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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 
1. Volleymagazine 

Vanaf dit seizoen zal Volleymagazine online verschijnen via de VVB-website. Dit om het magazine 

voor meer lezers toegankelijk te maken  
 

De actuele clubbijdrage voor Volleymagazine zal worden behouden om Volleymagazine en  

de VVB-website nog kwaliteitsvoller en interactiever te maken 
 

Iedere club zal ook gratis 3 gedrukte exemplaren krijgen van het Volleybaljaarboek op het einde van 

het seizoen. 

 

 

2. Nieuwe verzekeringstarieven geldig vanaf seizoen 2013-2014  

Het overzicht van te betalen lidgelden is terug te vinden op de VVB-website: 

http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/ledenbijdrage1.pdf 

 

 

3. Vrijwilligers 

Het nieuwe seizoen gaat binnenkort van start en er zijn zeker weer vrijwilligers aan het werk in uw club. 
 

Forfaitaire vergoedingen vrijwilligers vanaf 1 januari 2013 

Het bedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen die aan vrijwilligers mag toegekend worden 

bedraagt: 

 het dagplafond zal maximaal 32,71 euro mogen zijn. 

 het jaarplafond zal 1.308,38 euro mogen bedragen 

Het is mogelijk de forfaitaire vergoeding te combineren met terugbetaling van de reële vervoerkosten 

en dit voor maximum 2000 km per jaar per vrijwilliger (max. € 0,34/km t.e.m. 30/06/2014) 
 

Ficheverplichting voor verplaatsingskosten vrijwilligers 

De vergoedingen voor de terugbetaling van verplaatsingskosten aan vrijwilligers voor maximaal 2000 

km per jaar en de forfaitaire vergoeding voor de terugbetaling van andere kosten waarvan de dag- en 

jaargrens niet worden overschreden, moeten niet op een fiche 281 worden vermeld. 
 

De belastingdienst die bevoegd is voor de schuldenaar van die vergoedingen kan, in het kader van 

zijn onderzoeks- of controleopdracht, die schuldenaar evenwel verplichten om per jaar een 

nominatieve lijst met vermelding van de uitgekeerde vergoedingen (zowel voor de terugbetaling van 

de verplaatsingskosten als van de andere kosten) per verkrijger voor te leggen. 

 

 

4. Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport 

Hoe kunnen jeugdsportclubs en ouders samen de talenten van jonge spelers ontwikkelen en hun 

spelplezier vergroten? 
 

Jeugdsportclubs kunnen ouders helpen inzien wat hun motivatie is en hoe deze de prestaties en het 

spelplezier van hun kind beïnvloedt. En vooral hoe ze ook langs het sportveld hun ouderrol kunnen 

opnemen, door het verstevigen van hun competenties als coach en supporter. 
 

  

http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/ledenbijdrage1.pdf
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Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen ontwikkelde een vormingspakket, 

waarmee jeugdsportclubs een ouderwerking kunnen opstarten, en organiseert een infonamiddag op 

20/09/2013, van 12.30u tot 17.00u, voor coördinatoren, trainers, beleidsmensen, medewerkers en 

andere geïnteresseerden  van jeugdsportclubs. 
 

Info: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - Hogeschool-Universiteit Brussel, Huart Hamoirlaan 

136, 1030 Brussel, www.hig.be - kenniscentrum.gezin@hig.be - 02/240 68 40. 

Inschrijven: online via de website van het Groepscentrum Permanente Vorming van de HUB: 

www.hubrussel.be/gpv of stuur een mailtje naar kenniscentrum.gezin@hig.be. Vermeld uw naam, 

adres, organisatie en functie. 

Deelname kost: 30 euro, broodjeslunch en publicatie inbegrepen 

Betalen: per overschrijving op het rekeningnummer IBAN: BE77 7865 8501 2842 (BIC: GKCC BE 

BB) van het HUB-GPV, met vermelding van ‘HIG/VOETBAL’. 

 

 

5. Gordelfestival 
 

 

In 2013 krijgt De Gordel, het bekendste sport- en familie-evenement van 

Vlaanderen, een nieuwe invulling.  
 

 

Op vrijdag 30 augustus en op zondag 1 september wordt in de Groene 

Rand rond Brussel het Gordelfestival georganiseerd. 
 

 

Het Gordelfestival bouwt verder op de sterke punten van zijn voorganger De Gordel, maar er is meer. 

De hele regio van de Groene Gordel rond Brussel komt aan bod en het evenement wordt gespreid 

over twee dagen: 

- op vrijdag 30 augustus opent een feestelijk concert het Gordelfestival in het Provinciedomein 

Huizingen met optredens van Senne Guns, Walrus, Axel Peleman en de Nieuwe Snaar.  

- op zondag 1 september zijn er de traditionele wandel- en fietstochten, met inbegrip van de 115 

km lange Omloop Rond Brussel. De plaatselijke parcours vertrekken vanuit de twee trefpunten, 

het Provinciedomein Huizingen en het Bloso-centrum Hofstade. In de focusgemeente Pepingen 

zijn mountainbikeroutes voorzien. 
 

De coördinatie van het Gordelfestival is toevertrouwd aan vzw 'de Rand', die het Nederlandstalig 

karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel ondersteunt in opdracht van de Vlaamse overheid en de 

provincie Vlaams-Brabant. 
 

Bloso brengt zijn Gordelexpertise van 32 jaar mee naar het Gordelfestival en staat in voor de 

coördinatie van niet alleen de fiets- en wandeltochten, maar ook voor het sportprogramma dat in het 

trefpunt Provinciedomein Huizingen en in het trefpunt Bloso-centrum Hofstade op zondag  

1 september wordt aangeboden. 
 

Programma, tickets bestellen en andere info vindt u op www.gordelfestival.be. 

 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Willy CORBEEL, 

Secretaris-generaal VVB 
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