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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

 

Algemene Vergadering VVB 
 

 
 
In uitvoering van artikel 5 hoofdstuk 3 van de statuten van de Vlaamse Volleybalbond vzw hebben 

wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene vergadering VVB die zal 

doorgaan op vrijdag 28 maart 2014 om 19u30. 

 

Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

Aanvang: 19.30u 

 

Dagorde: 

1. Nazicht der stemgerechtigden 

2. Welkomstwoord door de voorzitter 

3. Thesaurie: 

  *  verslag van de rekeningnazichters 

  *  balans en resutatenrekening 2013 

  *  begroting 2014  

4. Verslag van de vereniging 

5. Bekrachtigingen samenstelling juridische commissies. 

6. Verkiezing secretaris-generaal 

7. Voorstellen 

8. Interpellaties 

9. 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 24 februari 2014. 
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Kandidaturen voor de functie van secretaris-generaal (niet-betaalde functie) moeten uiterlijk op 

24 februari 2014 om 12.00u schriftelijk en per aangetekende zending op het VVB-secretariaat, 

Beneluxlaan 22 in Vilvoorde, toekomen, t.a.v. de Raad van Bestuur VVB. 

 

Secretaris-generaal 

Bevoegdheden: 

1. is voor de VVB, samen met de voorzitter, de handteken gevolmachtigde en kan, handelingen 

voeren in extra sportieve dossiers samen met de financiële bestuurder, waarvan schriftelijk 

verslag wordt voorgelegd op het DB VVB; 

2. geeft algemene leiding aan de administratieve diensten en geeft uitvoering van de reglementen; 

3. ontvangt alle briefwisseling en geeft er onmiddellijk gevolg aan. Kan of mag briefwisseling van 

door hem vastgestelde aard aan administratief personeel delegeren; 

4. legt alle zaken voor aan het DB VVB en de RVB VVB met een voldoende gemotiveerd verslag; 

5. vervult elke zending van administratieve aard welke uit zijn functie voortspruit; 

6. hij vertegenwoordigt de VVB en KBVBV op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij van 

rechtswege of op uitnodiging bijwoont, zowel in binnen- als buitenland; 

7. heeft het recht de vergaderingen van de VVB-commissies, uitgezonderd de vergaderingen van 

de juridische commissies, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten; 

8. de redactie en de uitgave van het VVB-tijdschrift / de infonota vallen onder zijn bevoegdheid; 

9. de redactie en bevoegdheid van de officiële VVB-website; 

10. is bevoegd voor alle personeelszaken i.s.m. de administratief coördinator; 

11. organiseert in overleg met de bovenlokale provinciale secretarissen vormingsvergaderingen; 

12. is verantwoordelijk voor het jaarverslag van de vereniging op de AV1.VVB; 

13. is lid van de cel topsport VVB;  

14. is lid van het overlegorgaan VVC - VVB; 

15. ontvangt alle juridische betwistingen en maakt deze over aan de voorzitters van de juridische 

commissies en/of aan de openbare aanklager.  
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Oproep kandidaturen juridische commissies 
 

 
 

 
In het kader van haar werking stelt de beroepscommissie van de 

Vlaamse Volleybalbond vzw volgende niet-betaalde functie open: 

 

“LID JURIDISCHE BEROEPSCOMMISSIE” 

 

Kandidaturen dienen ten laatste op 24 februari 2014 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 ten laatste op 24 februari 2014 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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Opleiding 
 

 
 
 

De  organiseert i.s.m. 

 

onderstaande opleiding 
 

op donderdag 13 maart 2014 

 
Leider of lijder? Inspirerend leiding geven aan vrijwilligers 
 
o Een sportclub waarin mensen graag vertoeven, wordt veelal goed geleid. Maar wat 

betekent ‘goed leiden’? Goed leiden is mensen kunnen motiveren, of meer nog, 

mensen inspireren. Op een goede manier leiding nemen is niet altijd eenvoudig.  

o In deze sessie leer je omgaan met conflicten, manieren van communiceren en hoe je je 

als leidinggevende kunt opstellen. 

 

o Inschrijving via formulier: http://www.volleyvvb.be/?page_id=1826#MENU 

(minimum 15 deelnemers vereist) 

 

o De bijscholing gaat door: 

 in het Eurovolleycentrum, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde 

 onthaal vanaf 19.00u 

 start om 19.30u; einde voorzien om 22.30u 

 deelnameprijs per deelnemer 

  

 

 

 

 te storten op rekeningnummer: KBC: IBAN: BE16 7370 0185 5874 - BIC: KREDBEBB 

 met vermelding van datum, clubnummer en naam deelnemer  

 
  

Bestuurder sportclub aangesloten bij een VSF-federatie  

Coördinator VSF-federatie 
€ 12,50 

Sportfunctionaris € 20,00 

Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-VSF federatie 

Coördinator niet-VSF federatie of anderen 
€ 30,00 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=1826#MENU
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Clinic: Doorstroming vanuit de Jeugdopleiding 
 

 

Club Brugge en Koninklijke Diegem Sport organiseren in Diegem een clinic over Doorstroming 

vanuit de Jeugdopleiding.   

 

Gezien Emile Rousseaux ook aanwezig is als spreker, is dit ook interessant voor onze 

volleybaltrainers. 

 

Waar: GC ’t Kwadrant, zaal ’t Zand, Kerktorenstraat 24, 1831 Diegem 

Wanneer: Maandag 24 februari 2014 - 19:00u 

Prijs: 30 € BFC-leden – 35 € niet BFC-leden 

 

Inschrijving: verplicht via clubbrugge.be/thema-avond 

 

 

 

Lezing: De staat van de sport 
 

 

‘Sport is er beter aan toe dan ooit tevoren’ 

 

Wat is de staat van de sport?  
 

Als we het over breedtesport hebben, staat het vast dat meer mensen dan ooit tevoren aan sport 

doen, maar dat minder mensen dan ooit in een aanvaardbare fysieke conditie verkeren.  

 

Hebben we het over topsport, dan is dat de enige economische sector die hoegenaamd niet heeft 

geleden onder welke crisis ook, behalve dan misschien de veelbesproken morele crisis. 

 

In zijn lezing zal Hans Vandeweghe een wandeling maken doorheen alle vormen en 

aspecten van sport, met een knipoog maar ook met het nodige sérieux, vertrekkend van het 

standpunt dat sport er beter aan toe is dan ooit. Maar er zijn ook vervelende waarheden 

natuurlijk... 

 

Organisatie van deBuren en NONA in de reeks Standpunt - SPORT 

 

Waar: Kunstencentrum NONA, Begijnenstraat 19, 2800 Mechelen 

Wanneer: Dinsdag 25 februari 2014 - 20:30u 

Prijs: 5 €, reserveren aanbevolen: tickets, info@nona.be of +32 (0)15203780  

 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://deburen.eu/nl/programma/datum/2014/2/25
http://www.nona.be/programma/standpunt-sport
mailto:info@nona.be
tel:%2B32%20%280%2915203780

