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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 
 

 

VVB-secretariaat 
 

 
 
 

Leden- en clubadministratie 
 
 

OMSCHRIJVING VAN TOT HOE  

LEDENADMINISTRATIE 

Schrappingsperiode 16/apr 30/apr elektronisch via Clubadministratie VVB 

Overgang in onderling akkoord 16/mei 31/dec 
elektronisch via Clubadministratie VVB 

aangetekend versturen (poststempel) 

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

(enkel voor U15, U13, U11, U9) 

CLUBADMINISTRATIE 

Ontslag clubs voor 1/mei 
aanvraag clubontslag 

aangetekend versturen (poststempel) 

Naamwijziging club 1/mei 31/mei 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

Naamwijziging club na periode 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 
 

Schrappingsperiode 
 
De schrappingsperiode loopt van 16/04 tot en met 30/04. 
Let erop dat een ingediende schrappingslijst tijdig bevestigd wordt. 
 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
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Vrijheidsaanvragen 
 
Een lijst met alle vrijheidsaanvragen wordt op de VVB-website gepubliceerd ter bevestiging van de 
uitvoering van de vrijheidsaanvraag aan alle betrokkenen, zodat iedere betwisting is uitgesloten.  
 
Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden en dit per aangetekende brief tot op 
uiterlijk 28 april 2016 (poststempel 28/04 is nog geldig!) 
De ondertekening van het bezwaarschrift door clubvoorzitter en -secretaris is vereist en moet 
verstuurd worden aan het VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde. 
  
Indien de vrijheidsaanvraag niet gevolgd wordt door een heraansluiting bij een nieuwe 
volleybalvereniging in de periode tot 10 mei (poststempel 10/05 is nog geldig!), beschouwt de 
Vlaamse Volleybal Bond de aangetekende verzoekschriften als herroepen en blijft de aanvrager lid 
van de oorspronkelijk opgezegde volleybalvereniging. 
 
 
 

Jeugdverzekering -8jaar 
 

GRATIS JEUGDVERZEKERING -8 jaar 
 

SEIZOEN 2016-2017 
  
Als promotie van het jeugdvolleybal heeft de Raad van Bestuur van de Vlaamse Volleybalbond 
beslist om alle leden, geboren in 2008 en later, gratis te verzekeren. 
 
Om van deze gratis verzekering te kunnen genieten moet men aan volgende voorwaarden voldoen: 

 geboren zijn in 2008 of later  
 niet deelnemen aan de competitie  
 het lidgeld van 3,50 euro betalen 

 
Om deze leden aan te sluiten en te verzekeren dient men vanaf 1 juni 2016: 

 de leden via clubadministratie in te geven 
 de verzekering is slechts geldig voor seizoen 2016-2017. 

 
Wanneer men later beslist om het lid te laten deelnemen aan de competitie kan dit door het invullen 
van een “aansluitingskaart”. De “vergunning” wordt opgestuurd door het secretariaat en pas dan 
wordt de verzekering en de vergunning aangerekend aan de club. 
 
 
 

Coachlicentie 2016-2017 
 
Vanaf seizoen 2016-2017 zullen alle overgangsmaatregels voor de coachlicentie ten einde zijn, 
wat wil zeggen dat altijd enkel coachlicenties met uitreikingsdatum van het lopende seizoen 
geldig zullen zijn. 
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Time Out tegen Pesten campagne 
 

 

 

De Time Out tegen Pesten campagne lanceert dit jaar zes TOP-acties 
waarmee iedereen aan de slag kan om aan een pestvrije sport te werken.  
 
Eline Berings bijt de spits af en lanceert TOP-actie 1: Werk samen aan 
iets positiefs! 
 
Klik hier voor meer info. 

 
 
 
 

 

Dag van de Sportclubbestuurder 
 

 

De Dag van de Sportclubbestuurder is dé bijscholings- en netwerkdag voor sportclubbestuurders.  
Tijdens een zaterdagvoormiddag kan je als deelnemer twee sessies volgen rond uiteenlopende 
onderwerpen. Je kiest zelf welke sessies je wil volgen! Tijdens het onthaal, de pauze en de 
broodjeslunch kan je verder gedachten uitwisselen met andere deelnemers, sprekers en de 
medewerkers van het Dynamo Project. 
 
Noteer zeker de data van de Dag van de Sportclubbestuurder 2016 in je agenda! 

Editie Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen 

Datum 
 
van 
tot 

zaterdag 
11/06/2016 
van 8u30 
tot 13u30 

zaterdag 
18/06/2016 
van 8u30 
tot 13u30 

zaterdag 
15/10/2016 
van 8u30 
tot 13u30 

zaterdag 
05/11/2016 
van 8u30 
tot 13u30 

zaterdag 
26/11/2016 
van 8u30 
tot 13u30 

Locatie Hasselt Brugge Gent Leuven Wilrijk 

 
 
Deelnameprijs 

Wie Voordeeltarief* Normaal tarief 

Sportclub aangesloten bij een erkende federatie  €12,5  €20 

Sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie  €90  €125 

Medewerker/coördinator van een erkende federatie  €35  €45 

Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie  €90  €125 

Sportfunctionaris van een Vlaamse gemeente of stad  €50  €60 

Student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit  
(op vertoon van studentenkaart) 

 €20  €30 

Andere €155 €185 

* Het voordeeltarief is enkel geldig indien je tijdig inschrijft en betaalt. 
 
Info over de Dag van de Sportclubbestuurder via www.dagvandesportclubbestuurder.be 
 
 
 
  

Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/logo-TOP-png.png
http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/Lancering-TOP-actie-1.pdf
http://www.dagvandesportclubbestuurder.be/

