Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken

VVB-secretariaat
Online clubadministratie
Naar aanleiding van de conversie en migratie naar het nieuwe ‘volley administratie systeem’
zullen de online toepassingen van de VVB (competitiebeheer en ledenbeheer) niet toegankelijk
zijn voor de clubs vanaf vrijdag 1 augustus om 19 u.
Deze conversie neemt enkele dagen in beslag en zal voor de clubs opnieuw toegankelijk zijn
vanaf woensdag 6 augustus.

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.

Leden- en clubadministratie
OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

16/mei

31/dec

elektronisch via Clubadministratie VVB
aangetekend versturen (poststempel)

1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord
Schrappingperiode 2
(enkel voor U-15 cadetten,
U-13 miniemen
U-11 preminiemen)
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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

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 2014-2015. Gedurende deze
maand zijn ze ook verzekerd.
Vragen? Neem contact op met Joeri Van de Wiele – 02/257.16.03 – Joeri.vandewiele@volleyvvb.be

Volley Magazine
Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen?
Lees in het nieuwe juli-nummer van Volleymagazine:
 Volley Masters in China: het dagboek van Freya Aelbrecht
 Red Dragons reizen de wereld rond …
 Beachconcurrenten
 Clubs Ethias Volley Liga mannen
 Clubs Liga A vrouwen
 Statistieken
 Programma Nationale Ploegen

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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