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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) 

 
 
 
 

 

Sportongevallenverzekering 
 

 
Vanaf 01/10/2016 worden volgende waarborgen van polis 45.285.014 uitgebreid bij gelijkblijvende premies: 

 afschaffing vrijstelling in de waarborg LO (6,20 EUR per ongeval) 

 tandprothesekosten 250 EUR per tand / max 1.000 EUR per ongeval (i.p.v. 150 EUR/600 EUR) 

 BI/TWO tot 75 jaar i.p.v. 65 jaar 

 niet-RIZIV tot 625 EUR per ongeval (nieuw) 

 

 

 
 

Clubadministratie 
 

 

De clubsecretarissen, -voorzitters en financieel verantwoordelijken kunnen voortaan hun wachtwoord 

voor het inloggen in de clubadministratie zelf aanpassen: 
 

- klikken op       (instellingen) 

- nieuw wachtwoord ingeven 

- vergeet niet te klikken op ‘wachtwoord wijzigen’ 
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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. 

 

 

 
 

 

volleyscores.be 
 

 

Ontdek onze nieuwe site : http://www.volleyscores.be 

Hier kan je alle wedstrijden, uitslagen en rangschikkingen terugvinden van de nationale/landelijke en 

provinciale reeksen alsook van de recreatieve competities van De Vriendschap, Vobog en Brevo. 

Door op het wedstrijdnummer te klikken kan je alle informatie over deze wedstrijd vinden, alsook de 

scheidsrechters en de sporthal. 

 

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

 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
http://www.volleyscores.be/
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NIEUW ! 

Er bestond reeds een directe link naar de Volleyscores pagina voor je club. Nu is er ook een 

rechtstreekse link mogelijk naar een specifieke ploeg. 

Voorbeeld: 

 link naar een club: http://www.volleyscores.be/direct/AA-2303. Vervang in dit voorbeeld de 

“AA-2303″ door het stamnummer van jouw club. Het stamnummer van je club kan je vinden 

door je club op te zoeken via het zoekscherm op Volleyscores. Je vindt daar het stamnummer 

voorafgaand aan de clubnaam. 

 link naar een ploeg: http://www.volleyscores.be/direct/AA-2303/LAM. Vervang in dit voorbeeld 

de “AA-2303″ door het stamnummer van jouw club en de “LAM” door de reeksafkorting 

van de reeks waarin jouw ploeg speelt. De reeksafkorting voor je ploeg kan je vinden door op 

Volleyscores in de linker kolom op de reeks te klikken waarin je ploeg speelt. Je vindt dan de 

reeksafkorting tussen haakjes achter de titel. 

 

 

 
 

 

Tussenkomst lidgeld aansluiting sportclub 
 

 

Vraag aan de clubbestuurders om dit door te geven aan uw leden.  

In deze tijd van veel te maken kosten is elke financiële tussenkomst een kleine hulp. 

Elke mutualiteit zorgt voor een financiële tussenkomst bij een lidmaatschap bij een sportclub. 

Via onderstaande links vindt u een invulformulier terug. Dit formulier invullen, aan de clubsecretaris 

geven ter ondertekening en te bezorgen aan de mutualiteit.  

 

Christelijke Mutualiteit 

http://www.cm.be/binaries/Attest-sport_tcm375-102263.pdf 

 

Liberale Mutualiteit 

http://www.lm.be/BrabantNL/Uw-mutualiteit/Publicaties/Aanvraag-

documenten/Documents/sport_fitness.pdf 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds 

http://www.oz.be/~/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx 

 

Partena ziekenfonds 

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/sportclub-

lidgeld 

 

Socialistische Mutualiteit 

https://www.fsmb.be/sites/secure.fmsb.be/files/Avantage%20sport_nlOK.pdf 

 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 

https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/11/sport-offitnessclub.pdf 

 

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 

http://www.nzvl.be/sites/default/files/GA0101%20SPORT%20-%20TUSSENKOMST1.pdf 

http://www.volleyscores.be/direct/AA-2303
http://www.volleyscores.be/direct/AA-2303/LAM
http://www.cm.be/binaries/Attest-sport_tcm375-102263.pdf
http://www.lm.be/BrabantNL/Uw-mutualiteit/Publicaties/Aanvraag-documenten/Documents/sport_fitness.pdf
http://www.lm.be/BrabantNL/Uw-mutualiteit/Publicaties/Aanvraag-documenten/Documents/sport_fitness.pdf
http://www.oz.be/~/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/sportclub-lidgeld
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/sportclub-lidgeld
https://www.fsmb.be/sites/secure.fmsb.be/files/Avantage%20sport_nlOK.pdf
https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/11/sport-offitnessclub.pdf
http://www.nzvl.be/sites/default/files/GA0101%20SPORT%20-%20TUSSENKOMST1.pdf
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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 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 
 

 

 

 
 

 

Dag van de trainer 
 

 
Op zaterdag 17 december vindt voor de 7de keer de Dag van 

de Trainer plaats in en rond de Topsporthal Vlaanderen te 

Gent. Je bent welkom als trainer, coach, assistent of gewoon 

geïnteresseerde sporter. Laat je verleiden door meer dan 80 

topsprekers en experts in verschillende domeinen gaande van 

algemene trainingsprincipes tot sport specifieke thema’s in 

theorie of praktijk. Verder is er een informatiemarkt, 

broodjeslunch en netwerkmogelijkheid met andere trainers. 

Een ideale ontmoetingsplaats. Jij komt toch ook? 

 

Alle info en inschrijvingen via: 

www.sport.vlaanderen/dagvandetrainer 

Een sfeervol videoverslag van de voorbije editie vind je hier: 

https://youtu.be/O3y7tH-YdbY  

 

 
 

 

Coachcongres 
 

 
Op zaterdag 19 november 2016 organiseert de domeinexpert coaching in 

samenwerking met de sport.vlaanderen en de faculteit bewegings- en revalidatie-

wetenschappen van de KU Leuven een ééndaags coachcongres.  

 

Er werd een kwalitatief hoogstaand programma uitgewerkt, waarbij het de 

hoofddoelstelling was om de wetenschap en het werkveld dichter bij elkaar te brengen.  

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met korte, prikkelende prestentaties waarbij per thema 

de koppeling gemaakt wordt tussen een wetenschapper en een coach/atleet/ 

sportpsycholoog/sportkiné/… Naargelang de persoonlijke interesse zal iedere 

deelnemer een flexibel programma kunnen volgen.  

http://www.sport.vlaanderen/dagvandetrainer
https://youtu.be/O3y7tH-YdbY
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Sprekers zoals Gert Vande Broek, Carl Maes, Thomas Caers, Hans van Alphen, Eva Maenhout, ... 

bespreken thema’s zoals: “Wat als Kompany uitvalt voor het EK?”; “Can losers stay motivated?”; “Tough 

times don’t last, tough people do”; “Trouble the comfortable and comfort the troubled”; … 

 

Verdere informatie, de concrete invulling van het programma (van 9u30 tot +-16u) en de inschrijvingstool 

kan je terugvinden op onderstaande link: 

https://www.sport.vlaanderen/coachcongres 

 

Voor vragen contacteer: 

Maarten.debacker@kuleuven.be 

Domeinexpert.coaching@sport.vlaanderen 

 

We zouden jullie vriendelijk willen vragen om de link naar de website te verspreiden onder de coaches 

van jullie club 

 
 
 
 
  

Met sportieve groeten, 
 
Willy CORBEEL, 
Secretaris-generaal VVB 

https://www.sport.vlaanderen/coachcongres
mailto:Maarten.debacker@kuleuven.be
mailto:Domeinexpert.coaching@sport.vlaanderen

