Infonota aan de clubsecretarissen
1. Vernieuwing aansluitingskaarten
Vanaf maandag 18 maart 2013 zal de aloude aansluitingskaart worden vervangen door een
online document in Clubadministratie.
De functie ‘Ingave nieuwe leden’ op de clubadministratie wordt vervangen door ‘Ingave Leden &
Aansluitingskaart’. De nodige informatie verkrijgt u door deze knop aan te klikken.
Indien je toch nog over de oude aansluitingskaarten beschikt kan je deze verder gebruiken tot
einde seizoen 2013-2014. Maar je moet nog steeds input geven via ‘Ingave Leden &
Aansluitingskaart’ zodat deze bij ons binnenkomen via de clubadministratie.

2. Ingeven nieuwe leden voor seizoen 2013-2014
Mogen wij u vragen om leden, die bij uw club zouden aansluiten voor het seizoen 2013-2014, in
te geven vanaf 01/05/2013. Zodoende kunnen wij de ingegeven gegevens die voor die datum
werden ingevoerd, uit het bestand verwijderen.

3. Schrappinglijsten
Tussen 16 en 30 april kunnen de volleybalverenigingen aan het VVB-secretariaat een
schrappinglijst overmaken van alle toegetreden leden die ze wensen te schrappen. Zij maken
hiervoor gebruik van een elektronische schrappinglijst via de website - link clubadministratie.
Zowel voorzitter als secretaris moeten verplicht -via de optie ‘ledenbeheer’- een geldig
e-mailadres opgegeven hebben.
Leden in functie van voorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke die op het VVBsecretariaat staan geregistreerd, mogen op deze schrappinglijst NIET voorkomen. Wenst één, twee
of de drie verantwoordelijken te worden geschrapt, dient, bij middel van een nieuw schutblad de
mandaatoverdracht te worden gerealiseerd alvorens de schrappinglijst wordt overgemaakt.
Leden die niet voorkomen op de schrappinglijst blijven aangesloten bij de volleybalvereniging.
Schrappinglijsten van volleybalverenigingen die administratief of financieel t.o.v. VVB, de
provinciale en gewestelijke thesaurie, de KBVBV en de Liga A niet in regel zijn op 1 mei,
worden als onbestaande beschouwd.
De schrapping heeft ten vroegste uitwerking op 10 mei.
Een lid dat geschrapt is door zijn/haar volleybalvereniging wordt door het VVB-secretariaat
ingelicht over zijn/haar schrapping door publicatie van een lijst van geschrapte leden op de VVBen provinciale websites.
Dank voor jullie medewerking.
Met sportieve groeten,

Willy CORBEEL,
Secretaris-Generaal VVB
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