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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) 

Schrappingperiode 2 1/sep 15/sep elektronisch via Clubadministratie VVB 

(enkel voor U15, U13 en U11)  

Schrappingperiode 2 24/aug 6/sep elektronisch via Clubadministratie VVB 

(recreatieleden)  

CLUBADMINISTRATIE 

Naamwijziging club na periode 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 

 

Internationaal transfer - FIVB 
 

 
Indien clubs informatie wensen i.v.m. internationaal transfers kunnen het handboek i.v.m. 

internationale transfers FIVB raadplegen op de website bij bestuur/reglementen  

(http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/FIVB-Transfer-Manual-ITC-2015-2016.pdf) 

 
 

 

Wedstrijdbladenboeken (niet doorschrijf) 
 

 
Vanaf 07/09/2015 kunnen ‘gewone’ wedstrijdbladenboeken (niet doorschrijf) opnieuw besteld 

worden in de provincies of bij de VVB en opgehaald worden. 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/FIVB-Transfer-Manual-ITC-2015-2016.pdf
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E-mailadressen leden 
 

 
Met het versturen van een mailing naar alle leden met een mailadres, stellen wij vast dat er onjuiste 

mailadressen zijn ingegeven. Het gaat vaak om kleine foutjes: ; i.p.v. ., .co i.p.v. .com, spatie i.p.v. _ of -, 

een onvolledig emailadres, 2 mailadressen ingegeven, … 
 

Mogen wij vragen aan de clubs (secretarissen) dat zij: 

- de e-mailadressen van hun leden checken en aanpassen waar nodig.  

- bij aansluiting ervoor zorgen dat er een mailadres wordt opgegeven 

 
 

 

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. 

 

 
 

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.  

 

 
 

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. 
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Met je sportclub naar het toneel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 20 oktober zal in Gent het unieke theaterstuk 'Wel winnen, hé' te zien zijn.  

Dit toneel is een humoristische voorstelling boordevol tips omtrent Positief Coachen speciaal 

voor medewerkers van sportclubs.  

Ben jij een trainer of coach, een bestuurs- of commissielid, een scheidsrechter of jurylid? Dan mag 

je dit niet missen! 'Wel winnen, hè' is een humoristische voorstelling, speciaal voor vrijwilligers bij 

sportclubs. Een heerlijk avondje uit in het theater!  

Stichting Positief Coachen maakt uitzonderlijk een tussenstop in België! Mis deze unieke kans niet. 

Datum 20 oktober 2015 

Uur Aanmelden vanaf 19u15 tot 19u45 

Start voorstelling: 20u 

Einde voorzien: 21u30 

Locatie Groenzaal - Gent. Meer info over bereikbaarheid 

Tickets 15 euro 

Gratis voor Gentse sportclubs 

Info en inschrijven: https://stad.gent/sport/nieuws-evenementen/met-je-sportclub-naar-het-toneel 

Een organisatie van Burensportdienst Schelde-Durme, Sporta-federatie, Gymfed, FROS, Vlaamse 

Basketballiga, ICES en Sportdienst Gent 

Sportieve groeten,  
 
Charlot De Flou, Consulente  
Sportdienst - Huis van de Sport - Departement Cultuur en Sport - Stad Gent  
Bezoekadres: Zuiderlaan 13, 9000 Gent  
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent  
Tel. 09 266 80 37 - Fax 09 266 80 86  
www.stad.gent/sport  
sportdienst@stad.gent 

https://sites.google.com/site/welwinnenhe/bereikbaarheid
https://stad.gent/sport/nieuws-evenementen/met-je-sportclub-naar-het-toneel
http://www.stad.gent/sport
mailto:sportdienst@stad.gent
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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 

http://sportresearch.be/index.php/114463/lang-nl
mailto:bart.reynders@kuleuven.be

