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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
1. Samenwerking VVB & Sociaal Secretariaat SECUREX 

 
 

 
 
 

Als secretaris van uw volleybalclub zult u zeker weten dat sportclubs uit lagere afdelingen verplicht zijn 
om bedrijfsvoorheffing af te houden van de uitbetaalde premies aan volleybalspelers en trainers.  
 
We ondervinden dat er nogal wat sportclubs zijn die dit nog niet hebben geregeld.  
Nochtans wordt dit momenteel door de fiscus streng opgevolgd en gesanctioneerd.  
 
Van vele clubs kregen wij, Securex, de vraag om hen bij te staan en we hebben ons dan ook 
gespecialiseerd in deze materie.  
Ons initiatief wordt mee gesteund door de VVB.  
 
Vanuit het sociaal secretariaat Securex, kunnen we, aan zeer gunstige voorwaarden en met een 
minimum aan formaliteiten, de clubs helpen om de maandelijkse afhoudingen bedrijfsvoorheffing 
te berekenen en de fiscale fiches 281.10 op te maken.  
 
Als u dit wenst, dan maakt Securex graag een afspraak om u persoonlijk te informeren over onze 
voorwaarden en onze aanpak.  
 
Stuur gewoon een mailtje met uw contactgegevens op volgend e-mail adres: partnership@securex.be en 
we zullen u zo spoedig mogelijk opbellen. 
U kan ook rechtstreeks contact opnemen met Sonja Van Roy, Partnershipmanager Vlaanderen, op 
GSMnummer 0477/51.46.66  

 
2. Campagne ‘Ik sport slim’ 

 

In april 2013 lanceerde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de 
campagne ‘Ik sport slim’ om sporters op te roepen op een gezonde manier te 
sporten en blessures te voorkomen. De campagne richtte zich vooral naar 
individuele sporters  
 
De tweede actie, die volgende week start, wil sportclubs aanmoedigen de 
principes van een gezonde sportbeoefening ook mee uit te dragen.  

De sportdiensten krijgen een pakket toegestuurd met affiches en folders om verder te verspreiden. 
Sportclubs kunnen tattoos van de campagne bestellen om uit te delen aan hun leden.  
 
Op de campagnesite www.iksportslim.be: 
- tonen de leuke filmpjes ‘hoe het niet moet’ 
- kunnen sporters nog steeds via een test bepalen welk type sporter ze zijn 
- krijgen sporters tips om gezond te sporten 
 
Op de site http://www.iksportslim.be/campagnemateriaal kunt u verschillende webbanners downloaden 
die u ook kunt gebruiken. 
 
 

Met sportieve groeten, 

Willy CORBEEL, 

Secretaris-generaal VVB 
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