Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken

VVB-secretariaat

Leden- en clubadministratie
OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

Vrijheidsaanvraag

1/maa

15/apr

aanvraag vrijheid
aangetekend versturen (poststempel)

Schrappingperiode

16/apr

30/apr

elektronisch via Clubadministratie VVB

Overgang in onderling akkoord

16/mei

31/dec

elektronisch via Clubadministratie VVB
aangetekend versturen (poststempel)

1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

Afsplitsing club

1/apr

15/apr

aanvraag afsplitsing
aangetekend versturen (poststempel)

Samensmelting club (fusie)

1/apr

15/apr

aanvraag samensmelting
aangetekend versturen (poststempel)

LEDENADMINISTRATIE

Schrappingperiode 2
(enkel voor U-15, U-13, U-11, U-9)

CLUBADMINISTRATIE

Ontslag clubs
Naamwijziging club
Naamwijziging club

voor 1/mei
1/mei

31/mei

na periode

aanvraag clubontslag
aangetekend versturen (poststempel)
aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen (poststempel)
aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen (poststempel)
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Wijziging administratief reglement
Hoofdstuk 2 art. 1-4 en hoofdstuk 4 art. 1-2
Naar aanleiding van verschillende vragen om verduidelijking en gezien de periode van afsplitsing start op
1 april 2016 werd volgende aanpassing van het Administratief Reglement goedgekeurd:

Administratief reglement Hoofdstuk 2 Artikel 1 punt 4:
Een volleybalvereniging kan één of meer vormen van de volleybalsport groeperen. De VVB voorziet
de volleybalsport in verschillende vormen, namelijk:
volgens geslacht: een heren- en een damesafdeling of gemengd;
volgens de leeftijdscategorieën: een senioren- en een jeugdafdeling;
volgens de organisatievorm: een competitieve en een recreatieve afdeling;
volgens het niveau: nationale, divisie, provinciale en gewestelijke afdeling;
volgens de locatie : een indoor- (zaalsport) en de outdoorafdeling (beach);
volgens de lichamelijke mogelijkheden: een G-volleybal afdeling.

Administratief reglement Hoofdstuk 4 artikel 1 punt 2:
Een volleybalvereniging die een ‘vorm van de volleybalsport’ of 'combinatie van vormen' (vb.
senioren dames of jeugd indoor) wenst af te splitsen richt hiertoe een door de voorzitter, de
secretaris en de financieel verantwoordelijke ondertekende aanvraag tussen 1 april en 15 april per
aangetekend schrijven aan het VVB-secretariaat (zie VVB-website: formulieren - Aanvraag afsplitsing
- blad 1)
Het aangepaste administratief reglement is geldig vanaf 5 februari 2016

Aanvulling clubgegevens
De clubs beschikken over deze ‘waardevolle gegevens’. Daarom werd de clubadministratie aangepast
zodat die ‘clubinfo’ kan toegevoegd worden.
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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
25 maart 2016
Plaats:

Eurovolleycenter
Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde

Aanvang:

19.30u

Dagorde:
1. Nazicht stemgerechtigden
2. Welkomstwoord door de voorzitter
3. Thesaurie: Goedkeuring resultatenrekening en balans 2015
4. Verslag van de vereniging
5. Bekrachtiging samenstelling juridische commissies
6. Verkiezing Financieel bestuurder
7. Voorstellen
8. Interpellaties
9. 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
26 februari 2016.
Kandidaturen voor de functie van financieel bestuurder (niet-betaalde functie) moeten uiterlijk op
26 februari 2016 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.

Bevoegdheden:
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 in acht
name 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;

Oproep kandidaturen
In het kader van haar werking stelt de Vlaamse Volleybalbond vzw
volgende niet-betaalde functies open:

Voorzitter VVB-jeugdcommissie
Bevoegdheden, opdrachten en doelstellingen van de commissie:
1

coördineert en voert, samen met de sporttechnische coördinator, de bijzondere opdracht Jeugdsport
uit;

2

ondersteunt de instroom van U13 spelers en -speelsters naar de topsportschool van de VVB en doet
jaarlijkse bijsturing, voor de detectie, selectie en screening (VOLTIS) van de provinciale jeugd van
U7, U9 en U11 spelers en -speelsters;

3

stelt ieder jaar de inhoud van het VIS-project op;

4

streeft naar een éénvormig provinciaal jeugdbeleid wat betreft de provinciale competitie voor alle
jeugdcategorieën;

5

organiseert en plant de interprovinciale jeugdopleidingtornooien;

6

organiseert bijscholingen van de provinciale trainerskaders ten behoeve van de selecties;

7

adviseert in het opstellen van de technische lijn van de VVB op gebied van selectietraining van de
provinciale jeugd;

8

ontwikkelt creatief projecten en propaganda om aan jeugdwerking te doen voor de clubs in hun
maatschappelijke omgeving;

9

adviseert in de organisatie van de verschillende VVB-activiteiten specifiek gewijd aan de provinciale
jeugd;

10 budgetteert en werkt nieuwe projecten uit met de bedoeling de jeugd die niet kiest voor de topsport
ontwikkelingskansen te bieden op het provinciale of regionale niveau;
11 integreert leden van het technisch kader VVB in de werking van de provinciale selecties;
12 stelt het verslag op van iedere activiteit waaraan provinciaal werd samengewerkt en maakt dit over
aan het VVB-secretariaat binnen de twee weken na afloop van de activiteit;
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Voorzitter VVB redactieraad
Bevoegdheden, opdrachten en doelstellingen van de commissie:
1.

installeert een redactieraad met een maandelijkse bijeenkomst;

2.

levert per jaar 11 x 24 blz. redactionele teksten voor het maandelijkse tijdschrift Volleybal Magazine.
De redactieraad zorgt voor een tijdig ter beschikking stellen op het VVB-secretariaat van de teksten
én inhoudsopgave van de Volleybal Magazine;

3.

adviseert in de data van uitgifte aan de verantwoordelijke uitgever Volleybal Magazine;

4.

informeert door achtergrondartikels, interviews, reportages over spelers, speelsters, clubs (van hoog
tot laag), gezaghebbende figuren of supporters, ludieke invalshoeken over alle aspecten van de
volleybalsport om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het product 'volleybal'. Dit alles
gebeurt in overleg tussen alle redactieleden;

5.

beslist uiteindelijk bij onvoorziene voorvallen of 'last minute' beslissingen i.v.m. bepaalde artikelen;

6.

overlegt met de financiële bestuurder VVB constant over de financiële mogelijkheden van Volley
Magazine.

Voorzitter VVB-commissie promotie en communicatie
Bevoegdheden, opdrachten en doelstellingen van de commissie:
1.

coördineert en voert, samen met de sporttechnische coördinator, de basisopdracht 5 (Promoten van
de eigen sporttak) uit;

2.

werkt samen met de jeugdcommissie en de redactieraad

3.

werkt opdrachten en taken uit voor de federatie, binnen het daarvoor jaarlijks bepaalde budget, en
legt deze voor aan de Raad van Bestuur VVB

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur per aangetekende zending opsturen of voor
ontvangst afgeven aan:
Vlaamse Volleybalbond vzw, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde
Kandidaturen dienen ten laatste op 4 maart 2016 binnen te zijn.
De commissievoorzitters worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Bestuur VVB,
op haar zitting van 18 maart 2016.
De nieuwe commissieverantwoordelijken treden in functie op 1 juni 2016.
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De Vlaamse Volleybalbond gaat voor een TOPsportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten
De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de
agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee om een Time Out
tegen Pesten.
Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige
sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend,
schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse
sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders
worden in 2016 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een
pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan
een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak
ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Via het Jeugdsportfonds belonen wij ook clubs die zich inzetten voor Ethisch Verantwoord sporten. 1
van de criteria daar is het aanbieden van een project in verband met Ethisch Verantwoord sporten. De
campagne Time Out past perfect binnen dit kader.
Meer info over het Jeugdsportfonds kan je hier terugvinden en op de VVB-website:
http://www.volleyvvb.be/jeugd/jeugdsportfonds/.
De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ofwel ‘TOP in de sport’.
Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#TOPindesport), is het nu aan
ons om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten. Wij zeggen alvast luidop
Time Out tegen Pesten!
Daarom roepen we jullie ook op om zelf een Time Out foto te posten op jullie sociale media
(#TOPindesport). Samen maken we werk van een pestvrij sportklimaat en geven we aan iedereen te
kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld.
Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne:
www.topindesport.be. Je kan ook altijd terecht bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport
(ICES) voor informatie over pesten en andere ethische thema’s (http://www.ethischsporten.be/).
Ook Topsportschool Vilvoorde gaat voor een TOP-sportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten
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De rechten van niet-Belgen in sportclubs
Door de recente vluchtelingenstroom bestaat er een grote kans dat er ook bij jouw sportclubs reeds nietBelgen kwamen aankloppen.
Vanuit verschillende federaties kregen VSF al vragen hieromtrent, de ene al makkelijker te
beantwoorden dan de andere. Daarom zit VSF binnenkort samen met enkele partnerorganisaties om
jullie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze problematiek.
Heb jij ook vragen of onduidelijkheden rond dit thema? Zet ze gerust op mail naar Tine
(tine@vlaamsesportfederatie.be (link stuurt een e-mail)) vóór 15 februari.
VSF werkte een infofiche uit over de aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar,
in samenwerking met het Gelijkheidscentrum, kruispunt Migratie-Integratie, Kinderrechtencommissariaat
en Sport Vlaanderen.
De fiche is ook te vinden op de VVB-website: http://www.volleyvvb.be/goed-om-weten/

Week van de VRIJWILLIGER
Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs.
Tijdens de Week van de Vrijwilliger, van 27 februari tot 6 maart, staat hun gemotiveerde inzet en
enthousiaste engagement centraal. Overal in Vlaanderen worden opnieuw acties en evenementen
georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken.
Met andere woorden: vrijwilligers zijn onmisbaar in de sportsector, en dat willen we hen laten weten.
Bedankt alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om anderen
kwalitatief te laten sporten in een leuke club!
Ben jij fier op je vrijwilligers en wil je hen een extra schouderklopje geven? Zet hen tijdens de Week van
de Vrijwilliger in de bloemetjes met een origineel bedankje...!
Bedank je vrijwilligers persoonlijk:
 met een woordje van dank, een kleine attentie, een bedankingskaartje of -mailtje,...
 organiseer een evenement voor je vrijwilligers: een borrel, een brunch, een sportieve uitstap,...
 plaats een speciale vrijwilliger in de kijker in het clubboekje, in de nieuwsbrief,...

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB

2016 02 – VVB-Infonota 5 aan de clubs

7

