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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 
 

 

Belangrijke data voor leden en clubadministratie 
 

 
 
 
 

OMSCHRIJVING VAN TOT HOE  

LEDENADMINISTRATIE 

Vrijheidsaanvraag 1/maa 15/apr 
aanvraag vrijheid 

aangetekend versturen (poststempel) 

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 

Afsplitsing club 1/apr 15/apr 
aanvraag afsplitsing 

aangetekend versturen (poststempel) 

Samensmelting club (fusie) 1/apr 15/apr 
aanvraag samensmelting 

aangetekend versturen (poststempel) 

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) 
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Aansluitingsformulieren 
 

 
Gelieve nota te nemen dat het VVB-secretariaat:  

 vanaf seizoen 2014-2015 enkel nog AANSLUITINGSFORMULIEREN, ingevuld via de 

clubadministratie, aanneemt. De vroegere aansluitingskaarten worden niet meer aanvaard. 

 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. 

 
 
 
 

 

Volley Magazine 
 

 
 

Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen? 
 

Lees in het nieuwe maart-nummer van Volleymagazine: 

 Is het waar dat Pieter Coolman zijn eerste internationale 
selectie vernam toen hij met vakantie was? 

 De BvB tijdens en na met veel foto’s en de vraag of de 
winnaars veel overhielden aan de bekerwinst 

 Maakt vrouwenkampioen VDK Gent een mislukt seizoen 
door? 

 Wat mogen we nog van Maaseik verwachten? 

 Rembert Torhout is ‘back’… 

 Wat zijn piepkuikens? 

 De play-off-kalender 

 

  

http://www.volleyvvb.be/?page_id=251#MENU
http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/Cover.jpg
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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 19.30u. 

 

Plaats:  Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvoorde 

 

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 
 

 

 

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 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.  



 2014 02 – VVB-Infonota 9 aan de clubs  4 

 

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) 

inschrijving nog mogelijk tot woensdag 12/03/2014 om 12.00u 

 

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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Antidoping: Elitesporters en ADAMS 
 

 
Wetenswaardige gegevens voor alle spelende leden, maar voornamelijk voor clubs met spelers of 

speelsters die ‘Elitesporter’ worden benoemd. 

Belangrijk voor wie dit nog niet weet en een interessante samenvatting voor wie hier wel mee 

vertrouwt is. 

Een presentatie i.v.m. antidoping kan u vinden op de VVB-website:  

 http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/20140303-infosessie-ADAMS.pdf 

 

Inhoud: 

Wat is doping? 

 Dopingpraktijken 

 Verboden stoffen en methoden 

 Gevolgen 

Elitesporters  

 Wie 

 Categorieën 

 Verplichtingen 

 Verblijfgegevens 

 Wat bij niet naleven 

 Disciplinair dossier 

 Biologisch paspoort 

 Verboden lijst 

Toestemming wegens Therapeutische 

 Noodzaak 

 Aanvraag 

 Toestemmingscriteria 

Dopingcontrole 

 Waarom 

 Wanneer 

 Wie 

 Hoe 

 Onaangekondigde dopingcontrole 

 Dopingcontrole bij sporten 

 Rechten en plichten sporter 

 Verplichtingen sportorganisaties 

 
Bij vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact op. 
 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Arenbergstraat 9 - B - 1000 Brussel 
tel.: +32 2 553 69 86 - fax: +32 2 553 36 50 

 
  

http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/20140303-infosessie-ADAMS.pdf
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Europcar 
 

 
Dienstverlening door de firma EUROPCAR 

 

In samenwerking met het BOIC biedt Europcar voor het jaar 2014 zowel personen-, bestelwagens, 

monovolumes als minibussen te huur aan zeer gunstige voorwaarden. 

 

 

Sportclubs kunnen voor clubactiviteiten genieten een korting van 20% op de standaard dag-, 

week- en maandtarieven voor personenwagens. Eveneens is een extra lage schadevergoeding van 

toepassing. Voor bestelwagens geldt een korting van 10% op de standaard huurtarieven. 

 

Aanvraagformulier te downloaden op de VVB-website:  

http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/2014-tarieven-Europcar.pdf 

 

 

Individuele leden krijgen 5% korting op de huurtarieven van Europcar bij bestelling via website en 

betaling met creditcard mits vermelding van de code 51311510 

 
Voor bijkomende informatie: 

 02/348 92 04 

 contactcenter@europcar.com 

 www.europcar.be 
 

 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/2014-tarieven-Europcar.pdf
mailto:contactcenter@europcar.com
http://www.europcar.be/

