeningspeler/speelsterf naam voluit:

.........../............t20 09

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 - Vorselaarsebaan 62 - 2200 Herentals
Dit dient te geschieden op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief.

Luik B
Ondergetekende speler/speelster:

.......(naamen voornaam)

compeuuenummer:
r

wenst het lidmaatschapmet de huidige club

r

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

datum:

...... (naam van de club) op te zeggen.

handtekening speler/speelster* naam voluit:

...........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 Squashfederatievz\rr- Vorselaarsebaan62 - 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.
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 aangetekendheeft opgestuurd nqqr de VSF. (I/orselaarsebqan62 - 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.

