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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 
 
 
 

 

Belangrijke data voor leden- en clubadministratie 
 

 
 
 
 

OMSCHRIJVING VAN TOT HOE  

LEDENADMINISTRATIE 

Schrappingperiode 16/apr 30/apr elektronisch via Clubadministratie VVB 

Overgang in onderling akkoord 16/mei 31/dec 
elektronisch via Clubadministratie VVB 

aangetekend versturen (poststempel) 

Schrappingperiode 2 

1/sep 15/sep elektronisch via Clubadministratie VVB (enkel voor U-13 cadetten,   
U-11 miniemen  
U-9 preminiemen) 

CLUBADMINISTRATIE 

Ontslag clubs voor 1/mei 
aanvraag clubontslag 

aangetekend versturen (poststempel) 

Naamwijziging club 1/mei 31/mei 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

Naamwijziging club na periode 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 
 
  

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
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Vlaamse Jeugd Champions League 2014-2015 
 

 
 
Op maandag 28 april aanstaande, om 20.00u, houden we een evaluatievergadering over de 
Vlaamse Jeugd Champions League 2013-2014. Deze bijeenkomst gaat door in het 
Eurovolleycentrum te Vilvoorde. 
 
Inschrijvingen voor de VJCL 2014-2015 zullen binnenkort geopend worden. 
 
Alle clubbesturen, zowel de deelnemers van dit seizoen als de geïnteresseerden voor volgend 
seizoen, zijn welkom. 
 
 
 
 
 

 

Aansluitingsformulieren 
 

 
 
Gelieve nota te nemen dat het VVB-secretariaat:  

 voor aansluitingen vanaf seizoen 2014-2015 enkel nog AANSLUITINGSFORMULIEREN, 

ingevuld via de clubadministratie, aanneemt. De vroegere aansluitingskaarten worden niet 

meer aanvaard en zullen teruggestuurd worden. 

 enkel aansluitingsformulieren met ORIGINELE handtekeningen en geneeskundige validatie 

aanvaardt. Ingescande formulieren en fotokopieën worden NIET geaccepteerd. 

 
 
 
 
 

 

Aanvraag maand gratis verzekering 
 

 
 
‘Aanvragen voor een maand gratis verzekering’ van een nog niet aangesloten persoon moet 

vanaf nu via de clubadministratie ingegeven worden. Aanvragen via mail / post zullen niet meer 

aangenomen worden. 
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Nationale jeugdselectie beachvolleybal 
 

 
 

Mogen we aan de clubbestuurders vragen onderstaand bericht door te geven aan 
geïnteresseerde spelers/speelsters van betrokken leeftijd. 

 
 
Ook dit jaar wordt er vanuit de VVB een nationale jeugdselectie beachvolleybal opgestart.  

Hier trainen en spelen de beste jeugdbeachvolleyballers en -beachvolleybalsters van het land om te 

kunnen doorgroeien naar een internationaal topniveau. Gedurende de zomerperiode wordt op 

regelmatige basis getraind en er wordt deelgenomen aan het E.K. U18, het E.K. U20 en andere 

(buitenlandse) tornooien. 

De VVB-Beachvolleybalcommissie is op zoek naar gedreven en talentvolle spelers/speelsters, 

geboren tussen 01/01/1994 en 31/12/1998, die interesse hebben om aan deze selecties deel te 

nemen. 

We nodigen jou als geïnteresseerde spelers/speelsters, samen met je ouders, uit voor een 

infovergadering en een selectietraining in het EVC in Vilvoorde. Deze vinden plaats op 

woensdag 23 april 2014 om 18.00u. 

Ben je geïnteresseerd en denk je, dat je het potentieel hebt om je te ontwikkelen tot een 

topbeachvolleyballer of topbeachvolleybalster, aarzel dan niet en schrijf je in via mail naar: 

Rik Donckers, voorzitter VVB-Beachvolleybalcommissie (rik.donckers@gmail.com) voor maandag  

21 april 2014.  

We hopen je op 23 april te zien op het zand! 

 
 
 

 

Volley Magazine 
 

 
Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen? 
 
Lees in het nieuwe april-nummer van Volleymagazine: 
 Ken je de mama van Dominika Strumilo nog? 

 Waarom Kieldrecht opnieuw kampioen wordt … 

 Beste aanvaller in de competitie: Jolan Cox? 

 Waarom kreeg Gert Vande Broek een internationale ‘award’? 

 Wie was ook alweer Kristel Pisane? 

 Uit welke club is Pieter Verhees afkomstig? 

 En wat vindt Lise Van Hecke zo leuk aan Italië? 

 

 

  

mailto:rik.donckers@gmail.com
http://www.volleyvvb.be/?page_id=251#MENU
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Oproep kandidaturen 
 

 

 

In het kader van haar werking stelt de Vlaamse Volleybalbond vzw  
volgende niet-betaalde functie open: 

 

“VOORZITTER  VVB-SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE” 
 
Bevoegdheden van de commissie: 
 coördinatie van scheidsrechters op VVB vlak; aanduidingen, controle arbitrage van verschillende 

competities, vorming van de scheidsrechters, lijst van de scheidsrechterscategorieën, controle 
wedstrijdbladen 

 
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur per aangetekende zending opsturen 

of voor ontvangst afgeven aan: 
Vlaamse Volleybalbond vzw, ter attentie van de Raad van Bestuur VVB,  

Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde 
 

Kandidaturen dienen ten laatste op 15 mei 2014 verstuurd zijn (poststempel). 
 

De commissievoorzitter wordt voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Bestuur 
VVB, op haar zitting van 23 mei 2014 

 

 
 
 
 

 

In het kader van haar werking stelt de beroepscommissie van de 
Vlaamse Volleybalbond vzw volgende niet-betaalde functie open: 

 

“LID JURIDISCHE BEROEPSCOMMISSIE” 
 

Kandidaturen dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan: 
 

Vlaamse Volleybalbond vzw 
t.a.v. dhr. Luc VANAVERBEKE, voorzitter 

Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvoorde 
 

 

 

In het kader van haar werking stelt de cassatiecommissie van de 
Vlaamse Volleybalbond vzw twee niet-betaalde functies open voor: 

 

“LID JURIDISCHE VERBREKING (CASSATIE) COMMISSIE” 
 

Kandidaturen dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan: 
 

Vlaamse Volleybalbond vzw 
t.a.v. dhr. Paul BUYLE, voorzitter 
Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvoorde 

 

 
Voor de juridische kandidaturen zoeken we: 

 kandidaten met ervaring of interesse in de juridische sector,  

 begeesterd door de volleybalsport en haar reglementering,  

 die afstand kunnen nemen van clubbelangen.  
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Multimove aanbieder 
 

 
 

Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wil Multimove de 

motorische ontwikkeling van 3- tot 8-jarige kinderen op een 

verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren, waarin de focus op de 

algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen 

herkenbaar is. 

 

De lancering van een grootschalige sensibiliseringscampagne voor sportaanbieders en ouders 

wordt momenteel voorbereid.  

 

Er wordt alvast een Multimove promotievideo verspreid via Vimeo en YouTube, waarin je al na 3 

minuten een goed beeld hebt van het project. 

Je kan de promotievideo bekijken én verspreiden via deze link. 

 

Word ook een Multimoveaanbieder  
 

Elke sportclub, lokaal bestuur, naschools opvang initiatief en private organisatie kan een 

Multimove-aanbieder worden! Spring dus mee op de kar om kinderen op een onderbouwde manier 

te prikkelen om gezond en gevarieerd te bewegen. 

 

Tot 1 juni kan er een aanvraag ingediend worden om in het project te stappen.  

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de erkenning als Multimove aanbieder.  

 

Voor alle info rond de voorwaarden, …, om Multimove aanbieder te worden:  

surf naar www.multimove.be. 

 

Voor Multimove aanbieders biedt de website ook heel wat mogelijkheden: 

- Via een eigen webpagina kunnen zij hun Multimovelessen promoten bij het grote publiek.  

- Verder vinden aanbieders en lesgevers heel wat ondersteuningsmiddelen op de website die 

hen helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvolle lessenreeks Multimove. 

 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 
 
  

http://vimeo.com/87449808
http://www.multimove.be/
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