Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
VVB-secretariaat
Het VVB-secretariaat zal gesloten zijn
van maandag 26 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017.

Leden- en clubadministratie

OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

16/mei

31/dec

elektronisch via Clubadministratie VVB
aangetekend versturen (poststempel)

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord

Wijziging e-mailadres

Het VVB secretariaat heeft een nieuw algemeen e-mailadres:
info@volleyvvb.be
Het oude e-mailadres (vvb.secretariaat@skynet.be) zal binnen afzienbare tijd verdwijnen.
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Volley Trophy
Met trots en héél veel enthousiasme presenteren Stad
Antwerpen, de Vlaamse Volleybalbond en Sportizon u de
1ste editie van Volley Trophy, een gloednieuw indoor
volleybaltornooi dat deel uitmaakt van het multi-sport evenement
Sports Trophy.
Deze 1ste editie van Volley Trophy zal plaatsvinden op dinsdag
27 december 2016 in de Artesishal van Park Spoor Noord in
Antwerpen. Tijdens Volley Trophy staat plezier en ontspanning
centraal en wordt de focus gelegd op het aanbieden van een
leuke volleybalervaring voor iedereen. Stel dus ook gerust zelf
een eigen ploegje samen, iedereen is van harte welkom.
Programma jeugd:
- 10u – 13u: meisjes U11, U13 & U15
- 13u – 16u: jongens U11, U13 & U15
- 16u: prijsuitreiking
Programma volwassenen:
- 16u30: start tornooi dames & heren
- 21u30: finale tornooi dames & heren
- 22u00: prijsuitreiking
Klik hier voor meer info en inschrijving.

Dag van de trainer
Op zaterdag 17 december organiseert Sport Vlaanderen in en
rond de Topsporthal Vlaanderen te Gent voor de 7de keer de
Dag van de Trainer, een boeiende mix van sporttak
overschrijdende en sporttak specifieke thema’s waar elke
trainer wat aan heeft.
Voor volleybal geven Wim Backaert en Stefaan De
Brabandere tijdens sessie 3 (13.30u – 15.00u) een workshop
Smashvolley.
Klik hier voor meer info en inschrijving.
De Dag van de Trainer geldt als erkende bijscholing voor de verlenging van de coachlicentie A, B en C.
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Start2Volley clinic Deurne
Op 29 januari 2017 van 10.00u tot 12.00u organiseren de Antwerpse Volleybalfederatie i.s.m.
OXACO BVC Antwerpen een clinic Smashvolley o.l.v. Kristof De Loose.
De clinic omvat allerhande oefenvormen met accent op slag en ter voorbereiding op de spelvormen.
Deze clinic gaat door in de Arenahal Arenaplein 2/A, 2100 Deurne en is erkend Start2Volley en voor
de verlenging van de coachlicentie B en C.
Klik hier voor meer info en inschrijving.

NADO Vlaanderen
In het persbericht van NADO Vlaanderen van 10 november 2016 worden enkele facetten van het
antidopingbeleid kort toegelicht:
 Opgelet: dopeer je niet onbewust: bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten
verboden stoffen. Let daarmee op! Neem nooit medicijnen of voedingssupplementen in zonder
voorschrift of advies van een (sport)arts of voedingsdeskundige.
 Wat als je ziek bent? Controleer samen met je arts de geneesmiddelenlijst
 Wat met voedingssupplementen? Een overzicht van supplementen
 Wat is een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)? Alle informatie
Klik hier voor het persbericht
Contactinformatie NADO Vlaanderen: patrick.ghelen@nado.vlaanderen

Transgenders in de Sport
Via de uitgave van de digitale brochure “Transgenders in de sport” wil Sport Vlaanderen volop inzetten
op de verhoging van het welbevinden van transgender sporters en het vergroten van de sociale inclusie
in de sport.
De brochure geeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Ze reikt vooral suggesties aan om de
integratie van een transgender lid soepel te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking
tot deze doelgroep in de sport en geeft ook tips over praktische zaken als kleed- en doucheruimtes.
De brochure is dus niet alleen een informatiebron over dit relatief onbekende thema, maar ook en vooral
een hulpmiddel om een goed beleid rond transgender personen vorm te geven.
Klik hier voor de brochure.
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Time Out tegen Pesten
Kimberly Buys lanceert TOP-actie 5: Doe de thematraining!
Aandacht besteden aan het thema pesten tijdens het sporten?
Het kan! TOP-actie 5 ‘Doe de thematraining’ reikt drie thematrainingen aan
die sportbegeleiders kunnen koppelen aan spel- en bewegingsvormen. Zo leren
kinderen en jongeren al sportend en spelenderwijs wat pesten is, welke vormen
pesten kan aannemen, wat het verschil is tussen plagen en ruzie, en nog veel
meer. Voor jongeren 12+ is er een thematraining rond cyberpesten. Elke
thematraining geeft concrete tips om te variëren en differentiëren naargelang
leeftijd en de grootte van de groep, en bevat al het nodige achtergrondmateriaal
voor de sportbegeleider om snel van start te gaan.
 Ontdek de drie thematrainingen via https://topindesport.be/acties/#step5!
 Download de documenten gratis, print ze uit, ga ermee aan de slag en maak
van de sportclub een TOP-club!
 Klik hier voor het fimpje.
 Vind alle informatie op www.topindesport.be

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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