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)

22/aug

4/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie VVB

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord
Schrappingsperiode 2
(enkel voor recreatiespelers)

Schrappingsperiode 2
(enkel voor U15, U13, U11, U9)

CLUBADMINISTRATIE
Naamwijziging club

na periode

aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen (poststempel)

Foto’s op vergunningen
Veel scheidsrechters hebben het voorbije seizoen opmerkingen op de wedstrijdbladen geschreven dat
de foto op de vergunning totaal niet meer gelijkend is aan het lid.
Er zijn zelfs foto’s van jongvolwassen leden van meer dan 10 jaar geleden.
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).
Voor een up-to-date vergunning zal u een duplicaat van de vergunning moeten aanvragen (kostprijs:
1,50€)
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Rijksregisternummer
In het nieuwe decreet van Sport Vlaanderen wordt gesteld om voor elk lid een ID
aan te wenden, waarmee het lid uniek geïdentificeerd wordt in het ledenbestand
van de sportfederatie.
De Vlaamse Volleybalbond is, op basis van dat decreet, gemachtigd om
hiervoor het rijksregisternummer van het lid op te vragen en te registreren in
het ledenbestand.
Vanaf 11/08/2016 zal het rijksregisternummer voor een nieuw lid, van Belgische nationaliteit,
een verplicht in te vullen veld worden bij registratie in het systeem. Wanneer wijzigingen aan
bestaande leden worden ingegeven door de club EN het rijksregisternummer is nog niet in het
systeem gekend, dan is dat opnieuw een verplicht veld. (Je kan dus b.v. niet het e -mail adres van
een lid wijzigen en het veld ‘Rijksregisternummer’ leeg laten)
Kinderen onder de 12 jaar:
- op de Kids-ID staat het rijksregisternummer van het kind vermeld (ouders vragen dit aan bij hun
gemeente wanneer ze met de kinderen naar het buitenland gaan).
- voor kinderen die niet beschikken over een Kids-ID kunnen ouders het rijksregisternummer van
hun kind raadplegen via een online toepassing die toegang geeft tot hun dossier in het
Rijksregister: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
Voor leden met vreemde nationaliteit zal het rijksregisternummer geen verplicht veld zijn en zal het
secretariaat een nummer toekennen.
Wees bovenstaande indachtig bij ingave van nieuwe leden of wijziging van bestaande leden en
vraag aan het betrokken lid ook het rijksregisternummer op.
De clubs zullen de aanduiding te zien op zowel de ledenlijst op het scherm, als op de downloads
(word-, excel- en pdf-bestand)
De Vlaamse Volleybalbond geeft de clubs de tijd om zich in orde te stellen en vraagt tegen uiterlijk
15/11/2016 het ledenbestand aan te vullen met het rijksregisternummer van hun aangesloten
leden via de clubadministratie.
Het rijksregisternummer zal ons in de toekomst ook toelaten verdere automatisatie van bepaalde
taken uit te voeren.
Wij zullen bij het gebruik van dit nummer steeds de privacyregels respecteren.

Aansluitingsformulieren
Er komen veel mails met aansluitingsformulieren terecht op het VVB-mailadres, voornamelijk verzonden
door het aan te sluiten lid. Deze worden niet aanvaard vermits wij het formulier met de originele
handtekeningen nodig hebben. Gelieve dit aan het lid door te geven.
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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. Het lid niet meer ‘opnieuw’ aansluiten, enkel een
transfer ingeven via de clubadministratie, en het document, met de nodige handtekeningen, versturen
per aangetekende zending is voldoende.

Clubadministratie
Een club kan vanaf nu via de clubadministratie zelf een aanvraag indienen tot:
 registratie van een nieuw lid
 wijziging van een lid
 verwijderen van een lid uit het systeem aansluiting “in aanvraag”:
o u krijgt eerst een melding “bent u zeker dat u de aanvraag wenst te verwijderen?”
o daarna nogmaals op “verwijderen” klikken.

E-mailadressen
Met het versturen van een mailing naar alle leden met een mailadres, stellen wij vast
dat er onjuiste mailadressen zijn ingegeven. Het gaat vaak om kleine foutjes: ; i.p.v. .,
.co i.p.v. .com, spatie i.p.v. _ of -, een onvolledig emailadres, 2 mailadressen
ingegeven, …
Mogen wij vragen aan de clubs (secretarissen) dat zij:
- de e-mailadressen van hun leden checken en aanpassen waar nodig.
- bij aansluiting ervoor zorgen dat er een mailadres wordt opgegeven
Vanaf 11/08/2016 zal het e-mailadres een verplicht in te vullen veld zijn bij registratie in het systeem.
Ook bij wijzigingen van reeds aangesloten leden EN het e-mailadres is nog niet in het systeem gekend,
dan is dat een verplicht veld.
Het is mogelijk meerdere mailadressen in te geven (belangrijk vooral bij jeugdleden), maar de
mailadressen moeten dan gescheiden worden met een puntkomma (;), spaties zijn in het veld niet
toegelaten.

Wanneer een foutief mailadres wordt ingeven, krijgt u volgende melding:
U hebt een ongeldig e-mailadres ingegeven.<br>(meerdere adressen scheiden met punt
komma en zonder spaties)
Wees bovenstaande indachtig bij ingave van nieuwe leden of wijziging van aangesloten leden.
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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.
Voor de clubs is een nieuwe pagina voorzien onder “clubinfo”, namelijk ‘volleyscores.be’
 hierop kan het website adres van de club ingetypt worden
 extra informatie over clubs kan hier ‘vrijblijvend’ gemeld worden (b.v. wij trainen dan, om lid te worden
kun je ons contacteren op nr… enz), door clubs via 'clubinfo' via 'clubadministratie'.
Die informatie verschijnt dan op hun clubscherm binnen volleyscores.be en kan opgevraagd worden per
reeks, club, ploeg, enz.
Bovenstaande website is operationeel en is een full-responsive website, die ook op tablet en
smartphones bruikbaar is.
De site geeft alle kalenders, uitslagen en rangschikkingen van ons hele volleybalwereldje met een link
naar alle belangrijke websites in Vlaanderen. Dit niet alleen voor nationaal en divisie maar ook voor de
provincies en onze recreatiepartners.

Juridisch reglement
1. Inwerkingtreding
 Van toepassing op ALLE klachten die na 31 augustus 2016 ingediend worden.
 De datum van de aangetekend zending is de datum van het indienen en bepaalt welk reglement
van toepassing is. Bijgevolg zullen alle klachten (vorderingen) 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 de oude juridische reglementeringen.
2. Vindplaats
http://www.volleyvvb.be/reglementen
3. Voor wie is het bestemd
 Algemeen:
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot de door de gewesten, provincies en VVB
uitgevaardigde reglementeringen.
Voorbeeld:
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot gewestelijke, provinciale en landelijke
wedstrijden.
 Uitgesloten:
 Klachten met betrekking tot nationale reglementeringen/wedstrijden.
 zie http://www.kbvbv.be/category/statuten
 Klachten met betrekking tot de uitslag van een wedstrijd gespeeld in het kader van volgende
limitatief opgesomde wedstrijden en tornooien:
1. VVB Eindronden & Jeugdeindronden;
2. Finales Vlaamse Beker & Vlaamse Jeugdbeker;
3. Provinciale/regionale Eindronden & Jeugdeindronden;
4. Finales Provinciale/regionale Beker & Jeugdbeker;
5. Vlaamse Jeugd Champions League.
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4. VVB-Bondsparket
Het VVB-Bondsparket ontvangt vanaf 01/09/2016 op straffe van onontvankelijkheid alle klachten
(vorderingen) en scheidsrechtersverslagen. Klachten worden bijgevolg nooit meer verstuurd naar
het VVB secretariaat of naar het respectivelijke provinciale secretariaat.
Het VVB-Bondsparket is gevestigd te 9051 Gent, Loofblommestraat 7.
Het VVB-Bondsparket stelt het dossier samen en stelt de oproeping op tot verschijning voor de
juridische raad/kamer.
5. Structuur
Alle bestaande provinciale & VVB juridische commissies worden afgeschaft.
Er bestaan voortaan enkel nog volgende juridische raden op VVB-niveau:
1. de VVB-Tuchtraad (eerste aanleg);
 bestaat uit 1 landelijke kamer en 5 provinciale kamers;
 De landelijke kamer van de VVB-Tuchtraad is enkel bevoegd voor de vorderingen met
betrekking tot de reglementering uitgevaardigd door de Vlaamse Volleybalbond vzw.
 De provinciale kamers van de VVB-Tuchtraad zijn enkel bevoegd voor de vorderingen met
betrekking tot de reglementering uitgevaardigd door de provincies en gewesten.
2. de VVB-Beroepsraad (tweede aanleg);
3. de VVB-Verbrekingsraad (cassatie).
Wanneer een vordering tegelijk een nationaal en een VVB-karakter vertoont, is enkel het nationale
niveau bevoegd (OPGELET - OUDE PROCEDURE !).
Wanneer een vordering een VVB- en provinciaal karakter vertoont, of een VVB- en regionaal karakter
vertoont, of meer dan één bovenlokale provinciale volleybalvereniging aanbelangt, is enkel de
landelijke kamer van de VVB-Tuchtraad bevoegd.
6. Enkele aandachtspunten
 De voorafgaande betaling van het REMGELD is afgeschaft !
 Alle klachten (vorderingen) moeten aangetekend verstuurd worden aan het VVB-Bondsparket en
in een postkantoor gedeponeerd zijn ten laatste de tiende kalenderdag na het voorvallen van de
aangeklaagde feiten.
Elke vordering omtrent feiten zoals bedoeld in art. 50 alinea 1 van het nieuwe reglement
(Hoofdstuk 7. Spoedprocedure) moet daarentegen ten laatste de vijfde kalenderdag na het
voorvallen van de aangeklaagde feiten in een postkantoor gedeponeerd zijn.
 Na ontvangst van een klacht (vordering) beslist het VVB-Bondsparket:
1. tot het opstarten van een voorafgaandelijk onderzoek; of
2. tot het seponeren van een ingediende vordering of scheidsrechtersverslag; of
3. tot het voorstellen van een minnelijke schikking; of
4. over de datum waarop de juridische raad/kamer zitting zal houden.
 De kosten zijn ten laste van de verliezende partij en omvatten:
1. de verplaatsingskosten van de leden van de betrokken raad/kamer, van het VVB-Bondsparket
en van de opgeroepen getuigen;
2. de eventuele kosten van daden van onderzoek;
3. een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten: € 100,00 (eerste aanleg), € 200,00
(tweede aanleg) & € 300,00 (cassatie).
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Week van de Mobiliteit

De vakantieperiode zit er op. We stomen ons opnieuw klaar voor het gangbare dagelijkse ritme. Daar
horen ook heel wat verplaatsingen bij. En misschien is dit wel hét moment om de auto wat meer aan de
kant te laten. Want met steeds meer worden we zelf de motor van ons vervoer en ontdekken we de
onverwachte voordelen.
De campagne, Week van de Mobiliteit, die duurzame verplaatsingen en bewust autogebruik promoot,
vindt plaats van 16 tot en met 22 september, zowel in Vlaanderen, als in Brussel, in Wallonië en de rest
van Europa.
Steden en gemeentes, scholen, bedrijven, verenigingen en individuen zetten zich ieder jaar met veel
enthousiasme in voor succesvolle acties. Ook u kan aan dat succes een steentje bijdragen.
Deelnemen kan door zelf acties te organiseren, door anderen daartoe aan te zetten, hen daarbij te
ondersteunen of door mee publiciteit te maken voor de Week van de Mobiliteit.
Via www.weekvandemobiliteit.be kan u affiches bestellen en promotiemateriaal downloaden. U vindt er
bovendien een overzicht van de acties en de nodige informatie om zelf aan de slag te gaan.
Zet u mee de schouders onder deze campagne?
Voor vragen of meer info kan u steeds bij ons terecht op het nummer 09 331 59 11 of via
info@duurzame-mobiliteit.be.
Tijdens de Week van de Mobiliteit kan ook jij ontdekken hoe goed het doet om te kiezen voor (een
combinatie van) het openbaar vervoer, de fiets, te voet of autodelen.
Meer info en alle activiteiten zijn terug te vinden op www.weekvandemobiliteit.be.

Dag van de Sportclubbestuurder
Dit najaar nog drie edities van de Dag van de Sportclubbestuurder.
Met nog sessies rond 28 verschillende onderwerpen, mogen sportclubbestuurders deze edities zeker
niet missen!
Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit verschillende workshops en sessies, afhankelijk van hun
eigen interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies volgen op een voormiddag
De Dag van de Sportclubbestuurder is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders!
Tijdens de voormiddag kan je als deelnemer twee sessies volgen rond uiteenlopende onderwerpen.
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.
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Editie

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Antwerpen

Datum

zaterdag 15 okt 2016
van 8u30 tot 14u00

zaterdag 5 nov 2016
van 8u30 tot 14u00

zaterdag 26 nov 2016
van 8u30 tot 14u00

Locatie

Ghelamco Arena
Gent

Park Inn
Leuven

UA Campus Drie Eiken
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:
 editie op 15 oktober 2016 in Gent: inschrijving en betaling voor donderdag 6 oktober 2016
 editie op 5 november 2016 in Leuven: inschrijving en betaling voor donderdag 27 oktober 2016
 editie op 26 november 2016 in Wilrijk: inschrijving en betaling voor donderdag 17 november 2016
Meer info? www.dagvandesportclubbestuurder.be

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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