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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

 

VVB-secretariaat 
 

 
 
 
 

 

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 U15, U13 en U11)  

CLUBADMINISTRATIE 

Naamwijziging club 1/mei 31/mei 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

Naamwijziging club na periode 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 
 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
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Facturatie naar de clubs 
 

 
 
De facturen van het seizoen 2014-2015 werden op 7 mei 2015 doorgestuurd en staan dus op de 

clubadministratie (enkel te bekijken voor financieel verantwoordelijken en secretarissen van de 

club). Ook de historiek facturen zijn te raadplegen. 

 

De financieel verantwoordelijke en secretaris van de clubs, hebben een mail ontvangen met melding 

dat er een nieuwe factuur online staat.  

De financiële verantwoordelijke van de clubs hebben hiervoor een login gekregen. 

 

In het verleden hebben wij gemerkt dat de mogelijkheid bestaat dat de mailing van de facturen in de 

‘spam’ terecht komt, daarom deze wijziging. 

 

Indien u geen factuur heeft ontvangen, neem dan contact op met het VVB-secretariaat. 

 
 
 
 

 

Afrekening compensatiekas  
en boetes tweede seizoenshelft 

 

 
 
De compensatiekas en boetes laatste seizoenkwartaal werden nog niet in de facturatie opgenomen. 

Deze zullen op de factuur van begin volgend seizoen (september) verschijnen. 

 

Clubs, waarvoor de samensmelting goedgekeurd werd, zouden dan een afrekening compensatiekas 

2014-2015 of een boete (2de seizoenshelft) aangerekend krijgen, die voor de club bestemd is met 

het stamnummer dat niet meer in voege is door de samensmelting.  

 
 
 
 

 

Zomeruur 
 

 
 
Vanaf 1 juni tot 31 augustus 2015 zal het VVB-secretariaat het zomeruur invoeren. 

Dit wil zeggen dat het VVB-secretariaat tijdens die maanden bereikbaar is op volgende openingsuren: 

van maandag t.e.m. vrijdag van 07.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 15.30u 
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Sport met grenzen 
 

 
ICES heeft in 2014 samen met een enthousiaste werkgroep de SPORT MET GRENZEN instrumenten 
herwerkt. De instrumenten hebben nog steeds als doel om lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport op een laagdrempelige en doelgerichte manier aan te pakken. 
 

Aangezien dit een brandend actueel thema is, evolueren de instrumenten mee doormiddel van nieuwe cases, 
tips en inzichten! Deze druk maakt het je nog gemakkelijker om aan de hand van cases over te gaan tot 
preventieve beleidsinitiatieven. Bovendien speelden we in op de grote nood aan duidelijkheid omtrent 
juridische stappen die je kan nemen bij ernstige situaties. 
 

Wat en waarom ?! 
Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in 
de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze 
doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect 
dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van 
sportende kinderen en jongeren. 

 

De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van 
ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, 
zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen. Alle SPORT 
MET GRENZEN instrumenten helpen je daarbij op weg! 
 

Vorming 
Een thema als lichamelijke en seksuele integriteit aanpakken is niet eenvoudig. Het SPORT MET 
GRENZEN pakket helpt je al veel vooruit... een aansluitende vorming geeft je nog meer inspiratie 
om zelf met de instrumenten aan de slag te gaan. ICES biedt vorming aan voor sportbegeleiders 
én clubbestuurders, met telkens andere accenten en concrete voorbeelden op maat 

 

Wil je graag een vorming SPORT MET GRENZEN volgen?  
- Clubbestuurders kunnen bij Dynamo terecht. Bekijk het aanbod 
- Sportbegeleiders kunnen bij VTS+ terecht. Bekijk het aanbod 
 

Instrumenten 
Sinds 2013 heeft de sportsector intensief samengewerkt met experts van Sensoa en Child Focus 
om de sportsector meer begeleidingstips te kunnen aanbieden omtrent lichamelijke en seksuele 
integriteit. Het resultaat zijn drie instrumenten: 

 

SPORT MET GRENZEN: Vlaggensysteem is een handig instrument voor 

sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met 
lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria 
leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een 
situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je 
gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, 
maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke 
methode. 
 

SPORT MET GRENZEN: Beleidsinitiatieven is een brochure die sportorganisaties op 

weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan 
met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De brochure is gebaseerd op het 
Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport, een product van 
Sensoa en Child Focus in samenwerking met de sportsector. 
De brochure omschrijft 7 beleidsinitiatieven 

 

Het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport is een 

werkdocument dat sportorganisaties kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van een 
beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit. Een dergelijk beleid speelt op drie niveaus: 
een kwaliteitsbeleid, een preventiebeleid, een reactiebeleid. Het raamwerk bevat een 
modelvisie, allerlei instrumenten en achtergrondinformatie. 

 

Alle achtergrondinformatie, vernieuwde instrumenten, bestelmogelijkheid en vormingsaanbod vind je via de 

vernieuwde webpagina www.sportmetgrenzen.be. 

http://www.ethicsandsport.com/nl/x/428/bestel-een-pakket
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/428/bestel-een-pakket
http://www.dynamoproject.be/bijscholingen
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Bijscholingen/Pages/AllenieuweitemsVTSPlus.aspx
http://www.sportmetgrenzen.be/
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Antidopingbeleid 2015 
 

 

Wereldantidopingcode (WADA-Code) 

wat verandert er voor uw sportfederatie? 

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code) van kracht. Dit betekent dat de 

Vlaamse antidopingregelgeving moet aangepast worden aan deze nieuwe WADA-Code.  Op 17 

december 2014 keurde het Vlaamse Parlement de aanpassingen aan het Antidopingdecreet van 25 mei 

2012 goed. Op 12 december 2014 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het 

uitvoeringsbesluit. De aangepaste Vlaamse regelgeving zal in principe definitief van kracht zijn eind 

maart 2015 

 

Belangrijk: tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders 

Wat betreft disciplinaire maatregelen bij overtreding van de antidopingreglementering door elitesporters 

en begeleiders, heeft de Vlaamse Volleybalbond de geactualiseerde principes op basis van de nieuwe 

WADA-code geïntegreerd in haar interne reglementen inzake antidopingbeleid en disciplinaire 

maatregelen, n.a.v. een nieuw model van tuchtreglement inzake antidoping voor elitesporters en 

begeleiders, verwerkt door NADO Vlaanderen.  

Zie VVB-website http://www.volleyvvb.be/?page_id=265#MENU – juridisch reglement – hoofdstuk 3 

 
 
 

 

Dringend gezocht nieuwe spelers 
 

 
Bent u slechthorend of doof ? Drager van een cochleair implantaat (CI) of hoorapparaat ? 
Volleyballiefhebber ? Kent u iemand in die situatie ? 
 
Van 1 tot 11 juli vindt in Parijs de 9de Europese Kampioenschappen Volleybal plaats voor 
doven/slechthorenden. Dit zijn voor mensen die een gehoorgebrek hebben van minstens 55 Decibel en 
drager van een gewone hoorapparaat of cochleair implantaat.  
 
Ook België neemt deel aan dit EK maar door een ongelukkige samenloop (kwetsuren, werkverlet) 
kampen we momenteel met een gebrek aan spelers. Daarom is er dringend een speciale oproep bezig in 
de Belgische volleybalwereld aan mensen die kampen met een gehoorverlies van minstens 55 Decibel 
aan het beste oor.  
 
Het niveau van deze team bestaat uit spelers van 1ste provinciale tot 4de provinciale alsook spelers uit 
recreatiecompetitie. Dat betekent dat spelers die reeds een basiskennis hebben van Volleybal nu al 
welkom zijn.  
In de West-Vlaamse Volleybalbond alleen al zijn er 4 spelers met een gehoorgebrek die bij ons 
aangesloten zijn. In Limburg hebben we onlangs een 15-jarige (met een CI) uit 2de provinciale ontdekt die 
na 2 trainingen en oefenmatchen zich momenteel thuis voelt in de ploeg ! Leeftijd maakt niet uit.  
We zijn er zeker van dat in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant (alsook Wallonië) nog 
meerdere spelers (ook speelsters welkom voor de toekomst !) zijn met een gehoorgebrek en bijvoorbeeld 
drager van een CI.  
 
Gezien de deadline moeten de gegevens binnen voor ten laatste 15 mei om de namen te kunnen 
doorgeven met de nodige formulieren. Dus bent u zelf slechthorend of doof of hebt u weet van iemand in 
die situatie help ons om zo vlug mogelijk contact met elkaar te nemen !   
 
Email via : volleyball@deafsport.be of telefonisch via 0479 82 50 80.  
 
Jan Van den Braembussche 
Coördinator - Sport Director 
Belgian Deaf sport Committee (BDC) 

 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g161-3.pdf
http://www.volleyvvb.be/?page_id=265#MENU
file://SBS/ADMIN/Club/info/2014-2015/volleyball@deafsport.be
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TWIZZIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 
 


