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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 
1. 2de schrappingperiode  

Tussen 1 september en 15 september kunnen de volleybalverenigingen aan het VVB-secretariaat een 

schrappinglijst overmaken uitsluitend voor leden die behoren tot de leeftijdscategorieën U15-cadetten, 

U13-miniemen en U11-preminiemen (via een elektronische schrappinglijst via de website 

www.volleyvvb.be - link clubadministratie). 

 

Voor een lid, geschrapt tussen 1 september en 15 september, waarvoor al een vergunning werd 

afgeleverd, dient deze kaart terug ingediend te worden op het VVB-secretariaat. Het reeds 

gefactureerde lidgeld wordt in mindering van de clubrekening gebracht indien de reeds afgeleverde 

vergunning teruggestuurd werd binnen de voorziene periode (tussen 1 en 15 september). 

 

 

2. Aanpassing aan het competitiereglement  

Op de Raad van Bestuur KBVBV en Raad van Bestuur VVB werd beslist dat vanaf komend seizoen 
(2013-2014): 

 de truinummers niet uitgebreid worden naar 20, maar blijft van 1-18. 

 de ploegen één assistant-coach mogen inschrijven op het wedstrijdblad. 

 de ploegen met twee libero’s mogen aantreden vanaf het ogenblik dat 8 spelers of meer zijn 
ingeschreven op de spelerslijsten van het wedstrijdblad. 

 

Meer info is terug te vinden op de VVB-website: http://www.volleyvvb.be/?page_id=127#MENU 

 

 

3. Verhoging clubbijdrage 

In de vorige infonota werd melding gemaakt dat vanaf dit seizoen zal Volleymagazine online 

verschijnen via de VVB-website.  

 

In plaats van een bijdrage voor Volleymagazine aan te rekenen, zal op de factuur de clubbijdrage 

verhoogd worden met 75€.  

 

Dit wil zeggen dat vanaf nu voor clubbijdrage 140€ zal aangerekend worden (i.p.v; 65€), maar geen 

Volley Magazine (75€) meer zal vermeld worden. Financieel gezien wijzigt er voor de club dus niets.  

 

 

4. Aansluiting van leden met Nederlandse nationaliteit 

Op vraag van de Nederlands Volleybalbond (Nevobo) willen wij uw aandacht vestigen op het 

volgende: 
 

In de FIVB Regulations, art. 45.1.4 staat dat de regels m.b.t. transfers gelden voor alle leden van 

aangesloten Volleybalbonden.  
 

Dit betekent dat een Internationale Transfer in het VIS-systeem van de FIVB ingevuld moet worden 

voor alle leden met Nederlandse nationaliteit die bij Belgische volleybalverenigingen willen gaan 

spelen, ongeacht het niveau. 

Andere formulieren die gebruikt werden tussen Nederland en België zijn daarom niet meer van 

toepassing. 
 

http://www.volleyvvb.be/
http://www.volleyvvb.be/?page_id=127#MENU
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Vanaf nu zullen : 

- alle nieuwe aansluitingen van Nederlanders 

- heraansluitingen van tijdelijk getransfereerden 

- Nederlanders, aangesloten bij een club en wijzigen van club door vrijheidsaanvraag, schrapping, 

transfer of inactiviteit van hun club 

via het KBVBV en de internationale transferprocedure moeten gaan 

 

 

5. Niveau spelersvergunning 

- Een vergunning geldig voor niveau ‘NATIONAAL’: 

 mag aantreden in alle reeksen, dit kan zijn gewestelijk, provinciaal, VVB-divisie en alle nationale 

afdelingen. 

- Een vergunning geldig voor niveau ‘LANDELIJK’: 

 mag aantreden in alle reeksen met uitzondering van alle nationale afdelingen. 

- Een vergunning geldig voor niveau ‘PROVINCIAAL’: 

 mag aantreden in alle reeksen met uitzondering van landelijke en alle nationale afdelingen. 

- Een vergunning geldig voor niveau ‘JEUGD’: 

 mag enkel en alleen aantreden in de reeksen U17-scholieren, U15-cadetten, U13-miniemen en 

U11-preminiemen. 

- Bijkomende informatie: 

 Een speler/speelster dient in het bezit te zijn van een vergunning met het juiste (hoogste) 

niveau van aantreden. 

 Het onbeperkt vlotten van de jeugd, die niet op de deelnemerslijsten als kernspelers 

voorkomen, heeft als primair doel aan talentontwikkeling te doen. 

 Met het oog op deelname aan de competitie, mogen jeugdspelers/speelsters, met op hun 

vergunning categorie ‘provinciaal’, zeker deelnemen aan alle jeugdcompetitie. 

 Een speler/speelster behorend tot de U19-junioren kan bij aansluiting als laagste categorie het 

niveau ‘provinciaal’ op de vergunning krijgen. 

 Een jeugdlid (-16jaar), die voor de 1
ste

 maal aansluit bij een club ontvangt een vergunning 

geldig voor niveau ‘ALLE’. Het niveau ‘alle’ blijft behouden zolang het lid niet van club wijzigt. 

Met deze vergunning mag het lid aantreden in alle reeksen, dit kan zijn jeugd, gewestelijk, 

provinciaal, VVB-divisie en alle nationale afdelingen. 

 

 

6. “Belgium Deaf Volleybal” zoekt zeer dringend …….. 

….. gehoorgestoorde spelers voor haar nationale teams zowel dames als heren. 

De bedoeling is de kern van de nationale ploegen, die huidig als ploeg een niveau hebben van  

2
de

 provinciaal, uit te breiden. 
 

Internationaal is het vereiste handicap 55 Db. 
 

Jaarlijks zijn er enkele interlanden, waaronder eerstkomend het 9
de

 EK Volleybal 2015 dat doorgaat in 

Frankrijk. 
 

Meer info is terug te vinden op de VVB-website: http://www.volleyvvb.be/ 

Of: bent u geïnteresseerd en/of kent u iemand, gelieve u te wenden aan:   

BDC Afd. Volleybal 

Marina Demunter  

Balgerhoeke 85, 9900 Eeklo 

GSM: 0479/82.50.80   

E-mail: volleyball@deafsport.be   
 

 

Met sportieve groeten, 

Willy CORBEEL, 

Secretaris-generaal VVB 

http://www.volleyvvb.be/
mailto:volleyball@deafsport.be

