Aan alle VBL clubcorrespondenten en aan alle kapiteins competitieteams.

Via de volgende link vindt u op onze website het FIAD 2018-2019, met daarin de modaliteiten voor het
aanmelden van clubs en teams, en het registreren van spelers bij de VBL voor het seizoen 2018-2019.
-

In het FIAD is voorzien dat de teams voor de viertallencompetitie voor volgend seizoen moeten gemeld
worden vòòr 01 juni 2018: u kunt vanaf nu dus uw teams inschrijven voor het competitieseizoen 20182019.
Het melden van de teams van uw club voor de VBL viertallencompetitie (Liga afdelingen) dient te
gebeuren via het daarvoor bestemde meldformulier op onze website (Homepage --> “Contact” -->
“Melden” --> “Teammelding”).
Het meldformulier voor teams voor het nieuwe seizoen bevindt zich op een beveiligde pagina van onze
interactieve competitietoepassing op onze website (eerste pagina na inloggen).
U moet dus inloggen vooraleer u het formulier kunt gebruiken. Een handleiding betreffende het gebruik
van onze competitietool vindt u op onze website onder “Homepage” --> “Competitie” --> “Info” --> “Uitleg
competitietool voor de leden”.
(Opm.: sommige leden met een @hotmail.com e-mailadres kunnen problemen ondervinden met het
aanvragen van een (nieuw) paswoord voor onze competitietoepassing: gelieve ons te melden via e-mail
aan competitie@vbl.be als u inderdaad bij aanvraag van een wachtwoord, ondanks de melding dat dit
verzonden werd, toch geen paswoord zou ontvangen.)
Bij correct gebruik van het formulier “Teammelding” krijgen de clubcorrespondent van de club en de
kapitein van het team een automatische bevestiging van inschrijving team voor het volgende seizoen
(vul daarvoor steeds eerst de naam van uw club en het lidnummer van de betrokken kapitein in: een
aantal gegevens worden dan automatisch aangevuld).
Mogen wij u vragen deze gegevens steeds goed na te zien en waar nodig eventueel aan te passen.

-

Voor het doorgeven van clubgegevens (enkel van toepassing voor nieuwe clubs, of indien er wijzigingen
aan de gegevens van een bestaande club gebeurden) vragen we jullie het meldformulier “Club (nieuw of
wijziging)” te gebruiken.

-

Voor het opgeven van de clubleden blijft de uiterste datum van 01 september behouden.

(PS. Vergeet ook niet dat de teams voor de nationale afdelingen moeten gemeld worden via de website van de
RBBF.)
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Het Secretariaat VBL

