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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

 

VVB-secretariaat 
 

 
 

 

Leden- en clubadministratie 
 

 
 

OMSCHRIJVING VAN TOT HOE  

LEDENADMINISTRATIE 

Vrijheidsaanvraag 1/maa 15/apr 
aanvraag vrijheid 

aangetekend versturen (poststempel) 

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 

Afsplitsing club 1/apr 15/apr 
aanvraag afsplitsing 

aangetekend versturen (poststempel) 

Samensmelting club (fusie) 1/apr 15/apr 
aanvraag samensmelting 

aangetekend versturen (poststempel) 

Ontslag club 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) 
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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  

31 maart 2017 

 

Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

 

Aanvang: 19.00u 

 

Dagorde: 

1. Nazicht stemgerechtigden 

2. Welkomstwoord door de voorzitter 

3. Thesaurie: 

o Goedkeuring resultatenrekening en balans 2016 

4. Verslag van de vereniging 

5. Verkiezing voorzitter 

6. Bekrachtiging samenstelling juridische raden 

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 17 februari 2017. 

 

Kandidaturen voor de functie van voorzitter (niet-betaalde functie) moeten uiterlijk op vrijdag  

17 februari 2017 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 voor de VVB, samen met de secretaris-generaal, de handtekeninggevolmachtigde en kan 

handelingen voeren in extra sportieve dossiers, samen met de financieel bestuurder. Hij legt 

daarvan steeds een schriftelijk verslag voor aan het DB VVB. 

2. is voorzitter van het overlegorgaan VVC - VVB; 

3. leidt de werkzaamheden van de AV VVB, RVB VVB en DB VVB; 

4. vertegenwoordigt de VVB en KBVBV op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij van 

rechtswege of op uitnodiging bijwoont, zowel in binnen- als in buitenland. 

5. heeft het recht de vergaderingen van de VVB-commissies, zonder stemrecht bij te wonen en voor 

te zitten.    

6. vervangt, op diens verzoek, de nationale voorzitter; 
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Rijksregisternummer 
 

 

Bij deze willen wij nog even herinneren dat de input van het Rijksregisternummer van ieder lid 

belangrijk is en dit om diverse redenen : 

- het rijksregisternummer is belangrijk voor een juiste telling van onze leden (unieke 

identificatie) voor rapportering naar Sport Vlaanderen zodat wij hier de maximale subsidies 

zouden krijgen. 

- dit kan jullie in de toekomst tijd- en zelfs kostenbesparing opleveren omdat wij onderzoeken 

om via een persoonlijk login van ieder lid via het rijksregisternummer: 

o wijzigingen van persoonlijke gegevens (zie onder ‘Login voor leden’)  

o de mogelijkheid wordt onderzocht om via deze weg documenten te laten tekenen voor wie 

een login heeft 

o vrijheidsaanvragen toe te laten  

 

Sommige clubs deden grote inspanningen en zijn reeds voor 100 % in orde. Proficiat aan deze.  

Andere clubs lopen echter achter en hebben nog bijna niets gedaan. 

 

Wij zouden het daarom appreciëren dat iedereen een inspanning doet zodat we op 15 februari 

optimaal in orde zijn met deze input. 

 

Wij zullen bij het gebruik van dit nummer steeds de privacyregels respecteren. 

 

Dank voor medewerking. 

 

 

 
 

 

Login voor leden 
 

 

Vanaf 13/02 gaan de leden de mogelijkheid hebben een account aan te maken op onze website.  

Via deze account kunnen de leden hun persoonsgegevens raadplegen en indien nodig 

gegevens wijzigen (adres, telefoon, email en foto)  

 

Wanneer een lid een wijziging doorstuurt naar ons, wordt de voorzitter en secretaris hiervan op 

de hoogte gebracht via mail : “Lid X heeft een aanvraag tot wijziging van zijn gegevens ingediend 

(+ de gewijzigde gegevens)” 

 

Wanneer een lid zijn foto wijzigt en wij accepteren deze foto, krijgt secretaris en voorzitter een mail 

met vermelding “indien gewenst kan u een duplicaat aanvragen” 

 

In de toekomst zullen de leden deze account ook nog kunnen gebruiken voor andere zaken, maar 

hierover zal tijdig gecommuniceerd worden.  

 

Gelieve uw leden hierover te informeren. 
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Vergoeding voor vrijwilligers 2017 
 

 

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding dat 

aan vrijwilligers mag toegekend worden : 

 Het dagplafond zal 33,36 euro mogen zijn. 

 Het jaarplafond zal 1.334,55 euro mogen bedragen 

 

Het is mogelijk de forfaitaire vergoeding te combineren met terugbetaling van de reële 

vervoerkosten en dit voor maximum 2000 km per jaar per vrijwilliger (max. € 0,33/km t.e.m. 

30/06/2017) 

 

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar 

en niet onderworpen aan RSZ 

 

 
 

Clinic Trainer vs Speler 
 

 

Op 12 februari 2017 van 10.30u tot 12.30u wordt de clinic Trainer vs Speler georganiseerd.  

 

De clinic omvat je visie als trainer, het hanteren van principes en geloven in een concept. Maar hoe 

komt dit over bij je spelers, hoe denken zij daarover, wat werkt voor hen.  

 

Deze clinic gaat door in de in het VIP gedeelte van de LOTTO-arena Antwerpen en is erkend voor 

de verlenging van de coachlicentie A, B en C. 

 

Aansluitend de finale Beker van België:  

 14u00: Knack Roeselare – Noliko Maaseik 

 17u30: VDK Gent Dames – Asterix AVO Beveren 

 

Klik hier voor meer info en inschrijving. 

 

 
 

Start2Volley clinic 
 

 

Op 19 maart organiseren de Antwerpse Vollebalfederatie en BVMV Beerse een Start2Volley clinic 

“Spelvormen, meer dan zomaar wat matchkes spelen” o.l.v. Kristof De Loose. 

 

Deze clinic is erkend voor de verlenging van de coachlicentie B en C. 

 

Klik hier voor info en inschrijving. 

 

 

 
  

Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://www.volleyvvb.be/
http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/2017-03-19-Affiche-Start2Volley-clinic-Beerse.pdf

