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Algemene Vergadering VVB 
 
 

 

Algemene Vergadering VVB 
 

Oproep 
 

De algemene vergadering, zoals voorzien in hoofdstuk 3 art. 2 van de statuten van de Vlaamse 

Volleybalbond vzw, zal doorgaan op: 

 

Vrijdag 30 november 2012 

 

Plaats: Eurovolleycenter 

 Beneluxlaan 22 

 1800 Vilvoorde 

 

Aanvang: 19.30u 

 

Dagorde: 

 1.  Nazicht der stemgerechtigden 

 2.  Welkomstwoord door de voorzitter 

 3.  Goedkeuring van de begroting 2013 

 4.  Bekrachtiging bestuurder Vlaams Brabant 

 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  

vrijdag 26 oktober 2012. 
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Ledenadministratie 
 

 

Overgangen in onderling akkoord 
 
Tussen toegetreden leden, de volleybalvereniging waarbij men het lidmaatschap wil opzeggen en de recht-

verkrijgende volleybal vereniging kan een onderling akkoord ontstaan.  

Een dergelijke overgang noemt men een transfer.  

Het document transferformulier kan afgehaald worden van de VVB-website: 

http://www.volleyvvb.be/Administratie/Info_Formulieren.htm /  transferformulier. 

De rechtverkrijgende club verklaart zich akkoord met de betaling van de kost (40€), voor het  

gebruik van dit document, via de clubfacturatie. 

 
Clubs die nog (officiële) ‘groene transferformulieren’ in hun bezit hebben mogen deze nog gebruiken. 

Bij het insturen van dit groene formulier zal voor seizoen 2012-2013 geen 40€ aangerekend worden.  

Vanaf seizoen 2013-2014 zal 15€ bijgerekend worden. 

 

Indienen van overgangsformulieren: aangetekend tussen 16 mei en 31 december. 

 

Er kan een overgang door onderling akkoord worden afgesloten op voorwaarde dat de betrokken 

speler/speelster in de lopende competitie aan geen enkele officiële hoofdwedstrijd van zijn/haar club (beker of 

competitie) als speler/speelster effectief heeft deelgenomen.  

Ingeval voor betrokken competitie al een vergunning werd afgeleverd dient de vergunning terug ingediend te 

worden op het VVB-secretariaat. 

 

Vereiste handtekeningen: voorzitter & secretaris van de afstanddoende en van de rechtverkrijgende club en 

de sportbeoefenaar. Bij minderjarigheid van de sportbeoefenaar is de medeondertekening van de wettelijke 

vertegenwoordiger vereist! Samen met het volledig ingevuld & ondertekend overgangsformulier wordt de 

ingevulde en ondertekende aansluitingskaart opgestuurd (linkse deel). Zeker belangrijk is de vermelding, hetzij 

op de aansluitingskaart, hetzij via een afzonderlijk schrijven, aan het VVB-secretariaat van het niveau waar 

betrokkene zal aantreden, hetzij nationaal, VVB-divisie, provinciaal of jeugd.  

 

Ten laste van de rechtverkrijgende volleybalvereniging wordt de administratieve bijdrage voor aansluiting in 

rekening gebracht. Het reeds gefactureerde lidgeld en de verzekeringsbijdrage worden in mindering gebracht 

bij de afstanddoende volleybalvereniging indien de reeds afgeleverde vergunning teruggestuurd werd binnen 

de voorziene periode (tot 31/12). 

 

In de loop van een seizoen kunnen maximum 2 overgangen worden  toegestaan, en dit tot uiterlijk 31/12 

(einde transferperiode). Voor de 2
de

 overgang wordt een bijkomende administratiekost van 100 € in rekening 

gebracht aan de nieuwe volleybalvereniging. Het lidgeld en de verzekeringsbijdrage worden niet in mindering 

gebracht bij de afstanddoende volleybalvereniging. 

 

Voor een overgang van een speler VVB naar het AIF, moet de VVB-reglementering inzake overgangen 

nageleefd worden (periode, formulier).  

Voor het transfereren van een AIF-lid naar uw club gelden de AIF-overgangsreglementen.  

Dergelijke overgangsaanvragen worden pas na het akkoord gegeven door de secretarissen-generaal VVB én 

AIF uitgevoerd. 

Voor een overgang van een lid komend van het AIF naar uw club, wordt de administratieve bijdrage in rekening 

gebracht. 

 

http://www.volleyvvb.be/Administratie/Info_Formulieren.htm%20/
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Niveau spelersvergunningen 
 

- Een vergunning geldig voor niveau ‘ALLE’: 

 Speler/speelster werd als jeugdspeler/speelsters aangesloten en speelt nog steeds bij zijn/haar eerste 

club van aansluiting. Hij/zij mag in alle reeksen, dit kan zijn jeugd, gewestelijk, provinciaal, VVB-divisie en 

alle nationale afdelingen, aantreden zonder dat er bijkomende kosten worden aangerekend 
 

- Een spelerskaart geldig voor niveau ‘NATIONAAL’: 

 Mag aantreden in alle reeksen, dit kan zijn gewestelijk, provinciaal, VVB-divisie en alle nationale 

afdelingen. 
 

- Een spelerskaart geldig voor niveau ‘LANDELIJK’: 

 Mag aantreden in alle reeksen met uitzondering van alle nationale afdelingen. 
 

- Een spelerskaart geldig voor niveau ‘PROVINCIAAL’: 

 Mag enkel aantreden in de provinciale en regionale reeksen. 
 

 Een speler/speelster behorend tot junior kan bij aansluiting als laagste categorie het niveau ‘provinciaal’ 

op de kaart krijgen. 

 Met het oog op deelname aan de competitie, mogen deze jeugdspelers/speelsters +16 jaar, met op hun 

spelerskaart categorie ‘provinciaal’, zeker deelnemen aan de juniorencompetitie. 
 

- Een spelerskaart geldig voor niveau ‘JEUGD’: 

 Mag enkel en alleen aantreden in de reeksen scholieren, kadetten, miniemen en preminiemen. 
 

Een speler/speelster van een lager niveau kan 3x deelnemen aan de hoofdwedstrijd van een 

hoger niveau. Na de 3de deelname wordt automatisch het niveau aangepast. Het verschil in 

administratiekosten tussen het ene niveau en het andere niveau wordt gefactureerd aan de 

club. (Beslissing RVB VVB van 26/09/1997) 

 
 
 
 

Clubadministratie 
 

Kalenderboekje 2012-2013 
 
De Raad van Bestuur heeft, in haar zitting van 24/02/2012, beslist om vanaf het seizoen 2012-2013 geen 
kalenderboekjes meer te laten drukken. 

 alle info die in het kalenderboekje verschijnt is terug te vinden op VVB-website  

 extra informatie voor de competitie is op de VVB-website te vinden 

 de kalenders kunnen afgehaald worden via de VVB-website 

 de clubinfo en de kalender die in het kalenderboekje verschijnen is in sommige gevallen niet meer correct, omdat: 
o de kalenderboekjes gedrukt worden in juli en de boekjes pas in augustus aan de clubs gegeven worden 
o tijdens deze periode nog redelijk wat bestuurswijzigingen binnenkomen 
o nog veel kalenderwijzingen worden aangevraagd en toegestaan 

 extra kosten voor de clubs besparen 
 
 

Officiële ledenlijsten 
 
Een clubvoorzitter of -secretaris kan via de clubadministratie/ledenbeheer een officiële ledenlijst opvragen: 

 Download de afdrukbare lijst van alle leden van uw club. 
Deze lijst houdt GEEN rekening met nog niet-bevestigde wijzigingen. 

 Download uw ledenlijst als “officieel VVB document” 
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Verzekering 
 

De leden van de Vlaamse Volleybalbond worden vanaf 1 oktober 2012 verzekerd via de 

verzekeringsmaatschappij Ethias 
 

De polis van Nateus wordt door Ethias overgenomen (zowel ledenverzekering als burgerlijke aansprakelijkheid voor 

activiteiten): 

POLISNUMMER 45.285.014 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTONGEVAL  

 deze polis voorziet in de verzekering tegen lichamelijke ongevallen van alle aangesloten leden, die 
deelnemen aan de ‘normale’ clubactiviteiten 

POLISNUMMER 45.285.028 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTPROMOTIONEEL EN VRIJWILLIGERS 

 deze polis voorziet in de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke 
ongevallen van de niet-leden van VVB die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door 
VVB of een aangesloten club. 

 activiteiten moeten via mail/schrijven gemeld worden aan het VVB-secretariaat, met melding van 
club, datum en plaats van activiteit 

 namenlijst van niet-aangesloten leden/vrijwilligers is niet meer nodig 
 

Wanneer een lid een ongeval heeft, vanaf 01/10/2012, dient een aangifte te gebeuren bij Ethias en niet meer 

bij Nateus. Documenten voor ongevalsaangifte dienen niet meer worden verstuurd naar VVB maar ingegeven 

in Extranet van Ethias. 

  

De toelichting over de Ethiasverzekering, een handleiding voor gebruik van Extranet en aangifteformulieren 

om aan de ploegen mee te geven, kan afgedrukt worden van de VVB-website www.volleyvvb.be 

(http://www.volleyvvb.be/verzekering/). 

 

Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2012: 

a. vul een ongevalaangifte in, zodat de clubsecretaris over de nodige informatie beschikt. 
 

b. breng, met behulp van het aangifteformulier, Ethias in kennis van het ongeval binnen de 8 dagen via 

Extranet http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm. 

Voor het inloggen op het Extranet dien je het volgende in te geven: !Let op het hoofdlettergebruik! 

 Identificatie 

 Paswoord 

Identificatienummer en paswoord is persoonlijk voor de clubsecretaris. Het is niet de bedoeling dat 

dit doorgegeven wordt aan het slachtoffer. 
 

c. na ingave in extranet kan de clubsecretaris een brief afprinten “bericht aan ouders” om aan het 

slachtoffer te geven. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te 

volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.  
 

d. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het 

dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - 

volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.  
 

e. Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van 

het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval 

NIET aanvaard. 

 

Voordelen Extranet: 

- een betere en snellere service te bieden. 

- je kan op elk ogenblik elk ongevallendossier consulteren voor verdere opvolging  

- je hebt toegang tot een databank van alle overkomen ongevallen van je club 

 

Genezingsattest en kostennota's dienen met vermelding van dossiernummer te worden opgestuurd naar Ethias  

 

http://www.volleyvvb.be/
http://www.volleyvvb.be/verzekering/
http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm
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Verslagen Raad van Bestuur VVB 
 

Raad van Bestuur VVB 27 juli 2012 
 

Aanwezig: Willy Bruninx, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens, Willy Loverix, Jean-Paul De Buysscher, 
Pierre Vingerhoets, Johan Van Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

Commissies: Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Gilbert 
Moorthamer (ontmoetingen), Ivan Hoorelbeke i.p.v. Johan Callens (scheidsrechters)  

Verontschuldigd: Patrik Laurijssen, Guy Juwet, Hubert Grootaers, Swa Depelchin (jeugd) 
 
1. Inzage dossier 
 
Willy B verwelkomt de aanwezige leden 
 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
Organisatie Kwalificatie EK juniors meisjes: 
- goede ploeg, grote publieke opkomst. 
- winst van Roemenië en Oostenrijk. 
- Julien gelooft in goede plaats op EK 
8-landen:  
- meisjes goede resultaten. Winst van Spanje, 5

de
 plaats met winst van Nederland  

- jongens: voor 5
de

 plaats. Hopelijk winst tegen Spanje 
Beach: Mouha/Gielen:  
- 17

de
, dus niet geplaatst voor Olympische Spelen 

- hopen volgende 3 jaar te bouwen aan nieuwe kans. 
Nationale ploegen seniors: beide teams voorbereiding naar september toe gestart. 
Project overkapping beach: 
- positief signaal en advies geven naar volgend seizoen toe. 
- met EVC, stad Vilvoorde, overheid, … verder bespreken 
- oplijsting accommodatie en centraliseren in gebouw op agenda voor volgend overleg VVB-EVC 
 
Sporttechnisch coördinator 
Kwalificatie EK in Kortrijk: 
- in Kortrijk zullen alle oefenwedstrijden heren en kwalificatie wedstrijden heren en dames doorgaan 
- via mogelijke contactprogramma’s mensen motiveren om Nationale Teams te ondersteunen. 
EK 2015: 
- in principe akkoord ondertekend voor EK 2015 dames, samen met Nederland 
- indeling nog niet bekend: Willy B licht toe. 
- Geert en Etienne nog onderhandelen met Kortrijk en Antwerpen. 
- in september dossier afleveren. Bij organisatie: zal door CEV per maand volledige opvolging gebeuren. 
Jeugdsportfonds: 
- 65 dossiers binnen, worden administratief verwerkt en opvragen van ontbrekende attesten en documenten. 
- sterke JSF dossiers: vele clubs met een gouden of zilveren label in 2011 hebben opnieuw een dossier 

ingediend 
- Dilsen: stemming: kan het indienen van een dossier verlengd worden tot 15/08: meerderheid tegen minderheid 

is voorstel afgekeurd. 
 
Ontmoetingen: 
Geen punten. VVB-competitie en nationale competitie is alles ingevuld 
Super Cup: zal in Liga vergadering besproken worden. 
Ballen: Willy B vraagt na aan Frank Smets 
 
Jeugd: 
Niet aanwezig 
 
Scheidsrechters: 
Promoties:  
- Ivan noemt scheidsrechters die promoveren op.  
- vraag om lijst door te sturen naar Karin voor verdeling naar leden RvB.  
- voorgelegde promoties worden door de leden RvB goedgekeurd 
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Richtlijnen: aanpassingen: 
- leeftijd +55, beslist om te laten doorlopen voor komend seizoen 
- SR mag niet deelnemen aan weddenschappen in kader van volleybalwedstrijden, dit om misbruik te voorkomen. 
Aanduidingen  
- provincies zijn niet meer bereid om SR te leveren voor divisieploegen. Daarom zijn er geen SR voor 

reservewedstrijden, geen SR voor 1
ste

 en 2
de

 divisie dames. 
- er wordt getracht om SR na 4 weken niet naar dezelfde ploeg, en niet 5x per seizoen in dezelfde club te laten 

fluiten. 
- in PSC Oost-Vlaanderen (moet nog bevestigd worden op PC) werd beslist geen SR te leveren zolang de 

vergoeding voor de 2
de

 SR in divisie van 45€ niet behouden blijft en de scheidsrechter zelf laten beslissen 
indien hij wenst te voldoen aan het statuut van vrijwilliger door maar 31€ aan te rekenen  

Rekrutering scheidsrechters: 
- SR-commissie: laatste jaren veel moeite om jonge collega’s van provinciaal over te hevelen naar divisie, om 

kwaliteit te beantwoorden  
- vraag aan RvB hoe oplossen om aan meer scheidsrechters te komen, nu provincies geen provinciale 

scheidsrechters leveren voor divisie. 
- wat denken provinciale SR-verantwoordelijken wat kan gedaan worden om VVB-SR-commissie te helpen/ 

ondersteunen. Voorstellen bespreken vanuit commissie, waar provinciale SR-verantwoordelijken in zetelen. 
- vraag van Willy C aan provincies om standpunt te herzien. Het is hoog tijd dat ingezien wordt dat de VVB de 

fiscaliteit niet heeft uitgevonden. 
Beachscheidsrechters:  
- zijn alle kostenvergoedingen van wedstrijden al betaald? Tot voor verlof Yolande. 
- voor Belgische Beach, door KBVBV gedelegeerd, is bedrag 65€. Scheidsrechters kunnen bijkomende betaling 

voor totaalbedrag aanvragen. Elke scheidsrechter moet zelf nagaan wat gevraagd werd en wat nog bijkomend 
kan verkrijgen. 

Beachscheidsrechters moeten in begin seizoen 50€ betalen voor uitrusting. Nieuwe scheidsrechter zal moeten 
aankopen. Bedrag werd afgehouden van kostennota. 

Scheidsrechters die fiche krijgen en detail vragen, hebben dit ontvangen. Detail kan nog bekomen worden. 
 
3. EVC 
Gebouw beach bespreken naar toekomst toe 
Programmatie verlichting bezig: vb bijkomende verlichting voor boven hoofdterrein. 
Zaalverdeling: mogelijkheid: reeds doorgegeven aan Koen Hoeyberghs 
Tribunes: prijs doorgegeven. Nog niet verkocht. 
Bezetting verminderd, niettegenstaande inspanning van VVB voor selecties. 
Offertes opgevraagd voor ‘aanpassing boeken via website’ 
Maandag bekijken vocht op vloer 
 
4. Verslagen  
Niet meer als goedkeuring op agenda. Enkel aanpassingen zullen besproken worden 
Raad van Bestuur 22/06 
DB 02/07: goedgekeurd 
DB 16/07: goedgekeurd 
- transferformulieren: kan tot 31/12 nog gebruikt worden; volgende seizoenen: nog gebruiken, maar aan clubs 

wordt 20€ aangerekend 
- Ethias: Willy B en Willy C lichten toe 
 
5. Secretaris-generaal  
Statistieken: overzicht na verwerking van schrappingen en vrijheidsaanvragen 
Return naar provincies: wordt besproken 
Goedkeuring trainersfederatie: 
- Luc De Leenheer blijft verantwoordelijke tot einde mandaat (2013).  
- Samenstelling akkoord met check op aansluitingen  
Verkiezing commissie verantwoordelijken: (geheime stemming) 
- Jeugdcommissie: Swa Depelchin: met meerderheid van stemmen verkozen  
- Redactieraad: Marcel Coppens: met meerderheid van stemmen verkozen 
- Promotie en communicatie: Filip Rossel: met meerderheid van stemmen verkozen 
- Beachcommissie: Herman De Rycke: kandidatuur wordt niet aanvaard. Kandidatuur terug openstellen. Johan 

Van Riet blijft de functie als voorzitter VVB-beachcommissie waarnemen tot nieuwe kandidatuur ingediend en 
verkozen wordt.  

Vraag dat ‘nieuwe’ verantwoordelijken zich voorstellen 
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Aanpassing Administratief Reglement – hoofdstuk 7 artikel 11: 
- het gebruik van 2 vergunningen is een eenmalige uitzondering.  
- stemming: unaniem voor aanpassing 
 
6. Financiën  
Luc geeft overzicht van financiële toestand en budgetvergelijking Topsport. 
Vooraf vraag om detail te bekomen, kan gegeven worden 
Vraag: om de 2 maanden financieel overzicht. Luc zal opmaken 
 
7. KBVBV 
Verslagen RvB worden niet doorgestuurd. Willy B licht toe 
Inschrijvingen/wijzigingen voor FIVB-beach. Voorstel: extra bestraffingfee aanrekenen voor wijziging. Idem voor 

Belgische beach 
 
8. Varia 
Beachteam Mouha/Gielen: Willy B licht toe 
Factuur Hees nog niet betaald. Kopie doorsturen naar Willy C.  
 
 

Raad van Bestuur vrijdag 24 augustus 2012 
 

Aanwezig: Willy Bruninx, Luc Pepels, Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, 
Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

Commissies: Swa Depelchin (jeugd), Johan Callens (scheidsrechters) 
Verontschuldigd: Willy Corbeel, Etienne Mertens, Jean-Paul De Buysscher, Koen Hoeyberghs 

(topsportcoördinator), Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Gilbert Moorthamer 
(ontmoetingen) 

 
1. Inzage dossier 
 
Willy B verwelkomt de aanwezige leden 
 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
Meisjes zijn op dit ogenblik in Ankara (TUR) voor EK. Bij de laatste 8, dit is een prachtige prestatie. Bravo voor het team. 
 
Sporttechnisch coördinator 
Organisatie EK vrouwen 2015 
- organisatie samen met Nederland 
- op 31/08 draaiboek afwerken met melding waar organiseren 
- maandag samenkomst met promotor van Nederland. 
Super Cup: organisatie in Leuven, met volledige medewerking van stad Leuven en Sport Oase 
Mikasa: 
- contract naar Liga, 2 clubs niet deelnemen 
- contract met clubs, niet met federatie. 
Kwalificatie EK: 
- voorbereiding van beide Nationale Ploegen in Kortrijk: 
- mannen naar Estonia, vrouwen naar Slovenie 
 
Jeugd 
Swa dankt de RvB voor haar vertrouwen op vorige RvB i.v.m. de ‘herverkiezing’ voor de volgende 4 jaar. Voor 

deze laatste keer zal hij zich zeker met 100% inzetten 
Jeugdverantwoordelijke van Antwerpen: 
- 10-tal dagen geleden samenkomst met toekomstige jeugdverantwoordelijke van provincie Antwerpen. Terug 

Vlaams project opnemen. 
- moet nog in PK besproken/verkozen worden. Met dank aan beide bestuurders van Antwerpen voor hun toedoen 
IPJOT: ontvangen mail van Limburg dat jongens ‘99 forfait geven. Binnen de commissie oplossen zodat zo’n zaken 

niet meer kunnen. 
JSF dossiers: op secretariaat alles aangestipt. Volgende dagen doornemen met Geert en volgende vergadering 

van de jeugdcommissie bespreken. 
Enquête om met VVB-competitie te starten opnemen. Er werd nog niets gedaan met ontvangen dossiers. 
Technische leerlijn: 5 x vergadert met 100% aanwezigheid van trainers voor uitschrijven van nieuwe leerlijn. Naar 

RvB voor verdere opvolging voor verspreiding. 
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Scheidsrechters: 
Leveren van provinciale SR aan divisie: 
- Johan geeft overzicht van het tekort van SR in elke provincie. 
- Standpunt van provincies na vraag op vorige RvB dat provincies standpunten willen herbekijken: 

o voorstel Oost-Vlaanderen: zijn bereid SR te leveren voor divisie, met behoud van gelijke kosten zoals 
voorzien in divisiereeksen: 45€

 
ipv 31€ (was consensus, geen beslissing)  

o Limburg zal op provinciale Algemene Vergadering vragen of SR kandidaat zijn om in divisie te willen fluiten.  
o Vlaams-Brabant zal initiatief nemen conform het voorstel van Limburg. 

- Beslissing: provincies die SR leveren worden aangeduid en krijgen vergoeding zoals voorzien. 

- Provincies die geen SR leveren voor divisiereeksen hebben geen 2
de

 SR bij wedstrijden. 
Aanduiding jeugdbeker: iedere provincie heeft positief geantwoord (30euro) 
Gisteren bijeenkomst VSF: gaat meer over beroepskwalificatie van de SR, oriënterend. 
Vormingsbijeenkomsten op 19 en 21/09 (VVB) en 28/09 (KBVBV): 
- de leden RvB worden uitgenodigd 
- vraag aan Willy B om woordje te doen. Luc zal fiscaliteit uitleggen. 
Commissarissen: verslag RvB KBVBV: namen ontbreken: Johan heeft rechtzetting gevraagd. 
Wedstrijdcommissarissen: Willy B: gesprek met AD over 50 euro voor commissarissen; kan niet als vrijwilliger 

doorgaan (kmvergoeding te veel voor iedereen) 
Richtlijnen en statuten: 
- pag 12 Vl JB 2009-2010 moet zijn 2012-2013 
- niet voorzien: vergoeding wedstrijden van Nationale Ploeg/selecties: SR geadviseerd om prijs (niveau/categorie) 

van bezoekende ploeg. 8 voor; 4 tegen. 
- AIF heeft geen richtlijnen. 
- vraag wijzigingen in documenten in kleur te zetten. 
Aantal vergadering gevraagd programma te schrijven voor seizoen 2013-2014. In DB opnemen 
Ethias sticker op SR-kledij: vraagt ook voor Vlaamse provincies:  
- Limburg akkoord als iets tegenover 
- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen op vergadering brengen. Tegen volgende RVB antwoord 
 
3. EVC 
Verslag vorige week doorgestuurd 
- vernieuwing website: zichtbaarder worden, boeking via website 
- bezetting hotel, gaat in vergelijking met andere jaren achteruit, niet tegenstaande VVB-aanwezigheid. Indruk: 

hotelprijzen te duur. Geen boeking is ook geen oplossing. Over nadenken 
 
4. Verslagen  
Raad van Bestuur 27/07: goedgekeurd 
DB 27/07 en 30/07: goedgekeurd 
DB 13/08: beach: Willy B licht toe 
 
5. Secretaris-generaal  
Statistieken: stijging t.o.v. vorig jaar 
VB 723:  
- Raad van Bestuur gaat akkoord om alle leden, uitgezonderd de 3 bestuursleden, vrij te zetten, zodat zij bij een 

club naar keuze kunnen aansluiten.  
Briefwisseling: nihil 
 
6. Financiën  
Clubs met schulden: krijgen geen vergunningen. Vraag aan provincies om clubs op de hoogte te brengen. 
Topsport: budgetten voor volgend jaar op te stellen, programma’s voor Nationale ploegen aanpassen. 
Tegen volgende RvB kort overzicht 
 
7. KBVBV 
04/09 RvB KBVBV namiddag: Johan VR kan niet aanwezig zijn, verder bespreken maandag op DB 
Ballen Liga verder te bespreken. 
 
8. Varia 
Topsport:  
- C. Gewehr: coördinatiefunctie van trainers (selecties VVB) met andere functies en taken. Teksten wordt doorgestuurd  
- bureelherschikking: Claudio bij trainers, Myriam, Sabine en Koen bij topvolley 
 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 28 september 2012 – 19u00  



10  Volley Info 11/10/2012 

 
 

 

De Vlaamse Volleybalbond organiseert 
 

 
i.s.m. Dynamo Project volgende bijscholingen: 

 De bijscholingen gaan door: 
o in het Eurovolleycentrum, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde 
o onthaal vanaf 19.00u 
o start om 19.30u; einde voorzien om 22.30u 
o kostprijs:  

 € 12,50 per deelnemer per bijscholing 
 te storten op rekeningnummer: KBC: 737-0018558-74  

(IBAN : BE16 7370 0185 5874 - BIC : KREDBEBB) 
 met vermelding van datum, clubnummer en naam deelnemer  

 

 Op donderdag 25 oktober 2012:  
o Fondsenwerving en sponsoring 
o via deze training krijg je meer grip op de ‘wondere wereld’ van de professionele fondsenwerving 

 de training werkt met voorbeelden uit de praktijk 
 zet je op een praktische manier op weg naar een professionele aanpak 

o inschrijving via http://fd10.formdesk.com/vsf/Dynamo_FondSpons_20121025_Inschrijving 
 

 Op donderdag 20 december 2012:  
o Behouden, erkennen en motiveren van vrijwilligers  
o op welke manier is jouw club een plaats waarin het aangenaam is als vrijwilliger?  

 tijdens deze sessie krijg je ‘tips en tricks’ om vrijwilligers te behouden, te herkennen en te 
motiveren.  

 tevens wordt de context waarin het vrijwilligerswerk zich vandaag afspeelt bediscussieerd. 
o inschrijving via http://fd10.formdesk.com/vsf/Dynamo_Vrijw_20121220_Inschrijving 

 
 
 
 
 

 
 

Het Dynamo Project team biedt vormingen en bijscholingen aan voor sportclubbestuurders. Jaarlijks worden 
een aantal thema’s geselecteerd die behandeld worden. De onderwerpen worden afgestemd op de noden 
van het sportveld en het aanbod van Sportac. 
 
De opleidingen zijn interactief en praktrijkgericht, waardoor ze ook een ideaal forum vormen om te netwerken 
met collega-sportclubbestuurders! Inzichten, tips, herkenbare voorbeelden of getuigenissen van de docent en 
van andere sportclubbestuurders kunnen de eigen bestuursproblemen in de sportclub helpen oplossen. 
 
De in 2012 geplande opleidingen en workshops van Dynamo Project zijn te vinden op de website:  
http://www.dynamoproject.be/ 
 
 

http://fd10.formdesk.com/vsf/Dynamo_FondSpons_20121025_Inschrijving
http://fd10.formdesk.com/vsf/Dynamo_Vrijw_20121220_Inschrijving
http://www.dynamoproject.be/
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Dag van de Jeugdsportbegeleider 
 

 
Op zondag 11 november organiseert de Sportdienst Gent en de Burensportdienst Schelde-Durme  

de Dag van de Jeugdsportbegeleider. 
 
Het wordt een dag speciaal voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, gevuld met sprekers die 
elk expert zijn op hun terrein. 
 

Programma 
 9.00 – 9.15 uur: Verwelkoming  

 
 9.15 – 10.30 uur: Geïntegreerde aanpak begeleiding van jonge sporters: 

noodzaak of luxe?  
Justine Grillet - praktijkverhaal vanuit de sporters 
Katinka Pottie - theoretische benadering vanuit jeugdsportcoördinatoren  
 

 11.00 – 12.30 uur: Succesvol teamwerk 
Prof. Erik Van Vooren - we can work it out!  
 

Alle info op www.gent.be/dagvandejeugdsportbegeleider  
 

 
 

 
 

 

Opleidingen VTS - Volleybal - 2012 

 
 
 

 

 
 

 

Al meer dan 33 jaar  goed gespeeld 
 

 

 

 

opleiding modules lokatie CV formule 
lesdagen examen 

start einde TH Pr 2de zit 

Initator 1+2+3 Meise Swa Depelchin weekend 29/jan 25/mrt 15/apr 22/apr 30/sep 

  1+2+3 
Gent / 
Oostakker 

Henk Vanden Herrewegen dagcursus 17/jul 27/jul 19/aug 26/aug 16/sep 

  1+2+3 Genk Maurice Hermans weekend 22/sep 11/nov 19/nov 25/nov 20/jan 

                    

                    

Trainer A 2+3 Hofstade Luc De Leenheer weekend 25/mrt 27/mei dec dec mrt 2013 

 

http://www.gent.be/dagvandejeugdsportbegeleider
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De verkeersgids voor de sporter en sportclub 
 

 
De Vlaamse Volleybalbond, vertegenwoordigd door de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF), zet zich voor de 

Vlaamse sportfederatiesector in op verkeersveiligheid in sportverenigingen. 

 

Elke sportclub komt, zelf of via zijn leden, in aanraking met het verkeer.  

 

 

De gloednieuwe webstek www.sportenverkeer.be richt zich op drie doelgroepen 

 de sporter op de openbare weg (zoals fietsers, wandelaars of lopers, handbikers, ruiters en  

sporters op rolletjes)  

 de sporter die zich verplaatst tussen thuis en de sportclub  

 de sportclubbestuurder  

 

Voor elk van hen zijn er heel wat aanbevelingen, informatie en inspiratie te vinden over het thema verkeers-

veiligheid.  

Met enkele kliks krijgt u antwoorden op verschillende vragen. 

 

Elke sportclub en sporter heeft op zijn eigen manier iets te winnen door het bekijken van deze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vrijwilligers 
 

Forfaitaire vergoedingen vrijwilligers vanaf 1 januari 2012 
 

Vanaf 1 januari 2012 zullen nieuwe, geïndexeerde plafondbedragen van toepassing zijn voor de  
forfaitaire onkostenvergoedingen voor vrijwilligers:  

 Het dagplafond zal maximaal 31,44 euro mogen zijn.  

 Het jaarplafond zal 1.257,51 euro mogen bedragen. 

 

 

 

 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.sportenverkeer.be/
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Publicaties 
Boeken / DVD 

 

Jeugdvolleybal : aangepaste spelvormen voor club en school  

 door Emile Rousseaux, Jos Rutten en Marc Spaenjers  
Deze volleybal-bijbel vormt een onmisbare schakel voor trainers en leerkrachten die op zoek zijn naar een 
realistische toepassing van de spelniveaus 1 tegen 1 en 2 tegen 2, kortom een geïntegreerde aanpak ! Het 
boek bevat 325 geïllustreerde pagina’s.  
Prijs: 25,00 € 
Verzendingskosten: 

 in België: 3,50€ 

 in Europa: 10,00€ (buitenlandse betalingen opletten voor de extra bankkosten) 
 

Spelenderwijs Volleybal 1-1  

 door Jos Rutten  
Dit jeugdvolleybalboek is bedoeld als ideeënboek voor trainers, leerkrachten en studenten L.O. Het boek 
biedt 35 voorbeeldlessen en –trainingen aan voor de spelgroep 1 met 1 en 1 tegen 1 die onmiddellijk 
toepasbaar zijn in school of club. Het boek bevat 325 geïllustreerde pagina’s. 
Prijs: 32,00 €  
Verzendingskosten: 

 in België: 4,50€ 

 in Europa: 19,50€ (buitenlandse betalingen opletten voor de extra bankkosten) 
 

Volleybal 2 tegen 2 Spelenderwijs & Top 

 door Jos Rutten  
Dit boek beschrijft twee tegen twee situaties in volleybal en is bedoeld als gids en ideeënboek voor 
trainers, leerkrachten en studenten Lichamelijke Opvoeding. 
Naast veel theoretische informatie bevat het boek 28 voorbeeldlessen en -trainingen die onmiddellijk 
toepasbaar zijn in de school of in de club. Honderden tekeningen en foto’s (zowel van jeugd- als van 
topspelers) illustreren en verduidelijken de oefenstof.  
Dit boek is het vervolg op het boek “Spelenderwijs volleybal 1 tegen 1”. Het omvat 330 pagina’s en biedt ab-
solute kwaliteit aan zowel qua inhoud als lay-out. 
Prijs: 32,00 €  
Verzendingskosten: 

 in België: 4,50€ 

 in Europa: 19,50€ (buitenlandse betalingen opletten voor de extra bankkosten) 
 

Dubbel-DVD: Van jonge atleet naar betere volleybalspeler. Van basisopleiding tot competitieniveau 
2.0 en overgang naar 2B  

 samenstelling: Emile Rousseaux - commentaar: Swa Depelchin 
Deze dubbel-DVD is een illustratie van het boek 'Jeugdvolleybal'. Naast de 2-tegen-2-spelvormen die we in 
competitie toepassen, zijn er 130 oefeningen voor de algemene motoriek (gelinkt aan het volleybal), 70 tech-
nische volleybaloefeningen om het spelniveau van onze jongeren tot 10 jaar beter te maken en ook een 10-
tal indicatoren om de overstap te maken van de 2.0 naar de 2B terug te vinden. 
Totale duur: 2 uur 30 minuten! 
Prijs: 22,00 € 
Verzendingskosten: 

 in België: 2,50€ 

 in Europa: 6,00€ (buitenlandse betalingen opletten voor de extra bankkosten) 
 

De boeken en DVD zijn verkrijgbaar door: 

 afhaling op het VVB-secretariaat 

 storting op het rekeningnummer van de VVB: 
KBC: 737-0018558-74 - IBAN : BE16 7370 0185 5874 - BIC : KREDBEBB 
Met vermelding:  

- … (aantal) boek ‘jeugdvolleybal’  
- … (aantal) boek ‘spelenderwijs volleybal’  
- … (aantal) boek ‘volleybal 2-2 spelenderwijs en top’  
- … (aantal) DVD  
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Vlaams meldpunt Geweld en Misbruik 1712 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 herkennen van signalen van kindermishandeling en de bevolking alerter maken voor de problematiek 

 de burger motiveren om desgevallend actie te ondernemen (melden) en het thema bespreekbaar te maken 

 

‘BEL 1712’ integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra 

kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, 

intrafamiliaal geweld). Het meldpunt is er voor alle burgers.  

 

Een oproep naar het meldpunt is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Zo kunnen bijv. 

kinderen ook ten aanzien van hun ouders vrijblijvend contact opnemen met het meldpunt, zonder dat ze het risico 

lopen hierop door een ouder te worden aangesproken. Dit is een belangrijk veiligheidsaspect in situaties van 

kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, oudermis(be)handeling en partnergeweld.  

 

 
 

Dopingpreventie en –bestrijding in de sport 
 

 

Real Winner “True Champion or Cheat” 

een educatief programma over dopingpreventie, fair play en ethiek in de sport 

 

“Real Winner - True Champion or Cheat” is een educatief programma online voor recreatieve en professionele  

sporters, sportfederaties en sportclubs, trainers, leerkrachten en andere personen die betrokken zijn bij de sport.  

 

Het programma behandelt de verschillende aspecten van de Wereld Anti-Doping Code en de Vlaamse 

antidopingregelgeving in enkele korte, leuke en interactieve modules. Daarnaast zijn er twee modules die u doen 

stilstaan bij enkele aspecten van fair play en ethiek in de sport en een module die ingaat op de problematiek van 

“social drugs”. 

 

De filmpjes in de modules zijn in het Engels, maar ze zijn ondertiteld in het Nederlands. Let wel op: de 

Nederlandse ondertitels en teksten geven de regelgeving zoals die in Vlaanderen van kracht is, en wijken soms af 

van de Engelse dialogen. U kiest zelf welke modules u wenst te doorlopen. U kunt de modules achteraf ook 

herbekijken. 

 

Ontdek het gratis programma via de volgende link:    http://flanders.realwinner.org 

 
Vlaamse overheid 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Team Medisch Verantwoord Sporten – NADO Vlaanderen 

Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel 
www.dopinglijn.be – www.gezondsporten.be 
 

http://flanders.realwinner.org/
http://www.dopinglijn.be/
http://www.gezondsporten.be/
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De volgende bijkomende ballentypes  

 zijn goedgekeurd door VVB 

 voor seizoen 2012-2013: 
 

MIKASA 

 MVP 200NC 

 MVP 200 (color) 

GALA: 

 BV 5121S (nieuw model) 

 BV 5581S  

MOLTEN: 

 IV58LC  

 IV5XC (MTV5SLIT) 

 
Enkel nog geldig  

 voor seizoen 2012-2013: 
 

GALA: 

 BV 5091S 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zij steunen onze nationale ploegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIVB GOEDGEKEURDE 
 

BALLENMERKEN 2012-2013 

 

MIKASA 

 MVA 200 

 MVA 300 

MOLTEN 

 V5M5000 (color) 

GALA 

 BV 5591S 

QUINGDAO-SYNSHEEN 

 ‘Star’VB 225-34 

CAMBUCI 

 Penalty Pro 6.0 

(gekleurd synthetisch leer) 

 

Eén van de baltypes in het rood 
moeten worden gebruikt in de 

nationale competities. 
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