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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) 

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

(enkel voor U15, U13, U11, U9) 

CLUBADMINISTRATIE 

Naamwijziging club 1/mei 31/mei 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

Naamwijziging club na periode 
aanvraag naamwijziging 

aangetekend versturen (poststempel) 

 
 
 

Overgang in onderling akkoord 
 

Bij de aanvang van het seizoen 2016-2017 dient GEEN aansluitingsformulier meer 
verstuurd te worden bij een overgang in onderling akkoord. Enkel een transfer 
ingeven via de clubadministratie en het document, met de nodige handtekeningen, 
versturen per aangetekende zending is voldoende. 

 
 
 

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. 

 
 

http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
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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 “aansluitingsformulier”. De “vergunning” wordt opgestuurd door het secretariaat en pas dan wordt de 
verzekering en de vergunning aangerekend aan de club. 
 
 
 

Lijst geschrapte leden 
 

Het overzicht van de schrappingen 1ste periode 2015-2016 is te vinden op VVB-website (homepagina) 
http://www.volleyvvb.be/ 
 
 
 

 

Inschrijving competitie 
 

 

Clubs kunnen inschrijven voor het seizoen 2016-2017 tot en met 15/05/2016. Inschrijven kan via de 
clubadministratie. 
De voorkalenders zullen beschikbaar zijn vanaf 25/05/2016. 
 
 
 

 

Inschrijving VJCL 
 

 

Clubs kunnen inschrijven tot 8 juni 2016 voor de Vlaamse Jeugd Champions League 2016-2017. 
Inschrijven kan via de clubadministratie.  
 
 
 

 

Oproep kandidaturen 
 

 

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

 Vaste & plaatsvervangende leden voor de provinciale kamers van de VVB-Tuchtraad 
 Vaste & plaatsvervangende leden voor de VVB-Beroepsraad 
 Vaste & plaatsvervangende leden voor de VVB-Verbrekingsraad (jurist) 
 Leden voor het VVB-Bondsparket (jurist) 

 

Voor inlichtingen & kandidatuurstellingen: juridisch@volleyvvb.be 

http://www.volleyvvb.be/
mailto:juridisch@volleyvvb.be
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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! 
 

Samen werken aan een positief groepsklimaat met een gevoel van 
samenhorigheid en een positieve sfeer, is werken aan een omgeving waarin 
pesten weinig kans krijgt om te groeien. Stilstaan bij trainersgedrag, 
verbondenheid creëren en samenwerking stimuleren draagt bij aan zo’n 
omgeving. 
 

Klik hier voor meer info. 

 
 
 

 

Werken met vrijwilligers 
 

 

Als je club met vrijwilligers werkt, dan moet je je aan de vrijwilligerswetgeving houden. Hiervoor moet je 
bepaalde zaken bijhouden: 
- breng je vrijwilligers op de hoogte van hun rechten en plichten. Via een vrijwilligersovereenkomst kun 

je met al je vrijwilligers duidelijke afspraken maken. 
- houd een lijst bij van je vrijwilligers. Met het vrijwilligersregister kun je deze administratie perfect 

bijhouden. 
 

Klik hier voor een overzicht. 
 
 
 

 

"Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" 
 

 

In 2017 zal het Dynamo Project opnieuw begeleidingstrajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" 
organiseren voor sportclubs in samenwerking met sportfederaties en sportdiensten. Sportdiensten of 
sportfederaties kunnen zich tussen 1 mei en 27 mei 2016 kandidaat stellen als partner. Als partner 
kan je je sportclubs de kans bieden om overal in Vlaanderen aan trajecten deel te nemen. Zo blijven de 
verplaatsingen voor de deelnemers beperkt. 
 

Ben je sportclubbestuurder en heb je interesse om een traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" te 
volgen? Dan kan je alvast laten weten aan je sportfederatie of sportdienst dat je geïnteresseerd hebt. 
 
 
 

 

Vluchtelingen in sportclubs 
 

 

Door de recente vluchtelingenstroom bestaat de kans dat ook jouw club met enkele vragen zitten. Om 
hierop in te spelen ontwikkelde VSF samen met enkele partners twee tools, die VVB implementeert 
binnen onze clubondersteuning. 
 

Infofiche "Aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar" 
Deze fiche bundelt enkele krachtlijnen rond de aansluiting van een niet-Belg bij een sportclub, de 
terugbetaling van medische kosten, en de administratieve afhandeling bij een sportongeval. 

 Bekijk hier de infofiche 
 

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.dynamoproject.be/faq/welke-administratie-moet-je-club-voeren-wanneer-je-met-vrijwilligers-werkt
http://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/themas/fiche_aansluiting_niet-belgen_als_niet-betaalde_sportbeoefenaar.pdf
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FAQ's "Sport en vluchtelingen" 
Ter vergemakkelijking, werd een bundel samengesteld met enkele "frequently asked questions". Wat zijn 
hun rechten en waarop moet je letten als sportclub? Wat mag je als sportclubbestuurders zeker niet uit 
het oog verliezen? Zijn vluchtelingen wel verzekerd?  
Dit overzicht biedt een antwoord op de meest gestelde vragen en onduidelijkheden die bij 
sportorganisatoren leven. 

 Bekijk hier de bundel "Sport en vluchtelingen" 
 
 
 

 

Dag van de Sportclubbestuurder 
 

 

De inschrijvingen zijn open voor alle edities van de Dag van de Sportclubbestuurder! Er staat een divers 
programma van 27 verschillende sessies voor je klaar, verspreid over vijf provincies. Vorig jaar waren 
verschillende edities helemaal volzet. Wil jij er dit jaar graag bij zijn? Schrijf je dan snel in via 
www.dagvandesportclubbestuurder.be (ook voor info). 
 
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 broodjes-
lunch 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. 
 
 

 
 
 
 
  

Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/nieuws/faq_sport_en_vluchtelingen.pdf
http://vlaamsesportfederatie.us6.list-manage1.com/track/click?u=847a07d7adadd74d733c81099&id=5565dc26dc&e=e043d2af85

