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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) 

 
 

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

maximum 6 maanden geldig blijft. 

 
 
 

Medische kader 
 
Dokters en kinesisten/verzorgers, als lid aangesloten bij een VVB-club, kunnen een vergunning 

dokter of verzorger bekomen door het document “Aanvraag vergunning van medisch kader” (zie 

website) in te vullen en, samen met een kopie van hun bekwaamheidsbewijs / diploma, op te sturen 

naar VVB secretariaat. 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
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Algemene Vergadering VVB 
 

 
 

De algemene vergadering VVB, zoals voorzien in hoofdstuk 3 art. 2 van de 

statuten van de Vlaamse Volleybalbond vzw, zal doorgaan op vrijdag  

28 november 2014 

 
Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

 

Aanvang: 19.30u 

 

Dagorde: 

 1.  Nazicht der stemgerechtigden 

 2.  Welkomstwoord door de voorzitter 

 3.  Goedkeuring van de begroting 2015 

 4.  Bekrachtiging bestuurder Oost-Vlaanderen 

 5.  Voorstellen: Statutenwijziging 

 6.  Slotwoord door de voorzitter 

 

Voorstellen en interpellaties (aan mondelinge interpellaties ter zitting zal geen gevolg gegeven 

worden) moeten ingediend worden op het VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, 

uiterlijk op dinsdag 28 oktober 2014. 

 
 
 

 

Volley Magazine 
 

 
Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen? 
 
Lees in het nieuwe oktober-nummer van Volleymagazine: 
 
 Matthijs Verhanneman en Yana De Leeuw, belangrijk duo in de 

hoogste volleybalafdelingen 

 Dominique Baeyens blikt met gemengde gevoelens terug op WK   

 Louis Stuer wil Supercup pakken tegen ex-club 

 Hoe zou het zijn met … Virginie De Carne 

 Laura Heyrman: één van de meest constante Yellow Tigers  
op het WK 

 Zogezegd: de Yellow Tigers VOOR hun WK 2014 

 Volleybal Worldwide: Polen wint WK in eigen land 

 Nieuwe wind bij Volley Asse-Lennik, voorlopig windstilte bij Puurs 

 

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

 

Bijscholing 
 

 
 

De  organiseert i.s.m. 

 

onderstaande bijscholing 
 
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 
 
 
 

 

5 tips voor werken met vrijwilligers 
 

 
Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie organiseerde de voorbije jaren trajecten 
“Werken met vrijwilligers”. In de brochure “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” van het Dynamo 
Project worden de gehanteerde methodiek en tools verder beschreven.  
 
Hieronder nemen we enkele tips op waarmee jouw sportclub aan de slag kan.  
 
Tip 1: Ga op zoek naar een vrijwilligersverantwoordelijke (VV)! 

Tool 1: De vrijwilligersverantwoordelijke 

De VV’s zijn de personen die het vrijwilligersbeleid in de club onder handen nemen en als spil 
fungeren: ze gaan op zoek naar vrijwilligers, spreken mensen aan, motiveren mensen, enz. Ze zijn 
met andere woorden het gezicht van vrijwilligerswerk binnen je sportclub en onmisbaar voor een 
geslaagd vrijwilligersbeleid! 

Het aanstellen van een VV is het startschot van een duurzaam vrijwilligersbeleid. De aanwezigheid 
van een VV blijkt de vrijwilligers een enorme boost te geven! 
 
Tip 2: Vraag een potentiële vrijwilliger om komend jaar één maal te helpen 

Tool 2: De betrokkenheidscirkels 

Betrokkenheidscirkels helpen je sportclub om een handige inventaris van alle (potentiële) 
vrijwilligers op te maken. Dit gebeurt in verschillende stappen. 

Eerst maakt de sportclub (of VV) een lijst op van alle potentiële vrijwilligers (alle mensen die op één 
of andere manier bij de club betrokken zijn (leden, ouders,...). De contactgegevens van deze 
potentiële vrijwilligers worden in de tool opgenomen. 

In een tweede stap maakt de sportclub een overzicht van alle taken die in de club moeten gebeuren, 
gegroepeerd en in verschillende categorieën gegoten (bv. logistieke taken, administratieve taken, 
sportieve taken, enz).  

Vervolgens peilt je sportclub naar de interesse van de potentiële vrijwilligers om mee te helpen aan 
een bepaalde taak of naar de bereidheid om minstens éénmaal per jaar iets te doen voor de club. 
Bij positief antwoord wordt de lijst van taken doorlopen zodat de potentiële vrijwilliger al een idee 
heeft over de mogelijke taken binnen de club. Het resultaat wordt telkens in de tool genoteerd.  

http://www.volleyvvb.be/?page_id=5512#MENU
http://www.dynamoproject.be/brochure/een-vrijwilligersvriendelijke-sportclub
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De personen die bereid zijn te helpen worden een tweede keer gecontacteerd, om concreet te 
peilen naar de specifieke taken die ze zouden willen doen. Alle info wordt geïnventariseerd in de 
tool en aan een "betrokkenheidscirkel" toegewezen om de verschillende gradaties van vrijwilligers in 
kaart te brengen. 
 
Tip 3: Organiseer een moment van feedback/input voor je vrijwilligers 

Tool 3: De flexivol-receptie 

Om de twee jaar organiseert de VV van je sportclub voor alle vrijwilligers een FLEXIVOL-receptie. 
Tijdens dit moment zorg je voor ontspanning, ontmoeting en bevraging. Je begint de avond met een 
korte receptie en zorgt dat nieuwe vrijwilligers zich opgenomen voelen. Daarna zet je de mensen 
zelf aan de slag. Je laat ze in groepjes de sterke en zwakke punten van de sportclub per letter van 
het letterwoord FLEXIVOL bespreken. Op die manier ontstaat een bredere kijk op het aantrekkelijk 
karakter van vrijwilligerswerk binnen de sportclub.  

Zodra alle letters besproken, wordt een kerngroep aangesteld die alles wat die avond naar boven 
gekomen is in een aantal concrete acties zal gieten. Door iedereen te bevragen ontstaat er ook een 
sterk “wij-gevoel” binnen de sportclub en verhoog je de betrokkenheid van alle vrijwilligers. 

Het letterwoord FLEXIVOL: 

 
 
Tip 4: Werk een visie over vrijwilligerswerk binnen je sportclub uit 

Tool 4: Het vrijwilligersmanifest 

Op basis van de tool “Het vrijwilligersmanifest” weet je sportclub welke richting ze uit moet voor haar 
vrijwilligersbeleid. Aan de hand van enkele richtinggevende vragen kan een visie worden bepaald 
die een stempel zal drukken op het vrijwilligersbeleid van je vereniging.  

Het vrijwilligersmanifest is een beknopte, puntsgewijze weergave van de standpunten en 
uitgangspunten over het vrijwilligerswerk in jouw sportclub. Een ideaal document om uit te hangen 
op de club! 
 
Tip 5: Formulier concrete acties m.b.t. vrijwilligers 

Tool 5: De bollen van het vrijwilligerswerk 

De vijfde tool “De bollen van het vrijwilligerswerk” bouwt verder op de vorige. In een zes-
bollenmodel word je een eenvoudig model aangereikt waarbij de 'visie' van de sportclub, rekruteren, 
onthalen, coachen, evalueren en exit de ‘bollen’ vormen. Dit model stelt je in staat om snel na te 
gaan waar het goed zit met je vrijwilligersbeleid en aan welke punten er nog werk is. Hiermee kan je 
concrete acties bepalen waarmee je je sterktes kan behouden en je zwaktes kan ombuigen. 
 
De uitgebreide tekst kan je downloaden van de VVB-website onder de pagina info vrijwilligers 
(http://www.volleyvvb.be/?page_id=322#MENU) of meer informatie vind je in de brochure “Een 
vrijwilligersvriendelijke sportclub” en bijhorende tools op de website www.dynamoproject.be 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=322#MENU
http://www.dynamoproject.be/brochure/een-vrijwilligersvriendelijke-sportclub
http://www.dynamoproject.be/brochure/een-vrijwilligersvriendelijke-sportclub
http://www.dynamoproject.be/
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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 
 

mailto:partnership@securex.be

