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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

 

VVB-secretariaat 
 

 
 

Online clubadministratie 
 
Het nieuwe systeem clubadministratie is sinds begin augustus 2014 in gebruik. 

Het zou mogelijk zijn dat er nog kleine ‘schoonheidsfoutjes’ moeten aangepast worden. 

Daarom vragen wij u ons eventuele problemen te melden. 

 

Gelieve te noteren dat bij club-/ ledenadministratie niet automatisch mails worden verstuurd naar 

secretaris of voorzitter bij bepaalde wijzigingen.  

Voorzitter en secretaris dienen regelmatig in te loggen in het systeem VVB-clubadministratie om na 

te kijken of er iets moet bevestigd / gedaan worden (zie bvb 2de schrappingperiode). 

 
 

Ledenadministratie 
 

OMSCHRIJVING VAN TOT HOE  

LEDENADMINISTRATIE 

Overgang in onderling akkoord 16/mei 31/dec 
elektronisch via Clubadministratie VVB 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 

2de schrappingsperiode 
 
M.b.t. de 2de schrappingsperiode staan nog vele schrappingslijsten van clubs in afwachting omdat 
de voorzitter nog niet bevestigd heeft.  
Voorzitters krijgen geen e-mail met bevestigingslink maar dienen zelf in te loggen in de VVB-
Clubadministratie en daar via het onderdeel “schrappingen” de door de secretaris ingediende 
schrappingen te bevestigen. 
 
Gezien het nieuwe systeem kan het bevestigen door voorzitter tot en met 25 september 2014. 
 
 

Ledenfoto’s 
 
Bij wijziging van ledenfoto’s wordt er niet automatisch een nieuwe vergunning afgeprint. 

Als u dit wenst, dient u een duplicaat aan te vragen voor deze leden na het ingeven van de nieuwe 

foto’s. 
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Lid met vreemde nationaliteit 
 
Voor aansluiting van een lid met vreemde nationaliteit moet een verklaring worden meegestuurd. 

Dit formulier kan je downloaden van de VVB-website http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU 

 

Gelieve te noteren dat bij het vaststellen van onjuiste verklaringen of bij bedrieglijk inzicht de Raad van 

Bestuur er toe kan besluiten de aansluiting op te schorten en voor verder gevolg over te maken aan de 

juridische commissies. 

 
!!!  Voor leden met een internationaal transfer is deze verklaring niet nodig.  !!! 
 
 

Medische validatie 
 
Bij deze willen wij u eraan herinneren dat de medische validatie op het aansluitingsformulier 

maximum 6 maanden geldig blijft. 

 

 
 

Volley Magazine 
 

 
Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen? 
 
Lees in het nieuwe september-nummer van Volleymagazine: 
 
 Volleyvedette Lise Van Hecke 

 GP: Yellow Tigers winnen Final 4 en eindigen 6de op Final 6  

 Verloop WK voor Red Dragons en Yellow Tigers 

 WK-tegenstanders van Red Dragons en Yellow Tigers 

 Frank Depestele: laatste WK-selectie als speler 

 Ronny Rongé: WK-herinneringen 

 EK junior meisjes U19 in Finland 

 BK beachvolley 

 Jan Martens: meer ‘festival-sfeer’ rond beachvolley 

 
 

 

App Vlaamse Volleybalbond  
 

 
De Vlaamse Volleybalbond heeft vanaf nu een App beschikbaar voor Androidtoestellen, 
waarmee info kan worden opgezocht voor alle clubs, wedstrijden en rangschikkingen in divisie en 
nationale afdelingen. Deze App staat ter beschikking in de Google Playstore. Te vinden via 
trefwoord 'volley info'. 
 
Een IOS versie is nog in ontwikkeling. Beschikbaarheid zal worden bekend gemaakt van zodra klaar. 
 
Deze App werd voor ons ontwikkeld door volgende studenten als eindwerk voor hun studies: Stefan 
Braspenning, Wietse Buseyne en Jelte Liekens. Waarvoor dank. Ook dank aan Kevin Degryse voor 
de support. 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=251#MENU
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Bijscholingen 
 

 
 

De  organiseert i.s.m. 

 

onderstaande bijscholingen 
 

op woensdag 8 oktober 2014 
 

"R.E.S.P.E.C.T. in je sportclub" 
o 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! 

 

 

op donderdag 20 november 2014 
 

Sportclub van de toekomst: 10 succestips 
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 via formulier: 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: 
 Bestuurder sportclub aangesloten bij een VSF-federatie .................... 12,50 € 

Coördinator VSF-federatie ................................................................... 12,50 € 

Sportfunctionaris .................................................................................. 20,00 € 

Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-VSF federatie ............. 30,00 € 

Coördinator niet-VSF federatie of anderen .......................................... 30,00 € 

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

KBC: IBAN: BE16 7370 0185 5874 - BIC: KREDBEBB 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=1826#MENU
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Volley@School 
 

 
De VVB is van start gegaan 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. 
 

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 november 2014. 
 

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 
 
 

 

Samenwerking met Securex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geef de fiscus geen kans om te scoren! 
 
De wetgeving in verband met uw sportclub wordt steeds complexer en de naleving van de regels 
wordt alsmaar strikter gecontroleerd. Naast de BTW-regelgeving krijgt vooral de verloning van 
sportlui en trainers bijzondere aandacht van de fiscus. 
 
Ondanks de inspanningen van diverse sportbonden komen er nog altijd clubs in de problemen bij 
controles. 
Verregaande financiële gevolgen voor de club, de spelers en in bepaalde omstandigheden kunnen 
ook de bestuurders zelf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 
 
Als sociaal secretariaat zijn we goed op de hoogte van de bekommernissen van de sportclubs en 
kunnen we u helpen bij de correcte fiscale behandeling van de te betalen vergoedingen. Het goede 
nieuws is dat dit uw club geen bergen geld kost. De overheid heeft immers bepaald dat 80% van de 
bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op de vergoedingen van de spelers in de clubkas kan 
blijven. Voorwaarde is wel dat deze som minstens voor de helft geherinvesteerd wordt in de 
jeugdwerking of dat er “jonge” spelers mee vergoed worden. 
 
Vele sportclubs hebben zich al in regel gesteld. Wenst u niet langer risico’s te nemen? U wil uw 
situatie eens bespreken met een specialist? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via 
uw lokale contactpersoon of via partnership@securex.be. Wij helpen u graag verder! 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=5512#MENU
mailto:partnership@securex.be

