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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

 

VVB-secretariaat 
 

 
 

 

Facturatie naar de clubs 
 

 
 
Bij deze willen wij u inlichten dat de facturen van het seizoen 2014-2015 op de clubadministratie 

zullen staan (enkel te bekijken voor financieel verantwoordelijken en secretarissen van de club).  

 

Er wordt een mail verstuurd naar de financieel verantwoordelijke en secretaris van de clubs, 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. 

 

Voorstel: neem contact op met het VVB-secretariaat, indien u op het einde van de maand geen 

factuur heeft ontvangen 

 

 
 

 

Volley Magazine 
 

 
Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen? 
 
Lees in het nieuwe februari-nummer van Volleymagazine: 
 
 21 februari bekerfinale in Antwerps Sportpaleis 

 Antwerpse opposite Marien Moreau topscorer in Champions League 

 Meningen over bekerfinale 

 Vriendinnenduel in bekerfinale 

 Worldwide 

 Twee Belgische jeugdploegen op vier kwalificeren zich voor EK 

 Zogezegd  

 Club in de kijker: VBC Zandhoven 

 Jeugdsportfonds in onze federatie 

 

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

27 maart 2015 

 

Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

 

Aanvang: 19.30u 

 

Dagorde: 

 

1. Nazicht stemgerechtigden 

2. Welkomstwoord door de voorzitter 

3. Thesaurie: 

o Goedkeuring resultatenrekening en balans 2014 

4. Verslag van de vereniging 

5. Bekrachtiging samenstelling juridische commissies 

6. Voorstellen 

7. Interpellaties 

8. 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 vrijdag 27 februari 2014. 

 

 

 
 

 

Zoektocht naar materiaal 
 

 
Kunt u helpen in zoektocht naar materiaal? 
 
Tijdens een reis naar oost Congo had Frances Verstraete een gesprek met een jonge dynamische 
pater, die als opdracht gekregen had zich met de jeugd van Mahagi (stad in oost Congo) bezig te 
houden. Hij zou graag groepssport activiteiten willen organiseren zoals Volleybal. 
 
Frances beloofde hem te helpen om aan het nodige materiaal te komen, zoals volleybalnetten, 
ballen, truitjes, sportschoenen, etc. Het materiaal moet niet nieuw zijn maar wel in goede staat. 
 
Begin mei vertrekt er een container richting oost Congo. Frances hoopt tegen dan wat materiaal 
verzameld te hebben om mee te geven. 
 
Inlichtingen: Frances Verstraete, Blijde Inkomststraat 72 - 3000 Leuven, 016/29 14 05 – 0475/65 55 50 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 


