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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

1. Algemene Vergadering VVB 
 

De algemene vergadering VVB, zoals voorzien in hoofdstuk 3 art. 2 van de 

statuten van de Vlaamse Volleybalbond vzw, zal doorgaan op vrijdag  

29 november 2013 

 
Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

Aanvang: 19.30u 

Dagorde: 

 1.  Nazicht der stemgerechtigden 

 2.  Welkomstwoord door de voorzitter 

 3.  Goedkeuring van de begroting 2014 

 4.  Bekrachtiging bestuurder Oost-Vlaanderen 

 5.  Slotwoord door de voorzitter 

 

Voorstellen en interpellaties (aan mondelinge interpellaties ter zitting zal geen gevolg gegeven 

worden) moeten ingediend worden op het VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, 

uiterlijk op maandag 21 oktober 2013. 

 

 

2. Sport en Verkeer - ‘Zoek het postkaartje van Sven van sportenverkeer.be’ 

Even ter herinnering: de website www.sportenverkeer.be is dé verkeersgids voor sportclub en sporter.  

 de site is er ook voor ‘Volleybal’, want elke sporter maakt de verplaatsing tussen thuis en 

sportclub … Bovendien trainen sommigen wel eens op de openbare weg. Hoe kan dit zo 

verkeersveilig mogelijk?  

 www.sportenverkeer.be, zeker een kijkje waard! 

 

Verenigingen voor Verkeersveiligheid, in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie vzw en 

de Vlaamse Volleybalbond, organiseert ‘Zoek het postkaartje van Sven van sportenverkeer.be’: 

 

Sven, de mascotte van Sport & Verkeer, heeft nood aan vakantie. 

Goed 5000 sporters bezochten op een half jaar tijd al Sven’s 

webstek www.sportenverkeer.be  Tijd voor ontspanning! 

 

Sven vertrekt op digitale reis! Natuurlijk mogen zijn trouwe fans 

af en toe een postkaartje verwachten ... 

 

Vind Sven’s postkaartje op www.volleyvvb.be tussen 21 oktober en 27 oktober 2013, klik op 

de afbeelding, vul je gegevens in en … WIN een verkeersveiligheidpakket voor je club! 

 

Op 28 oktober 2013 om 12u wordt de winnende club geloot en bekend gemaakt via mail. 

  

http://www.sportenverkeer.be/
http://www.sportenverkeer.be/
http://www.sportenverkeer.be/
http://www.volleyvvb.be/


 2013 10 – VVB-Infonota 5 aan de clubs  2 

 

 

 

3. Sport met grenzen - Lichamelijke en seksuele integriteit in de sport 

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk 

het liefst op een veilige manier.  

Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit. 

 

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren 

omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers 

ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een 

gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, 

omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun 

kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportorganisaties ook aan onze eigen 

status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van 

onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens 

zijn voor de volwassenen van morgen. 

 

Om dit thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten / handleidingen aan 

voor kleinere sportorganisaties (sportclubs…).  

 

Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is een handig 

instrument voor bestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust 

te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend 

gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of 

seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een 

situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die 

kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige 

manier om het thema te bespreken, of zelf beter te leren kennen. 

 

 

 

"Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor 

sportclubs" is een versie voor (kleinere) sportorganisatie en bevat 

bondige informatie waarmee je direct aan de slag kan.   

 

 

 

 
 

Om dit actuele thema nog eens extra in de kijker te zetten, heeft ICES vzw een aantrekkelijk en 

kernachtig filmpje gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=UDh7HneYjFY. 

 

Op www.sportmetgrenzen.be vind je alle informatie en kun je deze instrumenten gratis bestellen 

of downloaden. 

 

 

Met sportieve groeten, 

Willy CORBEEL, 

Secretaris-generaal VVB 

http://www.youtube.com/watch?v=UDh7HneYjFY
http://www.sportmetgrenzen.be/

