Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
VVB-secretariaat
Leden- en clubadministratie
OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

16/mei

31/dec

elektronisch via Clubadministratie VVB
aangetekend versturen (poststempel)

1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord
Schrappingsperiode 2
(enkel voor U15, U13, U11, U9)

CLUBADMINISTRATIE
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.

Aanvulling clubgegevens
De clubs beschikken over deze ‘waardevolle gegevens’. Daarom werd de
clubadministratie aangepast zodat die ‘clubinfo’ kan toegevoegd worden. Mogen wij
vragen aan de clubs deze info telkens te ‘controleren’ en aan te vullen of te wijzigen
wanneer nodig.

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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Foto’s op vergunningen
Veel scheidsrechters hebben het voorbije seizoen opmerkingen op de wedstrijdbladen
geschreven dat de foto op de vergunning totaal niet meer klopt in vergelijking
met het lid.
Er zijn zelfs foto’s van jongvolwassen leden van meer dan 10 jaar geleden, dus niet
echt meer gelijkend.
Mogen wij u dan ook vragen de foto’s van uw leden na te kijken en aan te passen met
een recente foto (max. van een 5-tal jaar geleden).
Indien de foto reeds wordt aangepast tegen uiterlijk 31/07/2016, zal die op de vergunning voor het
nieuwe seizoen staan.
Vanaf 01/08/2016 zal een duplicaat van de vergunning moeten aangevraagd worden (kostprijs: 1,50€)

Zomeruur
Vanaf 1 juni tot 31 augustus 2016 zal het VVB-secretariaat het zomeruur invoeren.
Dit wil zeggen dat het VVB-secretariaat tijdens die maanden bereikbaar is op volgende openingsuren :
van maandag t.e.m. vrijdag van 07.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 15.30u

Volley@School
Een succesformule om je jeugdwerking te vergroten is Volley@School. Het is een
project waarbij de club in de nabij gelegen scholen initiaties gaat geven.
Indien er 150 kinderen worden bereikt krijgt de club hiervoor subsidies.
Vorig jaar namen 55 clubs deel aan Volley@School en was er een toename van
gemiddeld twaalf nieuwe leden per club.
Het project eindigt op 15 december 2016.
Alle informatie over dit project kan je hier terugvinden: http://www.volleyvvb.be/volleyschool/.
Voor meer info en vragen kan je mailen naar: jeugdconsulent@volleyvvb.be

Oproep aan alle clubs met een ploeg in de divisie-reeksen
In tegenstelling met vorig jaar kon er bij de inschrijving voor divisie niet opgegeven worden op welk
terrein de wedstrijden zullen gespeeld worden.
Aangezien er in divisie per ploeg slechts één terrein gehomologeerd wordt, hebben we deze
informatie nodig om de homologatiebewijzen te kunnen aanmaken.
Daarom graag per kerende en zeker voor 30 juni 2016 per mail aan de homologatieverantwoordelijke
(lucvanrentergem@gmail.com) :
- bevestigen dat er in dezelfde zaal en op hetzelfde terrein zal gespeeld worden als vorig seizoen
- voor de stijgers naar divisie of in geval van wijziging van zaal en/of terrein: opgeven in welke zaal en
op welk terrein de wedstrijden zullen gespeeld worden
Luc Van Rentergem, verantw. Homologatie VVB
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Juridisch reglement
Vanaf 1 september 2016 zal een nieuw juridisch reglement VVB in werking treden.
Bijgevolg zullen:
- alle klachten (vorderingen) en scheidsrechtersverslagen die tot en met 31 augustus 2016 worden
ingediend (en eventueel pas geheel of gedeeltelijk behandeld worden na 1 september 2016), nog
steeds behandeld worden overeenkomstig het oude juridisch reglement VVB 2015-2016.
- alle vorderingen en scheidsrechtersverslagen die na 31 augustus 2016 ingediend worden, zal het
nieuwe juridisch reglement VVB van toepassing zijn.
De datum van de aangetekend zending of van de verzending van de mail, ingeval van een
scheidsrechtersverslag, is de datum van het indienen en bepaalt welk reglement van toepassing is.

Oproep kandidaturen
In het kader van haar nieuwe juridische werking stelt de Vlaamse Volleybalbond vzw volgende nietbetaalde functies open:
 Plaatsvervangende leden voor de provinciale kamers Antwerpen, Oost-Vlaanderen &
Vlaams-Brabant
 Plaatsvervangende leden voor de VVB-Verbrekingsraad (jurist)
Voor inlichtingen & kandidatuurstellingen: juridisch@volleyvvb.be

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 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

zaterdag
11/06/2016

zaterdag
18/06/2016

zaterdag
15/10/2016

zaterdag
05/11/2016

zaterdag
26/11/2016

van 8u30
tot 13u30

van 8u30
tot 13u30

van 8u30
tot 13u30

van 8u30
tot 13u30

van 8u30
tot 13u30

Brugge

Gent

Leuven

Wilrijk

Locatie Hasselt
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Deelnameprijs
Wie

Voordeeltarief*

Normaal tarief

€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

Sportclub aangesloten bij een erkende federatie

* Het voordeeltarief is enkel geldig indien je tijdig inschrijft en betaalt.

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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