Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
VVB-secretariaat

Leden- en clubadministratie

OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

Overgang in onderling akkoord

16/mei

31/dec

elektronisch via Clubadministratie VVB
aangetekend versturen (poststempel)

Schrappingperiode 2
(enkel voor U15, U13 en U11)

1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

Schrappingperiode 2
(recreatieleden)

24/aug

6/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

LEDENADMINISTRATIE

CLUBADMINISTRATIE
Naamwijziging club

na periode

aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen (poststempel)

Afrekening compensatiekas
en boetes tweede seizoenshelft
De compensatiekas en boetes laatste seizoenkwartaal werden nog niet in de facturatie van de
maand mei 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.
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Facturatiegegevens
Midden september worden de facturen doorgestuurd. Dit gebeurt via een melding op de
clubadministratie aan de secretaris en de financieel verantwoordelijke van de club.
Indien facturatiegegevens dienen gewijzigd te worden of een BTW-nummer moet vermeld worden
op de factuur, gelieve deze dan zo spoedig mogelijk door te geven.

Vergunningen
Het groot pakket vergunningen wordt begin augustus gedrukt.
De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zullen zorgen voor aflevering van
het pakket. Daar krijgen jullie ten gepaste tijde een bericht van.
Vanaf woensdag 26/08/2015 zal dan elke week de vergunningen, van aansluitingsaanvragen die in
orde zijn, gedrukt en verstuurd worden naar de clubsecretaris.

Wedstrijdbladenboeken
De lay-out van wedstrijdbladenboeken moet aangepast worden.
De VVB- en nationale commissies ontmoetingen en scheidsrechters trachten dit zo goed mogelijk in
banen te leiden, zodat er maar 1 soort wedstrijdbladenboek moet gedrukt worden. Wegens de
verschillen in de reglementeringen is dit een heuse opgave.
De druk voor wedstrijdbladenboeken wordt dus nog even uitgesteld.
De voorraad ‘gewone’ wedstrijdbladenboeken (niet doorschrijf) is uitgeput.
De clubs kunnen reeds ‘gewone’ wedstrijdbladenboeken bestellen in de provincies of bij de VVB en
zullen verwittigd worden als ze kunnen opgehaald worden.

Rotatiebriefjes
Rotatieboekjes met doordruk (origineel en 2 doordruk: geel en roos) zijn beschikbaar. De clubs
kunnen deze bestellen in de provincies of bij de VVB en afhalen.
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Onderzoek naar de motivatie bij jonge volleybalspelers
Mogen wij vragen aan de clubbestuurders dit te verspreiden aan de betrokken jeugdspelers
van uw club.

Beste volleybalspeler,
Ben jij een volleybalspeler/-speelster tussen 15 en 21 jaar en wil jij jouw steentje bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van de volleybalsport? Het kan door mee te werken aan wetenschappelijk
onderzoek!
Waarom meewerken?
Aan de Katholieke Universiteit van Leuven doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de
coach in het motiveren van jonge volleyballers, een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het doel
is om via onderzoek na te gaan hoe een coach jonge volleyballers kan motiveren om te sporten en
hoe ze ten volle plezier kunnen beleven aan hun sport. Maar om dit te onderzoeken hebben we
natuurlijk jouw hulp nodig!
Hoe meewerken?
Meer concreet vragen we jou om online een vragenlijst in te vullen, die vragen bevat over de
motivatiestijl van de coach. De antwoorden zijn op die manier volledig onzichtbaar voor anderen.
Jouw coach zal dus niet de resultaten van jou persoonlijk te weten komen. Aan de hand van deze
vragenlijst kunnen we later trainers algemene, praktische tips geven over hoe ze jonge volleyballers
kunnen motiveren.
Indien je wenst mee te werken, dien je heel eenvoudig op onderstaande link te klikken/in te geven
en de online vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat je de vragenlijst volledig invult, anders
kunnen we jouw informatie jammer genoeg niet gebruiken voor het onderzoek.
Link: http://sportresearch.be/index.php/114463/lang-nl
Alvast hartelijk dank om mee te werken aan dit onderzoek.
Indien je opmerkingen of vragen hebt kan je me altijd contacteren op bart.reynders@kuleuven.be.
Sportieve groeten,
Drs. Bart Reynders
Prof. Gert Vande Broek

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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