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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) 

 
 
 

 

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 

 
 
 

 

Week van de official 
 

 
De week van de official wordt georganiseerd met de steun van VSF (Vlaamse Sport Federaties) en loopt 

van 3 tot en met 11 oktober 2015. 

 
De Vlaamse volleybalbond, samen met de scheidsrechterscommissie, zou het erg fijn vinden, dat jullie, 

als club deelnemen aan deze 1ste editie van de “Week van de official” en uw respect en waardering 

uiten tegenover alle officials van de seniores wedstrijden tot en met de jongste jeugdwedstrijden. 
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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 november 2015 

 
Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

 

Aanvang: 19.30u 

 

Dagorde: 

 1.  Nazicht der stemgerechtigden 

 2.  Welkomstwoord door de voorzitter 

 3.  Goedkeuring van de begroting 2016 

 4.  Verkiezing financieel bestuurder 

 5.  Bekrachtiging bestuurder Limburg 

 6.  Voorstellen en interpellaties 

 7.  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 woensdag 28 oktober 2015. 

 
 
Kandidaturen voor de functie van financieel bestuurder (niet-betaalde functie) moeten uiterlijk op 

28 oktober 2015 om 12.00u schriftelijk en per aangetekende zending op het VVB-secretariaat, 

Beneluxlaan 22 in Vilvoorde, toekomen, t.a.v. de Raad van Bestuur VVB. 

 

De financieel bestuurder: 
1. is verantwoordelijke voor en superviseert de boekhouding van de VVB; 

2. voert alle inningen uit, voert na controle de betalingen uit van alle gewone uitgaven van de 
verschillende commissies en overlegorganen; 

3. stelt jaarlijks de begroting van de VVB op en legt ze ter goedkeuring voor aan de RVB VVB met 
inachtname van de werkwijze en de kalender goedgekeurd door de raad van bestuur. 

4. geeft bij iedere RVB de stand van de budgetten van de commissies en projectgroepen van de VVB. 
Maakt tevens een gedetailleerd overzicht van de financiële toestand van de vereniging. Dit overzicht 
moet tien (10) werkdagen voor de RVB VVB aan de leden van de RVB VVB aangeleverd worden. 
Iedere semester maakt hij een financieel overzicht over aan de penningmeesters van de 
bovenlokale provinciale volleybalverenigingen. 

5. de projectgroep financiën wordt aangestuurd door, de AV verkozen, financieel bestuurder VVB; 

6. de financieel bestuurder VVB is verantwoordelijk voor de financiële informatie die aan de RVB en 
het DB VVB wordt overgemaakt; 

7. de financieel bestuurder VVB stelt zijn commissie samen. De vijf (5) bovenlokale provinciale 
volleybalverenigingen moeten in deze commissie vertegenwoordigd zijn;    
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8. nodigt de vijf (5) rekeningnazichters van de bovenlokale provinciale volleybalverenigingen uit ter 
bespreking en controle van de begroting en de jaarrekening voor iedere AV1 VVB. De uitnodiging 
moet minimaal tien (10) werkdagen voor de AV1 aan de provinciale penningmeesters worden 
betekend; 

9. stelt het financiële deel samen van het BLOSO subsidiedossier; 

10. heeft het recht de vergaderingen van de VVB-commissies, uitgezonderd de vergaderingen van de 
juridische commissies, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten; 

11. kan door de RVB VVB gedelegeerd worden om samen met de voorzitter of de secretaris-generaal 
firma's of instanties te contacteren met het oog op het voeren van extra sportieve onderhandelingen, 
waarvan schriftelijk verslag wordt voorgelegd aan het DB VVB; 

12. is lid van het overlegorgaan met het VVC - VVB; 

13. volgt de financiële werking van de commissie topsport VVB op; 

 
 
 
 

 

Website KBVBV 
 

 

www.kbvbv.be 
 
Op de website van het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond (KBVBV) staat alle info over nationale materies: 

- federaties 
- statuten en huishoudelijk reglement 
- samenstelling: bestuur, commissies, secretariaat 
- competitie: competitie, Beker van België, homologatie, volleyballen, reglementen Liga en Nationaal 
- scheidsrechters: info en aanduidingen 
- internationaal: info, Europabeker, Nationale ploegen 

 

 
 
 

 

Sportsponsoring  
 

 
 
Sportcareers heeft specifiek voor sportclubs een gratis minicursus met een werkdocument rond het 
topic sportsponsoring gemaakt. 
 
Met die minicursus leren jullie wààr je de juiste bedrijven vindt, hòe je ze herkent als potentiële 
sponsors, en bij welke sponsor je het meeste kans maakt. 
 
Een kleine 200 clubs in ons direct netwerk zijn dat momenteel aan het gebruiken, en bij deze wil ik jullie 
de mogelijkheid geven om dat ook door te sturen aan jullie clubs. 
 
Hieronder de aparte link naar de gratis minicursus: 

sportcareersacademy.usefedora.com/courses/sportsponsors-vinden 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jelle Verdoodt 
+32 (0)486/91 72 08 
Jelle@sportcareers.be   

 

http://www.kbvbv.be/
http://sportcareersacademy.usefedora.com/courses/sportsponsors-vinden
http://sportcareersacademy.usefedora.com/courses/sportsponsors-vinden
mailto:Jelle@sportcareers.be
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Dag van de Sportclubbestuurder 2015  
 

 
Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie vzw organiseert dit najaar nog drie edities van de Dag 
van de Sportclubbestuurder, namelijk in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
De Dag van de Sportclubbestuurder is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders! 
 

Oost-Vlaanderen : zaterdag 10 oktober 2015 
locatie: Het Pand - Onderbergen 1 - 9000 Gent 
meer info/inschrijven 

 
Vlaams-Brabant : zaterdag 7 november 2015 

locatie: Provinciehuis Leuven - Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
meer info/inschrijven 

 
Antwerpen : zaterdag 21 november 2015 

locatie: Huis van de Sport - Boomgaardstraat 22 - 2600 Berchem 
meer info/inschrijven 
 

Bij tijdige inschrijving kunnen sportclubbestuurders aangesloten bij een erkende sportfederatie voor slechts 
12,5 euro deelnemen! 
 
Het Dynamo Project organiseert de Dag van de Sportclubbestuurder 2015 in elke Vlaamse provincie. Op de 
www.dagvandesportclubbestuurder.be vind je alle informatie over de verschillende edities en kan je 
inschrijven. 
 
Nog vragen? Contacteer ons via info@dynamoproject.be  of 09/243 12 94. Graag tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het Dynamo Project team 

 
 

 

Bijscholing websites bouwen in Drupal 
 

 
Heeft je sportclub nog geen website en wil je er graag één aanmaken? Je sportclub heeft een verouderde 
website waar niemand binnen de club nog mee kan werken? Je zou graag overschakelen naar een flexibel 
systeem? Je sportclub heeft al een website, maar slechts één persoon kan die onderhouden? Je zou graag 
een interactieve website hebben die onderhouden kan worden door meerdere personen? 
 
Tijdens deze opleiding leren sportclubbestuurders werken met de basisfunctionaliteiten van het Dynamo 
Project Website Pakket voor sportclubs. Dit betreft een bewerkte versie van de basis Drupal installatie. 
 
Neem zeker een usb-stick met foto’s uit je sportclub mee naar de opleiding. Zo kan je die foto’s tijdens de 
opleiding al meteen op je nieuwe website plaatsen! 
 
Meer inlichtingen: www.dynamoproject.be/bijscholing/  
Inschrijven voor deze bijscholing kan door een mailtje te sturen naar info@handboogliga.be   
 
Sportclubbestuurder erkende federatie: 12.50 € 
Datum: dinsdag 6 oktober 2015 
Tijdstip: 19:30 tot 22:30 
 
Locatie: Huis van de Sport - Boomgaardstraat 22 - 2600 Berchem 
 

http://www.dynamoproject.be/bijscholing/dag-van-de-sportclubbestuurder-gent-za-10102015-0930
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/dag-van-de-sportclubbestuurder-leuven-za-07112015-0915
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/dag-van-de-sportclubbestuurder-berchem-za-21112015-0930
http://www.dynamoproject.be/dag-van-de-sportclubbestuurder
mailto:info@dynamoproject.be
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/websites-bouwen-met-drupal-interactieve-sessie-berchem-di-06102015-1930
mailto:info@handboogliga.be
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FROS Bijscholingen Seniorensport najaar 2015 
 

 
 
FROS organiseert in de Vlaamse provincies 4 dagen vol originele en interessante 
bewegingsconcepten, gericht naar sportlesgevers en animatoren, ergotherapeuten en 
kinesisten en iedereen die interesse heeft in het geven van sport en beweging aan senioren.  
Ook senioren die willen kennismaken met nieuwe bewegingsvormen zijn van harte welkom!  
  
17 nov. Vlaams Brabant - Tielt Winge 

Kracht en Lenigheid 
Bekkenbodemtraining 

  
3 dec. Limburg - Sint Truiden 

Drums Alive 
Kracht en Lenigheid 

  
15 dec. Oost Vlaanderen - Oosterzele 

Qi Gong 
Drums Alive 

  
EXTRA :  
11 nov. Antwerpen - Park Spoor Noord (via “www.bijscholingsdag.be”) 

Walking voetbal 
Vallen zonder zorgen 
Workout @ home (niet specifiek naar senioren gericht)  
+ uitgebreid aanbod initiaties. 

  
Het volledige overzicht vindt u in de folder. 
  
Inschrijven kan per mail, fax of post bij FROS 
Na de inschrijving ontvangt u van ons een  onkostennota ter betaling. 
  
Indien u graag een (of meer) papieren folder(s) per post ontvangt, gelieve een seintje te geven 
aub. 
  
Met vriendelijke groeten,  
Mieke Clerinx  
Fros Amateursportfederatie - Afd. Vlaams Brabant  
Gemeenteplein 26  
3010 Kessel-Lo  
  

Tel. 016/29 63 78 (74)  
vlaamsbrabant@fros.be  
www.fros.be  

 
  

http://www.bijscholingsdag.be/
http://www.fros.be/downloads/Folder%20Bijscholingen%20Najaar%202015.pdf
mailto:vlaamsbrabant@fros.be
http://www.fros.be/
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Ontdek de nieuwe leiderschapsanalyse binnen sportteams! 
 

 
 

Mogen wij vragen aan de clubbestuurders onderstaande tekst door te geven aan 

coaches en spelers/speelsters. 

 

Vorig jaar voerden wij een onderzoek uit over leiderschap binnen sportteams waar 64 teams aan deelnamen. 

Deze studie kaderde binnen mijn intussen afgewerkt doctoraat aan KU Leuven rond leiders binnen het 

team als sleutelfiguren voor een betere prestatie. 

Om je team optimaal te laten functioneren, is het van groot belang dat je weet wie de juiste leiders zijn in 

je team. Binnen dit onderzoek gebruiken we een nieuwe techniek, sociale netwerkanalyse, om de 

leiderschapsstructuur binnen sportteams in kaart te brengen. We onderscheiden daarbij verschillende 

leiderschapsrollen die spelers op en naast het veld op zich kunnen nemen.  

Wil je ook meer inzicht krijgen in het leiderschapsnetwerk binnen je team? Gebruik dan de nieuwe 

leiderschapsanalyse!  

Klik hier voor meer informatie over onze nieuwe leiderschapsanalyse. 

Voor een analyse op maat kunnen teams contact opnemen met Katrien Fransen 

(Katrien.Fransen@faber.kuleuven.be).  

Uiteraard willen we deze resultaten van onze studies vertalen naar het veld zodat coaches en spelers 

onze bevindingen kunnen gebruiken om de leidersfiguren binnen hun team te identificeren, hun 

leiderschapskwaliteiten te verbeteren en zo ook de prestatie van hun team te optimaliseren.  

De twee documenten waarin onze onderzoeksresultaten vertaald worden naar het veld kan u 

terug vinden op volgende website: http://athleteleadership.com/ 

Wanneer u naar het tabblad “De vertaling naar het veld” gaat, kan u daar bovenaan volgende 

documenten aanklikken: “Eigenschappen van kwaliteitsvol atleetleiderschap” en “Gedeeld 

leiderschap binnen sportteams”. Naast de objectieve resultaten van onze studie, vindt u in deze 

documenten eveneens een aanvulling door sportpsycholoog Bert De Cuyper die vanuit zijn ervaring deze 

resultaten verder verduidelijkt en interpreteert naar het veld toe.  

Hopelijk kunnen deze resultaten de teams in uw club helpen om de leidersfiguren binnen hun team te 

identificeren, hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren en zo ook de prestatie van hun team te 

optimaliseren. Alvast veel succes! 

Sportieve groeten, 
Dr. Katrien Fransen  
Prof. Gert Vande Broek 
Prof. Filip Boen 
Prof. Bert De Cuyper 

 
 

  
 
Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

https://remote.volleyvvb.be/OWA/redir.aspx?C=SOBQ-DsRqEeqc08CxVUBJ3wpdHMsv9IITtSxBcbx83mctdipvCcBVLQ-haoTUsDHW40iCu0qpPQ.&URL=http%3a%2f%2ffaber.kuleuven.be%2fenquete%2fsportleiderschap%2fflyer_leiderschapsanalyse.php
https://remote.volleyvvb.be/OWA/redir.aspx?C=SOBQ-DsRqEeqc08CxVUBJ3wpdHMsv9IITtSxBcbx83mctdipvCcBVLQ-haoTUsDHW40iCu0qpPQ.&URL=mailto%3aKatrien.Fransen%40faber.kuleuven.be
https://remote.volleyvvb.be/OWA/redir.aspx?C=SOBQ-DsRqEeqc08CxVUBJ3wpdHMsv9IITtSxBcbx83mctdipvCcBVLQ-haoTUsDHW40iCu0qpPQ.&URL=http%3a%2f%2fathleteleadership.com%2f

