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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 

 

Er werden geen voorstellen en interpellaties ingediend 
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Begroting 2013 

Uitgaven      

Basisopdracht 1 (30) Organisatie competitieve sportbeoefening  464700   

1.VERZEKERINGEN  420000   

  110 Decretale verzekeringen   420000 

2.COMMISSIES VVB  10300   

  120 Ontmoetingscommissie   4200 

  121 Scheidsrechterscommissie   4600 

  122 Juridische commissies   1500 

  123 Coördinatieraad     

  124 Organisatiecommissie     

  125 VVB Beach     

3. ORGANISATES VVB  31400   

  130 Jeugdeindronde VVB   2200 

  131 Jeugdkampioenschappen VVB   18500 

  132 Nationale jeugdkampioenschappen   5500 

  133 Landelijke eindronden   3800 

  134 Nationale eindronden     

  135 Vlaamse beker   1400 

  136 VVB Beach     

  137 Vlaams kampioenschap préminiemen 2-2     

4. COMMISSIES KBVBV  3000   

  140 Ontmoetingscommissie   100 

  141 Scheidsrechterscommissie   400 

  142 Juridische commissie   2500 

5. ORGANISATIES KBVKV  0   

  150 Beker van België     

  

Basisopdracht 2 (40) Organisatie recreatieve sportbeoefening  17750   

1. VERZEKERINGEN  14000   

  210 Decretale verzekeringen   14000 

  211 Verzekeringen organisaties     

2. COMMISSIES  1000   

  220 Recreatiecommissies   1000 

3. ORGANISATIES  2750   

  230 Diverse organisaties   500 

  232 Provinciale Beach   2000 

  242 Bedrijvenbeach   250 

  243 Megabeach Oostende     

 Basisopdracht 3 (00) Organisatie van kaderopleidingen en bijscholingen  105350   

1. VERZEKERINGEN  0   

  310 Verzekering organisaties     

2. COMMISSIES  75900   

  321 Jeugdcommissie   4000 

  322 Trainersfederatie   4400 

  323 Vorming scheidsrechters   6200 

  324 Technisch kader   52000 



4  Volley Info 25/11/2012 

 

  325 Redactieraad   8900 

  326 Vorming scheidsrechters KBVBV   400 

  327 Vorming scheidsrechters LOTTO     

3. ORGANISATIES  4000   

  330 Jeugdsymposium   2000 

  331 Topsportsymposium   2000 

4. TIJDSCHRIFTEN  25450   

  340 Volleybalmagazine   23000 

  341 Dossier trainersfederatie     

  342 Boek aangepaste spelvormen   0 

  343 Spelenderwijs volleybal   700 

  344 DVD Betere volleybalspeler   350 

  345 Boek 'volleybal 2 tegen 2'   1400 

5. VIDEOBEELDEN  0   

  351 Video Trainerssymposium     

 

Basisopdracht 4 (10) 
Begeleiding van de aangesloten sportclubs 
en informatieopdracht uitvoeren 6900   

1. COMMISSIES  3900   

  410 Financiële commissie   600 

  411 Begeleiding secretarissen     

  412 Begeleiding clubs   2500 

  413 Statuten en reglementen   800 

  415 ICT commissie (informatie & Communicatie Technologie)     

2. WEBSITE  3000   

  430 Webside VVB   3000 

 
  

Basisopdracht 5 (20) Promoten van eigen sporttak 213050   

1. VERZEKERINGEN  300   

  510 Verzekering bewegingsschool (-8j)   300 

  511 Verzekering organisaties     

2. COMMISSIES  27550   

  520 Pers en propaganda   8900 

  521 Nationale Dames   150 

  522 Promotie topsport   15000 

  523 Promotie & Media   3500 

3. ORGANISATIES VVB  22200   

  530 Prijzengeld     

  531 Kampioenenviering   2200 

  232 Provinciale beach   2000 

  533 IPJOT   6500 

  535 Volleyproms   7000 

  536 VVB Beach   4500 

4. ORGANISATIE DERDEN  90000   

  540 Sporttak in de kijker/volley 2-2     

  541 Zomeractiviteiten     

  543 Megabeach     

  550 Beker van België - febr 2011   85000 

  551 Supercup   5000 
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6. ORGANISATIES KBVBV  73000   

  560 Nationaal Beachkampioenschap   70000 

  561 Provinciale beach   1000 

  562 Beachcommissie   2000 

9. DRUKWERKEN EN PROPAGANDA  0   

  591 Propagandamateriaal     

  exqi sport: european league     

 Werkingskosten te verdelen over de 5  182720   

1. WERKINGSKOSTEN  92020   

  811 Informatieca materiaal   2500 

  820 Huur en huurlasten     

  Huur   73320 

  Onderhoud burelen   8700 

  Nutsvoorzieningen   7500 

  Diverse kosten     

  821 Kantoorkosten 61000 61000 

600100 Klein technologisch materiaal     

611000 Telefoon+port     

611100 Economaat     

611300 Verzekeringen     

611400 Onderhoud en herstellingen     

613000 Drukwerken     

613100 Boeken, kranten en documentatie     

614200 Dienstverlenende organisatie     

615 Inschrijvingen cursussen + bijdragen     

2. BELEIDSKOSTEN  29700   

  830 Algemene vergadering   2500 

  831 Raad van Bestuur   7200 

  832 Dagelijks bestuur   20000 

        

Personeelskosten  535000   

  890 Secretariaat   365000 

  892 Topsport   170000 

        

        

Werkingskosten niet subsidieerbaar  42000   

  901 Beheerders KBVBV     

  902 COSE/ESOC     

  904 Belastingen     

  906 Return sponsoring     

  907 Finaciële kosten bankkosten, intrest e.a.     

  910 Subsidies provinciale comités     

  ledenbijdrage competitie     

  ledenbijdrage recreatie     

  administratieve bijdrage     

  doorstorting jeugdsponsoring LOTTO     

  998 Aanleg provisies     

  999 Diverse uitgaven   42000 
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Facultatieve opdracht 1 (50) Jeugdsport 105300   

1. COMMISSIES  0   

  610 VIS     

2. DRUKWERKEN EN PROPAGANDA  5300   

  612 Handleiding Jeugdsport   4300 

  621 Propagandamateriaal     

  635 VOLTIS   1000 

3. ORGANISATIES  100000   

  630 Jeugdsportfonds Clubs   84125 

 Facultatieve opdracht 3.1 Topsport (70)  1230465   

1. TRAININGEN, STAGES, WEDSTRIJDEN & TORNOOIEN  965868   

  710 Meisjes jeugd   118120 

  711 Meisjes juniors   59786 

  712 Jongens jeugd   79320 

  713 Jongens juniors   59786 

  714 Be Gold Dames   0 

  715 Nationale ploeg dames   284754 

  716 Be Gold Heren   0 

  717 Nationale ploeg heren   324102 

  718 Sportmedische begeleiding   40000 

1a. DEELNAME EUROPEES KAMPIOENSCHAP  0   

  710 Meisjes jeugd     

  711 Meisjes juniors     

  712 Jongens jeugd     

  713 Jongens juniors     

  715 Nationale ploeg dames     

  717 Nationale ploeg heren     

1b. DEELNAME WERELDKAMPIOENSCHAP  0   

  711 Meisjes juniors     

  713 Jongens juniors     

1c. DEELNAME ACHTLANDENTORNOOI  0   

  710 Meisjes jeugd     

  712 Jongens jeugd     

1d. DEELNAME EYOF  0   

  710 Meisjes jeugd     

  712 Jongens jeugd     

1e. DEELNAME OLYMPISCHE SPELEN  0   

  710 Meisjes jeugd     

  715 Nationale ploeg dames     

  717 Nationale ploeg heren     

1f. DEELNAME UNIVERSIADE  0   

  715 Nationale ploeg dames     

1g. DEELNAME EUROLEAGUE  0   

  715 Nationale ploeg dames     

  717 Nationale ploeg heren     

1h. VERVANGPROGRAMMA EUROLLEAGUE      

  715 Nationale ploeg dames     

  717 Nationale ploeg heren     
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2. BEACHTEAMS  0   

  720 Nationale teams   0 

  720A Beach Nationaal team:trainers     

  721 Jeugdteams     

3. MATERIAAL  0   

  730 Didactisch materiaal     

  731 Medisch materiaal     

  732 Uitrustingen     

  733 Technologisch materiaal     

  734 Sportmateriaal     

  735 Drinkwater     

4. ORGANISATIE TORNOOIEN  0   

  761 Euro League     

5. VOLTIS  0   

  770 Volleybal-talent-identificatie-systeem     

6. BLOSO FINANCIERINGEN uitgaven  264597   

  782 BE GOLD Transitie   2926 

  Be gold Transitie     

  Uitstroom Jongens   2171 

  be gold High Potentials   17000 

  790 ND toptrainer   50000 

  791 NH toptrainer   92500 

  792 Beach toptrainers     

  793 Jeugd toptrainers   100000 

  High Potentials     

 Facultatieve opdracht 3.2 Topsportschool (71)  310514   

  750 Volleybalschool Vilvoorde     

  Eerste graad   2750 

  Kosten detectie en selectie   20000 

  Extra voeding     

  893 Topsportschool personeel   287764 

 Totaal uitgaven   3213749   

 
Inkomsten      

1. COMPETITIE  874900   

  Jaarlijkse clubbijdrage   23200 

  010 Jaarlijkse ledenbijdrage   380000 

  Jaarlijkse verzekeringsbijdrage   420000 

  015 Administratieve bijdrage   48000 

  016 Individuele Beach-aansluiting   2500 

  019 Diverse clubbijdrage   1200 

2. TRAINERSFEDERATIE  8055   

  021 Trainersfederatie   5278 

  022 Inkomgelden Jeugdsymposium     

  023 Inkomgelden Topsportsymposium   2778 
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3. TOPSPORT  185000   

  031 Recuperatie topsportschool   30000 

  032 Recuperatie topsport     

  033 Recuperaties Nationale ploegen (KBVBV)   20000 

  033 Recuperaties Nationale ploegen (KBVBV) Etias     

  034 Opbrengsten Kortrijk   0 

  035 Inkomkaarten Kortrijk   0 

  036 Beker van België   130000 

  037 Inkomkaarten Kortrijk   0 

  039 Supercup   5000 

4. RECREATIE  32000   

  040 Jaarlijkse ledenbijdrage   32000 

  040 Jaarlijkse verzekeringsbijdrage     

5. AANBESTEDINGEN EN INKOMGELDEN  3000   

  051 Landelijke jeugdeindronden     

  053 Landelijke eindronden   1500 

  054 Nationale eindronden   0 

  055 Nationale jeugdkampioenschappen     

  056 Vlaamse beker   500 

  057 Inkomsten VBT Beloftenteam   1000 

6. VERKOOP BOEKEN? DRUKWERKEN & TIJDSCHRIFTEN  47800   

  061 Verkoop boeken en dossiers   7000 

  062 Verkoop cd en Video   0 

  063 Verkoop DVD's   300 

  065 Verkoop drukwerken   16500 

  068 Volley Magazine   24000 

7. INSCHRIJVINGEN  120800   

  071 Inschrijving kampioenschap   47500 

  072 Inschrijving Play-offs     

  073 Inschrijving Beker van België   8300 

  074 Inschrijving Vlaamse beker     

  075 Nationale Beach   65000 

  076 Bedrijvenbeach     

 

8. SUBSIDIES EN SPONSORING  1992441   

  080 Subsidies Basisopdrachten   440000 

  080 Subsidies Basisopdrachten regul vorig jaar     

  080 Subsidies Jeugdsport    90000 

  080 Subsidies Jeugdsport regul vorig jaar     

  080 Jeugdsport terugvordering 2011     

  Geert      

  Geert, Yolande, Karin, Luc, Yoeri, Wim, Gerda     

  080 Subsidies topsport   350000 

  080 Subsidies topsport regul vorig jaar     

  Koen, Sabine, Myriam     

  080 Subsidies topsport terugvordering 2010     

  080 Nationale junioren EK     

  080 Subsidies topsportschool lonen   280000 

  Sponsoring topsportschool     
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  Tussenkomst werking (€750/ll)   43170 

  080 Subsidies topsportschool regul vorig jaar     

  080 Subsidies voorbereiding olympische spelen (beach)     

  
080 Subsidies voorbereiding olympische spelen rugul vorig 
jaar     

  Ondersteuning beach Mouha-Gielen     

  080 Financiering Be Gold (beloften)   90000 

  080 Financiering Toptrainer dames     

  080 Financiering  Toptrainer heren   42500 

  080 Financiering Toptrainers jeugd   100000 

  080 Financiering Toptrainer Beach     

  080 Financiering Sportmedische Begeleiding   80000 

  Coördinator TSS/Teams   37500 

  Ondersteuning programma zaal dames   50000 

  Ondersteuning programma zaal heren   50000 

  Ondersteuning programma beach     

  080 Financiering  Be Gold transitie     

  Uitstroom jongens     

  EK juniors jongens en meisjes     

  Organisatie EK     

  081 Subsidies BOIC     

  085 Andere subsidies   6900 

  086 Sponoring NATEUS   165000 

  087 Subsidies LOTTO 5jeugd)     

  087 Subsidies BOIC Nat teams   100000 

  087 Subsidies Nationale Loterij Euroleague     

  088 Diverse sponsoring   49371 

  be gold High Potentials     

  Stad antwerpen beker van België     

  Stad antwerpen euroleague     

  Provincie antwerpen euroleague     

  beker 2011 tv rechten     

  afrekening supercup     

  BOIC Olympische spelen      

  FIVB (detectie en selectie)   18000 

9. DIVERSE INKOMSTEN  50396   

  091 Intersten   39 

  092 Intresten lening EVC     

  096 Transfertformulieren   7067 

  097 Recuperaties competitie   13416 

  099 Diverse inkomsten   29874 

 Totaal Inkomsten   3314393   

 
 
 

Begrotingsresultaal   100644    
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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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Ethias 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 clublid een ongeval heeft, 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 of Quick start plan voor 

ingave via 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, overkomen aan clubleden: 
 

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, wordt verstuurd naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - 

Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt  

• of via schadebeheer@ethias.be met in de omschrijving het dossiernummer dat als volgt dient 

weergegeven te worden >sac06xxxxxxx< . Op deze manier wordt de ingescande document 

rechtstreeks in het dossier overgeheveld.  
 

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. 

http://www.volleyvvb.be/
http://www.volleyvvb.be/verzekering/
http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm
mailto:schadebeheer@ethias.be
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Indien secretarissen problemen ondervinden met het invullen van hun aangifte kunnen zij rechtstreeks met 

Ethias contact opnemen. Ethias zal hen begeleiden met het aanvullen van deze aangifte. 

 

 

 

 

Wanneer een persoon, die bij de VVB als individueel lid is aangesloten, een ongeval heeft, dienen de 

documenten voor ongevalsaangifte verstuurd worden naar het VVB-secretariaat met duidelijke vermelding 

van INDIVIDUEEL LID. 

 

 

Werkwijze voor ongevallen, overkomen aan personen bij de VVB als individueel lid aangesloten  
 

a. vul een ongevalaangifte in. Het formulier kan afgedrukt worden van de VVB-website www.volleyvvb.be 

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

b. verstuur het document naar het VVB-secretariaat (per post of via mail vvb.secretariaat@skynet.be). 
 

c. het VVB-secretariaat geeft het ongeval in via Extranet van Ethias. Na ingave verstuurd het VVB-

secretariaat een brief naar het slachtoffer. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens 

en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.  
 

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

van het dossiernummer, 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 - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.  

 
 
 
 
 
 

http://www.volleyvvb.be/
http://www.volleyvvb.be/verzekering/
mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
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UITBREIDING DEKKING NAAR HARTFALEN 
  
De waarborg zal van toepassing zijn op de leden van de VVB tijdens hun deelname aan de sportactiviteiten 

en net erna. 

Ook scheidsrechters en officiëlen zijn verzekerd tijdens de sportactiviteiten. 

Geen dekking tijdens niet-sportieve activiteiten. 

Niet-sportieve leden en niet-leden kunnen niet genieten van de waarborg. 

 

Kostprijs tot 30 september 2013 : gratis 

Kostprijs vanaf 1 oktober 2013 : 1 euro / persoon 

 

Hieronder vind U meer details van deze uitbreiding. 

 

  
 

Doel en omvang van de waarborg 

Verwijzend naar artikel 9 der algemene voorwaarden, wordt met lichamelijk ongeval gelijkgesteld en is 

bijgevolg verzekerd: het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een 

hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct. 

De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren: 

- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit 

verder te zetten; 

- ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit; 

- ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. 

Deze verzekering heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots 

manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar 

of privéziekenhuis. 

 

Uitsluiting 

Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische 

stoffen of doping. 

 

Gewaarborgde bedragen 

- Behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen welke zijn 

opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief en welke hebben 

plaatsgevonden binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem. 

- In geval van overlijden: een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer met daarin begrepen de 

begrafeniskosten. 

- In geval van blijvende invaliditeit: een vaste vergoeding van maximum 35.000 EUR per slachtoffer jonger 

dan 65 jaar naar rato van de graad van invaliditeit. 

- In geval van tijdelijk ongeschiktheid: een dagvergoeding van 30 EUR per slachtoffer jonger dan 65 jaar, 

gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem voor 

zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de 

verplichte ziekte- en ongevallenverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te 

overtreffen. 
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Verslagen Raad van Bestuur VVB 
 

Raad van Bestuur VVB 28 september 2012 
 

Aanwezig: Willy Bruninx, Etienne Mertens, Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Jean-Paul De 
Buysscher, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy 
Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

Commissies: Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), 
Swa Depelchin (jeugd), Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Johan Callens (scheidsrechters)  

Verontschuldigd: Willy Corbeel, Luc Pepels 

 

1. Inzage dossier 
 

2. Commissies 
Scheidsrechters  
Johan meldt 2 ontslagen omwille familiale en/of beroeps redenen.  
Vraag bij storting: graag melding wat exact uitbetaald wordt (vb vergoedingen per Beachtornooi). 
Nog in discussie in Limburg om 2

de
 scheidsrechter te leveren aan landelijke dames competitie. Antwerpen 

levert geen scheidsrechters voor divisie 
Scheidsrechterkledij Beach: scheidsrechter kan kosten kledij inbrengen. Vragen om factuur op te maken. 

Facturatie dient door Pro7 (beach organisator) opgesteld.  
In verslag RvB dd 24/08/2012 staat dat Luc zou uitleg geven over fiscaliteit op vormingen. Luc was niet 

aanwezig. Willy B zal navraag doen bij Luc. 
Groep scheidsrechters hebben collectief verlof aangevraagd voor WE 18/11: 
- waarschijnlijk n.a.v. fiscaliteit. 
- maandag samenkomst met 5 vormers, de provinciale voorzitters en Willy B, om oplossing te vinden voor 

WE 18/11. Taak vormers met verzoek om verlof in te trekken. 
- actie niet door scheidsrechters van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Zij worden wel opgebeld door 

andere provinciale vormers. 
- provincies Limburg en Vlaams-Brabant niet op hoogte van actie van SR.  
- vermelding in ‘statuut van de scheidsrechter’ dat wie ook schade brengt aan de volleybal hiervoor een 

bestraffing kan krijgen: 
7.6. Deontologie. 

Het is eveneens niet toegestaan blijk te geven van gebrek aan respect of ethiek, in alle mogelijke 
vormen, ten opzichte van collega's, verbond of leden van commissies. 
Bij overtreding zal de scheidsrechter zich moeten verantwoorden voor de VVB-scheidsrechterscommissie. 

- Johan brengt Raad van Bestuur op de hoogte van vergadering met de vormers.  

Aanduidingen op site online geblokkeerd: RvB akkoord met voorstel. 

Statuut van de scheidsrechter: Art.16: wedstrijdvergoeding wedstrijdcommissaris: 50€ 
Aanbrengen Ethias badges op scheidsrechtersuitrusting: 
- Antwerpen en Limburg: geen badges aanbrengen indien niets tegenover staat. Vlaams-Brabant en West-

Vlaanderen: akkoord om aan te brengen. Oost-Vlaanderen: akkoord zonder voorwaarden 
- oranje badges op rode shirts. Kleur werd door Ethias beslist. 
 
Topsportcoördinator 
Nationale ploegen: 
- hopen dat heren zich plaatsen 
- meisjes: top 8 in WK 
- jongens: EK 3

de
 plaats: met junioren medaille 

- barragewedstrijden; alles aan doen om ploegen te begeleiden. 
Beleidsplan: binnen bij Bloso, moest binnen zijn voor 01/09. Opmerkingen kunnen nog aangegeven worden 

voor aanpassing. Opsomming wat gedaan, wat nog doen  
Beach: Willy B licht toe. 
Arno Van de Velde: wordt besproken 
Oudervergadering:  
- vergadering die gevraagd werd wegens ontslag van Claudio Gewehr.  
- ouders waren ongerust over opvolging toptrainer en begeleiding van de trainers van de volleybalschool en 

financiële toestand van bijdragen door de ouders.  
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- het volledige DB, Topsportcoördinator en Sporttechnische coördinator, de directie van de school en 
Dominique Baeyens hebben de nodige uitleg gegeven. De ouders waren uiterst tevreden over de nieuwe 
aanpak en uitleg die zij bekomen hadden.  

- financieel verslag werd perfect in detail door Luc Pepels gegeven.  
Dominique Baeyens heeft vergaderd met de trainers, geeft ondersteuning aan coachen, is aanwezig in zaal.  
 
Sporttechnisch coördinator 
Beleidsplan: vraag nodige input voor eventuele aanpassingen 
Trainersopleidingen: toelichtingen geven aan alle docenten en  
Bijscholingen: 
- gisteren 1

ste
 bijscholing gehouden 

- nog 2: op 25/10 en 22/12. Bestuurders zijn welkom 
 
Ontmoetingen: 
Oproep organisatie VVB-jeugdeindronden: Gilbert geeft wijzigingen: 
- inkom: 4 of 5 euro? Op nationale kampioenschappen 5 euro, dus VVB ook. 
- elke provincie bepaald wanneer aanbesteding moet toekomen op provinciaal secretariaat. 
- bekrachtiging op Raad van Bestuur 23/11/2012, dus voor die datum. 
Oproep organisatie Nationale kampioenschappen: 
- VVB-shop blijft behouden 
- wisselbordjes? In sommige provincies hoger dan 18? Niet in reglement 
- kopieermachine of scanner wel, fax niet 
- volgens beurtrol: mogen Limburgse clubs eerst aanbesteding geven 
- EVC moet eruit. Is enkel indien biedingen voor VB. 
Club 1

ste
 provinciale gepromoveerd naar divisie 

- vraagt afwijking voor truitjesnummer niet midden op borst.  
- volgend jaar nieuwe truitjes.  
- LOC geen bezwaar. 

- Raad van Bestuur gaat akkoord voor 1 jaar  

- Club zal brief ontvangen en moet deze voorleggen bij de wedstrijden.  
 
Jeugd 
Samenstelling VVB-jeugdcommissie:  
- nieuw: afgevaardigde Antwerpen 
- Wim De Boeck: nog als sporttechnisch ondersteuning? Koen zal navragen. 
- effectieve leden werden voorgesteld; 3 laatste zijn geen commissie leden, wel toegevoegde leden, moeten 

niet goedgekeurd worden. 
Laatste IPJOT: zeer goed georganiseerd. 
- minpunt: jongste lichting Limburg ontbrak. Voorstel jeugdcommissie (nog uit te werken): als nog eens 

gebeurd dat jongste lichting ff geeft, boete geven en geven aan provincie die aanwezig zijn. Volgende 
RVB voorleggen 

- subsidies die VVB geeft aan provincie voor IPJOT. Volgende RvB.  
- in provincies met jongere leeftijd beginnen met selecties. Moeilijk als die categorie niet speelt in IPJOT. 

Zou voor 1
ste

 keer in december 2013. Kan organisatorisch. Met 6 ploegen of 8 ploegen veranderd niets, 
enkel op technisch aspect. Verder uitwerken  

Voltis: goed georganiseerd 
- leden betalen 15€ per deelnemer voor testen.  
- voorstel jeugdcommissie: afspreken met Gent: gratis deelname en subsidies uit andere instelling. Of 1

ste
 

keer betalen, bij 2
de

 deelname gratis. Voltis is interessant voor Topsport. 
- Swa heeft resultaten ontvangen en staat 100% achter organisatie. 
Jeugdsportfonds:  
- alles binnen. Secretariaat heeft goed werk geleverd.  
- woensdag 03/10 vergadering om per provincie na te kijken en moeilijke dossiers op te lossen. 
Aanvraag opvragen statistieken voor jeugdverantwoordelijke: te bespreken met Willy C, verantwoordelijk voor 

administratie en personeel. 
Finale Beker van België: 
- voorstellen: bekijken binnen organisatie Beker van België organiseren van: 

o samenkomst provinciale trainers.  
o apotheose jeugdsportfonds.  
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3. EVC 
Viering EVC 
- gaat door op 16 december 
- 08/10 om 1800 toelichting EVC over inrichting viering 
Verlichting: Jean-Paul licht toe  
 
4. Verslagen  
Raad van Bestuur 24/08 
Bijzondere RvB 10/09 
DB 27/08: functiebeschrijving Julien Van De Vyver: gedeelde uitstroomproject (programma) in Kieldrecht en 

assistentie voor Loes 
 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistieken: 2 soorten: 
- op datum van einde maand 
- op datum gerekend op 01/01/2012: is ook berekening voor competitie en aanrekening lidgelden. 
Samenstelling jeugdcommissie: effectieve leden werden goedgekeurd. akkoord 
Samenstelling commissie Promotie en communicatie: voorlopig samenstelling goedkeuren, maar vraag om 

nieuwe samenstelling voor te leggen, zodra nieuwe kandidaten. 
Geert moet Filip Rossel aanspreken over functie als voorzitter van VVB-commissie. Punt volgend dagelijks 

bestuur bespreken.  
Ontslag Beachclub Cobras. Ontslag doorvoeren indien geen schulden meer.  
 
6. Financiën  
Vraag aan Luc om samen met verslag RvB een stand van zaken van budget te geven. Van het lopende jaar 

nog geen overzicht ontvangen. Maand oktober zal begroting moeten goedgekeurd worden. Willy B meldt 
dat Topsport in lijn ligt. Willy B zal vragen om door te sturen.  

Datum vastleggen voor bespreking begroting met provinciale financiële bestuurders. Zeker 14 dagen voor 
algemene vergadering presenteren 

Betalingen worden stelselmatig uitgesteld of niet gereageerd op mails vb: beachscheidsrechter werd gisteren 
pas betaald. Bekijken met Yolande en Luc. 

Geen clubs met schulden. Clubs met schulden ontvangen eerst een mail (als verwittiging) met verzoek om 
onmiddellijk te betalen, indien betaling niet binnen 10 dagen wordt een aangetekend schrijven verstuurd, met 
melding: ingeval binnen 10 dagen niet in het bezit van betaling, zal hoofdstuk 4, art 6 van het Administratief 
Reglement van de VVB toegepast worden. Aangetekend schrijven en 10% worden aangerekend  

 
7. KBVBV 
Voorzitter KBVBV Philip Berben stopt in maart 2013. Afspraken i.v.m. voorzitterschap KBVBV werden door 

VVB en AIF besproken. AIF steunt kandidatuur van Willy B als voorzitter KBVBV.  
Liga A wordt besproken 
 
8. Varia 
Login voor provincies wordt besproken  
Om af te sluiten uit de voorzitter van provincie Oost-Vlaanderen zijn bezorgdheid over wat gaande is met 

scheidsrechters en de scheidsrechterscommissie: 
- om alsnog tot een vergelijk te komen stelt hij voor een bijeenkomst te beleggen tussen de 5 provinciale 

voorzitters en de 5 vormers tijdens hun bijeenkomst op maandag 1 oktober. Willy B gaat dit voorstellen 
aan Johan Callens. Indien dit positief onthaald wordt zullen de voorzitters per e-mail uitgenodigd worden. 

- Willy B zegt dat dit zal veel schade berokkenen aan de volleybal, aan de VVB en aan het imago van de 
scheidsrechters en de scheidsrechterscommissie. Er zal geen winnaar uit deze “wilde staking” van de 
scheidsrechters komen en de uitleg i.v.m. toepassing van reglement om verlof aan te vragen is uit de 
context getrokken door de verantwoordelijke. 

 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 26 oktober 2012 – 19u00  
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De Vlaamse Volleybalbond organiseert 
 

 
i.s.m. Dynamo Project volgende bijscholing: 

 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 

 

 De bijscholing gaat 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  

 
 
 
 
 

 
 

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_Vrijw_20121220_Inschrijving
http://www.dynamoproject.be/
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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 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 
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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. 

 

 

Ficheverplichting voor verplaatsingskosten vrijwilligers 
 

De vergoedingen voor de terugbetaling van verplaatsingskosten aan vrijwilligers voor maximaal 2000 km per 

jaar en de forfaitaire vergoeding voor de terugbetaling van andere kosten waarvan de dag- en jaargrens niet 

worden overschreden, moeten niet op een fiche 281 worden vermeld. De belastingdienst die bevoegd is voor 

de schuldenaar van die vergoedingen kan, in het kader van zijn onderzoeks- of controleopdracht, die 

schuldenaar evenwel verplichten om per jaar een nominatieve lijst met vermelding van de uitgekeerde 

vergoedingen (zowel voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten als van de andere kosten) per 

verkrijger voor te leggen 

 

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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