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Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen  
en financieel verantwoordelijken 

 
 

 

VVB-secretariaat 
 

 
 
 

 

Bijzondere Algemene Vergadering VVB 
 

 
 

De bijzondere algemene vergadering VVB, zoals voorzien in hoofdstuk 3 art. 3 van de 

statuten van de Vlaamse Volleybalbond vzw, zal doorgaan op vrijdag 21 oktober 2016 

 

Plaats: Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde 
 

Aanvang: 19.30u 
 

Dagorde: 

 1.  Nazicht der stemgerechtigden 

 2.  Welkomstwoord door de voorzitter 

 3.  Goedkeuring beleidsplan 2017-2020 

 5.  Slotwoord door de voorzitter 

 
 
 

 

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 25 november 2016 

 

Plaats: Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde 
 

Aanvang: 19.30u 
 

Dagorde: 

 1.  Nazicht der stemgerechtigden 

 2.  Welkomstwoord door de voorzitter 

 3.  Goedkeuring van de begroting 2017 

 4.  Voorstellen en interpellaties 

 5.  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 

woensdag 26 oktober 2016. 
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Werkwijze bij laattijdige aankomst van spelers/speelsters 
 
Het competitiereglement VVB voorziet in de laattijdige inschrijving van spelers/speelsters en/of officiëlen (art. 9.1 
competitiereglement) die niet aanwezig zijn op het moment van de toss. Omdat er vanaf het seizoen 2016-2017 
14 spelers/speelsters, volgens bepaalde regels, mogen ingeschreven worden, is het noodzakelijk dat er met 
volgende principes rekening wordt gehouden: 
 
1. Enkel spelers/speelster die aanwezig en in reglementaire sportkledij zijn, mogen ingeschreven worden en 

deelnemen aan de eerste set. De controle van identiteit en truinummer gebeurt 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd. 

 
2. Bij laattijdige aanwezigheid moet er gehandeld worden zoals voorzien in het competitiereglement: 

9.1. DEELNAME BIJ LAATTIJDIGE AANWEZIGHEID 
Laattijdige aanwezigheid van spelers, libero(‘s) (indien er op het wedstrijdblad geen of één libero(‘s) 
vermeld is (zijn)) en officiëlen - uitgezonderd markeerders en terreinafgevaardigde - kan alleen worden 
vermeld op het wedstrijdblad tijdens de spelonderbreking tussen twee sets. 
De spelers dienen zich aan te bieden in reglementaire wedstrijdkledij. 
Uitz.: Bijkomende set testwedstrijden; dan kunnen er geen personen meer toegevoegd worden tussen het 
einde van de 2de wedstrijd en de bijkomende set. 

 
3. De libero of libero’s worden enkel ingeschreven in de hiervoor voorziene vakken. 
 
4. Bij een laattijdige aanwezigheid kunnen enkel de lege vakken worden gebruikt (zowel voor spelers/ 

speelsters als voor de libero’s). Een aanwezige en gecontroleerde speler kan niet uit de samenstelling 
verwijderd worden om zo zijn plaats af te staan. 

 
5. Wanneer ze ingeschreven zijn, kan er geen enkele deelnemer overgebracht worden van de ene lijst naar 

de andere (spelers/libero’s), behalve de uitzondering zoals omschreven in punt 6 hierna. 
 
6. Bijzondere gevallen 

6.1 In het geval dat er 12 namen zijn ingeschreven in het vak spelers en geen enkele voor de libero’s, is 
de inschrijving van een bijkomende speler verplicht via het vak libero. Omdat bij 13 spelers 2 libero’s 
verplicht zijn, moet de naam van een speler uit de lijst van de spelers overgebracht worden en 
ingeschreven als tweede libero in het voorziene vak. 
Indien zich in deze situatie een 14de speler zich aanbiedt, kan deze niet meer ingeschreven worden 
aangezien alle vakjes gebruikt zijn. 
De speler die uit de lijst van spelers wordt overgebracht, wordt geschrapt in de namenlijst. Tevens 
wordt dit genoteerd in het vak ‘opmerkingen’. 

6.2 Wanneer er 11 spelers/speelsters en 1 libero zijn ingeschreven dan kan de 13de spelers/speelster 
die zich aanbiedt enkel als libero worden ingeschreven. Een eventuele 14de speler kan dan alsnog 
als speler worden ingeschreven. 

6.3 Wanneer er 11 spelers en geen libero zijn ingeschreven dan kan men voor de 12de speler kiezen 
voor libero of speler. Als er daarna zich een 13de speler aanbiedt dan kan deze enkel ingeschreven 
worden als libero. Als in deze situatie de 12de speler werd ingeschreven als libero dan kan de 14de 
speler alsnog ingeschreven worden als speler. 
Werd de 12de speler daarentegen ingeschreven als speler, moet er verder gehandeld worden 
zoals in 6.1. 

 
7. Wanneer er meer dan 12 spelers (13 of 14) ingeschreven zijn op het wedstrijdblad moeten 2 daarvan 

ingeschreven zijn in de vakken “libero’s”. 
 
8. Als een oud model wedstrijdblad wordt gebruikt waarop slechts 1 vak libero is voorzien, moet de 2de libero 

ingeschreven worden in het vak opmerkingen. 
 
9. Bij een wedstrijdblad waar voor de spelers 14 vakken voorzien zijn, kan het 13de en 14de vak nooit gebruikt 

worden. Indien één van deze vakken wel gebruikt wordt, zal dit aanzien worden als een onrechtmatige 
deelname. 

 
10. Zoals voorheen kan een libero pas heraangeduid worden wanneer de libero of de 2 libero’s onbekwaam 

wordt/worden of onbekwaam verklaard wordt/worden om verder te spelen. 
Zie Internationale spelregels art. 19.4.  
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Schrappingslijsten 2de periode 
 

!! niet vergeten te bevestigen !! 
Als een schrappingslijst wordt ingediend door een clubbestuurder, krijgt de andere clubbestuurder een 
mail met melding te bevestigen via de clubadministratie. 
 
 
 

Foto’s op vergunningen 
 

Wij wensen de clubs te bedanken die heel wat tijd hebben gestoken om nieuwe foto's te uploaden. 

 

Sommige clubs hebben echter vergunningen ontvangen met nog de oude foto’s, 

niettegenstaande op de ledenlijst de recente foto’s te zien zijn. 

Dit komt omdat bij het uploaden de foto’s niet ‘doorgestuurd’ worden 

 

Voor een up-to-date vergunning zal u een duplicaat van de vergunning moeten aanvragen (kostprijs: 1,50€) 

 
 
 

Aansluiting lid met vreemde nationaliteit 
 

Een persoon met niet Belgische nationaliteit wil bij uw club aansluiten. Hiervoor moet u bij het 

aansluitingsformulier een document ‘verklaring van lid met vreemde nationaliteit’ toevoegen.  
 

Dit document is aangepast om een zo juist mogelijke informatie te bekomen.  
 

Gelieve steeds het document te downloaden van de website http://www.volleyvvb.be/formulieren/, om 

problemen te vermijden. 

 
 
 

Asielzoekers 
 

Om deze mensen aan te sluiten dient de club het aansluitingsformulier in te geven (ook een foto), af te 
drukken en te laten tekenen en medisch te laten valideren. Dit document moet samen met een attest van 
vreemde nationaliteit naar de VVB worden verstuurd. 
 
Tegelijkertijd dient een dossier te worden opgemaakt met volgende elementen en verstuurd naar het 
KBVBV : 
- Naam, Voornaam 
- Geboortedatum 
- Land van Oorsprong 
- Document van het register der vluchtelingen (kopie) 
- ID indien mogelijk (kopie) 
 
De huidige 'vluchtelingenkaart' wordt aanvaard voor de inschrijving bij de VVB of AIF.  
 
Een inschrijving als volleybalspeler houdt geenszins een erkenning in van de vluchteling en heeft 
geen invloed op zijn verblijfsrecht. 
 
De spelers/speelsters moeten in orde zijn voor hun ziekte- en ongevallenverzekering. 
 
Speelt de asielaanvrager in Liga A of Liga B, dan is wel een internationaal transfer nodig en treedt het 
FIVB op als federatie van oorsprong. 
 
 

http://www.volleyvvb.be/formulieren/
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Beveiligde website 
 

Omdat wij de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden ernstig nemen, 
verloopt de Clubadministratie sinds 8 september over een beveiligde ‘https:// 
verbinding’ i.p.v. de gewone http:// verbinding. 

 
 
 

volleyscores.be 
 

Voor de clubs is een nieuwe pagina voorzien onder “clubinfo”, namelijk ‘volleyscores.be’ 

Extra informatie over clubs kan hier ‘vrijblijvend’ gemeld worden (b.v. website adres van de club, 

trainingen, lid worden contacteer op nr… enz), door clubs via 'clubinfo' via 'clubadministratie'. 

Mogen wij vragen aan de clubs deze info telkens te ‘controleren’ en aan te vullen of te wijzigen wanneer 
nodig. 
 
Die informatie verschijnt op het clubscherm binnen volleyscores.be en kan opgevraagd worden per 
reeks, club, ploeg, enz. 
 
De site geeft alle kalenders, uitslagen en rangschikkingen van ons hele volleybalwereldje met een link 

naar alle belangrijke websites in Vlaanderen. Bij het klikken op het wedstrijdnummer worden de 

aangeduide scheidsrechters zichtbaar. Deze worden dag na wedstrijd verwijderd. 

 

De website is een full-responsive website, die ook op tablet en smartphones bruikbaar is.  

 

 
 

Week van de Mobiliteit 
 

 
 
 
 
 

 
 
De Week van de Mobiliteit zet van 16 tot 22 september de spotlights op de voordelen en het plezier van 

bewuste verplaatsingen. 

 

De line-up van dit mobiliteitsfestival krijgt met meer dan 1.250 activiteiten zijn finale vorm. Sfeermakers, 

zelf #goedopweg, maken de feestweek helemaal af. En daar komt ook u uiteraard in beeld. Via uw 

kanalen kunt u de Week van de Mobiliteit opnieuw mee tot een succes maken. 

 

Dat kan eenvoudig: bestel vandaag nog uw gratis pakket aan affichefolders om mee te 

verspreiden en/of maak online uw eigen gepersonaliseerde affiche drukklaar. 

 

En we nodigen u alvast uit: 

 maak ook zelf eenvoudig het verschil: maak de hashtag #goedopweg mee wereldkundig. 

 deel net zoals vele anderen ons filmpje (al door meer dan 13.000 mensen bekeken, maar dat kan nog 

beter) samen met jouw boodschap voor de Week van de Mobiliteit! 

 volg de Week van de Mobiliteit op Facebook, Twitter @week_mobiliteit en Instagram 

WeekvandeMobiliteit. Like en deel! 

 ga samen met ons op zoek naar de juiste insteek op maat van uw publiek en communicatiekanalen.  

 

Meer info en alle activiteiten: 

 zijn terug te vinden op www.weekvandemobiliteit.be of  

 contacteer koen@duurzame-mobiliteit.be - 09 331 59 11.  

http://volleyscores.be/
http://volleyscores.be/
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5043&qid=298150
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5044&qid=298150
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5045&qid=298150
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5086&qid=303873
http://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5046&qid=298150
http://www.weekvandemobiliteit.be/
mailto:koen@duurzame-mobiliteit.be
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Week van de Official 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Waardering 

Als volleybalscheidsrechter is het goed niet op te vallen, juist dan heb je een prima wedstrijd 

gefloten. Dit staat haaks op hoe je als sporter een wedstrijd speelt.  

Een speler zal door mooie en spectaculaire acties juist de aandacht trekken. Vanzelfsprekend krijgen dit 

soort acties veel positieve aandacht, en terecht.  

Dat maakt de volleybalsport zo mooi! Maar geen mooie acties zonder die onopvallende, niet te verwarren 

met onbelangrijke, persoon op de scheidsrechtersstoel.  

De persoon die gèèn aandacht wil tijdens een wedstrijd, maar het wel verdient voor en na een wedstrijd. 

  

De tweede editie van de Week van de Official komt eraan ! Van 1 tot en met 9 oktober 2016 zetten 

we hen extra in de bloemetjes! 

 

Sporters en sportclubs in Vlaanderen kunnen opnieuw leuke acties en initiatieven organiseren tijdens de 

Week van de Official. Een schouderklopje, een kleine attentie, een feestje,... of gewoon een “dikke 

merci”.  

 

In elke sportclub in Vlaanderen verdienen de officials het om even in de spotlights te staan. 

  

Johan Callens 

Verantw. scheidsrechterscommissie 

 

 

 

Bijscholingen ‘Week van de Official’ 
 

Tijdens de tweede editie van de “Week van de Official” organiseert de Vlaamse Sportfederatie opnieuw 
bijscholingen voor de officials (scheidsrechters, juryleden, tijdsopnemers,…) van 37 sportfederaties. 
 
De bijscholingen gaan door op vrijdag 7 oktober in het Sportverblijf (externe link) , Zuiderlaan 14 in Gent 
(naast de Topsporthal), van 20u00 tot 22u00.  
 
De officials hebben de keuze uit 3 verschillende sprekers die zich focussen op twee thema’s: omgaan 
met verbale agressie en mentale weerbaarheid. Het volgen van de bijscholing is gratis.  
 
Voor meer inlichtingen: http://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-week-van-de-official-2016 
 
 

https://www.bloso.be/sites/topsporthal/NL/centrum/Pages/default.aspx
http://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-week-van-de-official-2016
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FIVB Coaching Courses 
 

 

Technical Seminar - Setting: 

 is een geweldige kans om een beter zicht te krijgen op het onderwijzen van een setter. U leert er 
verschillende technieken, strategieën en concepten om uw setter in het algemeen te vormen en 
zijn spel-positie in het team te definiëren. 

 gaat door op 20-24 oktober 2016  
 
Technical Seminar - Middle Player:  

 is een geweldige kans om een beter zicht te krijgen op het onderwijzen van een Midden-Blokker. U 
leert er verschillende technieken en strategieën om het efficiënter "gebruik" van uw Midden-Blokker  

 gaat door op 27-31 oktober 2016  
 
Coaches Course - Level 1:  

 is een geweldige kans om een beter inzicht te krijgen op hoe volleybal te spelen en geeft u een 
algemene basiskennis van de sport. 

 gaat door op 11-15 november 2016  
 
 
Alle cursussen vinden plaats in het FIVB/CEV Development Centre Luxembourg en worden in het 
Frans gegeven. 
 
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen: 
http://www.flvb.lu/online/www/content/flvb/866/FRE/50336.html 
 
Torsten Schooff  
FLVB Administration 
CEV Regional Volleyball Development Center Luxembourg 
FLVB, 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen 
t: 352 - 48 41 86 | e: info@flvb.lu | w: www.flvb.lu 
 
 
 
 
  

Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

http://www.flvb.lu/online/www/content/flvb/866/FRE/50336.html
mailto:info@flvb.lu
http://www.flvb.lu/

