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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 
 

 

VVB secretariaat 
 

 
 

Openingsuren 
 
Gedurende de maanden juli en augustus zal het VVB secretariaat het zomeruur instellen. 
Het VVB-secretariaat zal dan open zijn van 07.00u tot 15.30u. 
 
 

Vacature 
 
De VVB heeft een tijdelijke vacature voor administratief bediende op het VVB secretariaat. 
Voor meer info: http://www.volleyvvb.be/?page_id=267#MENU 
 
 

Oproep kandidaturen 
 

 

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 

 

 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=267#MENU
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Bijscholingen 
 
 

De  organiseert i.s.m. 

 

de bijscholingen 

Respect in je sportclub op woensdag 8 oktober 2014 
 

o Ook in jouw sportclub is respect een onontbeerlijke basis voor het goed functioneren van alle 

betrokkenen van de sportclub. Waar respect in het gedrang komt, loop je aan tegen onsportief 

gedrag dat het goede verloop of het imago van de sportclub aantast.  

o Respect is de basis voor een goed en vooral "sportief" werkende sportclub. Respect dat toon je 

en verdien je. 

o In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek welke regels en procedures voor jou als 

sportclubbestuurders van belang zijn om te worden gerespecteerd en hoe je die in goede banen 

kan leiden. We nemen ook samen onder de loep welke bijstand of steun noodzakelijk is bij 

ernstige inbreuken met intimidatie, discriminatie, pesten, alcoholmisbruik, vandalisme en 

mogelijk geweld tot gevolg. Respect, voor iedereen die dit thema mee uitdiept en daarna 

aanpakt in de sportclub! 

 

Sportclub van de toekomst: 10 succestips op donderdag 20 november 2014 
 

o De sportclub is vandaag slechts één van vele populaire sportaanbieders en wordt 

geconfronteerd met allerlei (nieuwe) problemen. De maatschappij evolueert, de menselijke 

behoeften, noden en wensen veranderen en de sportclub moet zich kunnen aanpassen aan 

deze evoluties en trends om niet aan populariteit in te boeten.  

o In deze sessie krijg je 10 succestips aangereikt om de aantrekkingskracht en uitstraling van je 

club te verhogen en de werking ervan te optimaliseren. We kijken hiervoor verder dan de eigen 

clubgrenzen, passen principes toe uit andere domeinen en vertalen deze oplossingen naar de 

sportclub. Het is ook een intervisiemoment waarin de deelnemers gestimuleerd worden 

ervaringen uit te wisselen, te discussiëren en keuzes te leren maken om te evolueren naar een 

sportclub die ook in de toekomst een toekomst heeft.  

 

o Inschrijvingen: http://www.volleyvvb.be/?page_id=1826#MENU  

 

o De bijscholingen gaan 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:  

o Bestuurder sportclub aangesloten bij een VSF-federatie – Coördinator VSFfederatie: €12,50 

o Sportfunctionaris: €20 

o Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-VSF federatie – Coördinator nietVSF 

federatie of andere: €30 

 te storten, met vermelding van datum, clubnummer en naam deelnemer, op rekeningnr: 

IBAN: BE16 7370 0185 5874 - BIC: KREDBEBB 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=1826#MENU
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Medewerking aan opleiding van Initiator Volleybal 
 
Ook in 2015 willen de VVB minstens 12 opleidingen tot Initiator volleybal aanbieden. 
 
Als club kan je meehelpen aan de opleiding van onze trainers. 
Uit de grote trainersenquête blijkt namelijk dat 33% van onze trainers bereid zou zijn een opleiding 
te volgen indien deze opleiding in zijn eigen club plaats vindt. 
 
Indien u graag wil meewerken aan de opleiding van onze trainers kan u contact opnemen met de 
DSKO; Brecht Van Kerckhove, brecht.vankerckhove@volleyvvb.be 
 
 
 

Volley@School 
 
De VVB gaat van start met een nieuw project: Volley@School. 
 
De Vlaamse Volleybalbond wil de clubs steunen die via bijzondere initiaties in de scholen en in de 
club, jongeren aanzetten om zich aan te sluiten bij hun volleybalclub. 
 

Het project 'Volley@School' 2014 loopt vanaf 15 juni 2014 tot en met 19 april 2015. Het is 

specifiek gericht op de jongeren van het 1ste leerjaar tot en met het 5de leerjaar van het 

basisonderwijs. 

 
Door te voldoen aan opgelegde regels, kunnen deze clubs van een VVB-subsidie genieten. 
 
Voor alle info en inschrijvingsmodaliteiten: http://www.volleyvvb.be/?page_id=5512#MENU 
 
 
 

Bloso Zomer Sportpromotietoer 
 
Gedurende de zomermaanden neemt de VVB opnieuw deel aan de Zomer Sportpromotietoer, een 
evenement van Bloso in samenwerking met de Vlaamse sportfederaties. 
 
Op de verschillende locaties kunnen de deelnemers (kinderen, jongeren, volwassenen, families, …) 
gratis initiaties volgen in de verschillende sporten. 
Meer info over dit evenement vindt u op www.bloso.be/zomersportpromotietoer 
 
Ook dit jaar wordt er extra aandacht besteed om deelnemers zoveel mogelijk te laten doorstromen 
naar de sportclubs van de deelnemende federaties. Hiervoor werd een bon ontwikkeld die wordt 
meegegeven aan elke deelnemer.  
De VVB heeft ervoor gekozen om de deelnemers op vertoon van deze bon bij één van onze clubs 
een maand gratis te laten mee trainen in de loop van het seizoen 2013-2014. Gedurende deze 
maand zijn ze ook verzekerd. 
 
Vragen? Neem contact op met Joeri Van de Wiele – 02/257.16.03 – Joeri.vandewiele@volleyvvb.be 
 
 
 

mailto:brecht.vankerckhove@volleyvvb.be
http://www.volleyvvb.be/?page_id=5512#MENU
http://www.bloso.be/zomersportpromotietoer
mailto:Joeri.vandewiele@volleyvvb.be
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Leden- en clubadministratie 
 

 
 

OMSCHRIJVING VAN TOT HOE  

LEDENADMINISTRATIE 

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-15 cadetten,   
U-13 miniemen  
U-11 preminiemen) 

CLUBADMINISTRATIE 

Naamwijziging club na periode 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 
 

Aansluitingsformulieren 
 
 
Gelieve nota te nemen dat het VVB-secretariaat:  

 voor aansluitingen vanaf seizoen 2014-2015 enkel nog AANSLUITINGSFORMULIEREN, 

ingevuld via de clubadministratie, aanneemt. De vroegere aansluitingskaarten worden niet 

meer aanvaard en zullen teruggestuurd worden. 

 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  

via de clubadministratie ingegeven worden. Aanvragen via mail / post zullen niet meer 

aangenomen worden. 

 
 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
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Vlaamse Jeugd Champions League 2014-2015 
 

 
De inschrijvingen voor de VJCL 2014-2015 zijn afgesloten. 
 
Volgende informatie vind je op de site www.volleyvvb.be      JEUGD       VJCL 

 algemeen overzicht van de tornooien 2014-2015 

 de tornooischema’s van de herfstvakantie 2014 
 
 
 

 

Jeugdbeachvolleybal 
 

 
Mogen we aan de clubbestuurders vragen onderstaand bericht door te geven aan 

geïnteresseerde spelers/speelsters van leeftijd 1994 t.e.m. 2002. 
 
 

Beach Volley Jeugdtour 2014 
 

 
 

 op zondag 13 juli vindt de 3de manche van de Vlaamse jeugd-
beachtour plaats.  

 

 na Oudenaarde en Maaseik nemen de Belgische jeugdspelers het 
in verschillende leeftijdscategorieën tegen mekaar op in Koksijde 

 

 op donderdag 17 juli gaat de 4de manche door in Leuven. 
 

 de finale wordt gespeeld in Knokke-Heist op 9 en 10 augustus   
 

 iedereen kan vrij inschrijven via: www.vlaamsbeachvolley.be.  
 
 
 
 
 

Belgisch Jeugdkampioenschap beachvolleybal  
 
 
 

 gaat door op 27 en 28 juli 2014 
 

 plaats: beachterreinen, Sportlaan in Maaseik. 
 

 meer info op: http://www.volleyvvb.be/?page_id=239#MENU 
 

 
 
 
 

http://www.volleyvvb.be/
http://www.vlaamsbeachvolley.be/
http://www.volleyvvb.be/?page_id=239#MENU
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Volley Magazine 
 

 
 

Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen? 
 
Lees in het nieuwe juni-nummer van Volleymagazine: 
 
 Worden de Red Dragons of de Yellow Tigers wereldkampioen? 

 Drinkt Kevin Klinkenberg steeds wijn bij zijn eten… 

 Zijn er nog tickets verkrijgbaar voor onze nationale ploegen? 

 Heeft Vital Heynen nog iets met Maaseik? 

 Wie kent de Italiaanse spreuk ‘Dalle stelle alle stalle’? 

 Welke experimenten wil Gert Van de Broek nog doorvoeren? 

 Wie zijn Douwen-Adriaensen? 

 
 
 

 

Naleving van antidopingregelgeving 
 

 
Tijdens dopingcontroles vanuit de Vlaamse Overheid wordt vastgesteld dat er niet altijd een even 
goede medewerking is van de organisatoren en dat het dopingcontrolelokaal niet altijd aan de 
vereisten voldoet. 
 
Op onze website (bij goed om weten: http://www.volleyvvb.be/?page_id=257#MENU) kan u de brief 
betreffende naleving antidopingregelgeving lezen. Hierin vindt u : 

- een oplijsting van wat de Vlaamse Overheid verwacht 
- vereisten van een geschikt lokaal 

 
Wanneer een club een of meerdere bepalingen van het decreet betreffende de preventie en 
bestrijding van doping in de sport niet naleeft, kunnen er sancties worden opgelegd. 
 
 
 

 

5 jaar Verenigingen voor Verkeersveiligheid 
 

 
De Verenigingen voor Verkeersveiligheid zijn vijf jaar jong!  
 
Die vijf jaar werden intens gebruikt om het prachtige Vlaamse verenigingsleven te activeren, te 
inspireren en te ondersteunen om mee werk te maken van een veilige en duurzame mobiliteit.  
 
De Verenigingen voor Verkeersveiligheid kunnen terugblikken op een mooi arsenaal aan acties en 
campagnes… LEES veel meer over 5 jaar VVV 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB

http://www.volleyvvb.be/?page_id=251#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=257#MENU
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=3149&qid=142693
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