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Met de steun van Bloso 
 

 

SECRETARIAAT 

   

Belangrijke data 
 

17/02/2013 Finale Beker van België - Antwerpen 
 Apotheose Jeugdsportfonds 2012 – Antwerpen 
 

22/03/2013 Algemene Vergadering VVB - EVC Vilvoorde 
 

27-28/04/2013: VVB-eindronden - EVC Vilvoorde 
 

02/05/2013 Algemene Vergadering KBVBV 
 

04-05/05/2013: Finale Vlaamse jeugdbeker - EVC Vilvoorde 
 Finale Vlaamse Beker - EVC Vilvoorde 
 IPJOT Vlaams-Brabant 
 

11-12/05/2013 VVB Jeugdeindronden 
 Junioren:  PC Limburg  
 Scholieren: W 208 - VT Koksijde - Oostduinkerke 
 Kadetten: O 529 - Kangoeroes Aalst - Moorsel 
 Miniemen: AT 2011 - Gea Happel Amigos St-Antonius Zoersel - St-Antonius Zoersel 
 Preminiemen: VB 1405 - NVV Tienen - Tienen 
 

18-19/05/2013 KBVBV Jeugdkampioenschappen 
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e-mail: vvb.secretaris.generaal@skynet.be 

 

website: http://www.volleyvvb.be 
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Scheidsrechters verdienen respect 
bij het uitvoeren van hun taak 

 

Scheidsrechters zijn een belangrijke schakel in het goede en sportieve verloop van een wedstrijd.  
 

Scheidsrechters zijn ook maar mensen bij de uitvoering van deze taak en hoe goed ze ook hun best 

doen, zullen ze altijd wel beslissingen nemen die door één of ander niet gesmaakt worden.  
 

Scheidsrechters zijn echter wel gedreven om hun taak in alle eer en geweten goed uit te voeren. 

 

Daarom verdienen scheidsrechters ons en uw respect.  

 

Een belangrijk element hierin is de opvang en begeleiding van de scheidsrechter bij een wedstrijd: 

- wordt de scheidsrechter bij aankomst opgevangen ? 

- wordt de scheidsrechter bijgestaan bij de voorbereiding van de wedstrijd ? 

- wordt de scheidsrechter na affluiten begeleid ? 

- wordt de scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijd bijgestaan door de terreinafgevaardigde of 

een ander lid van Uw club ? 

 

Allemaal puntjes die het voor een scheidsrechter aangenamer maken om de wedstrijd bij U te komen 

leiden, vooral in deze tijden waarin de scheidsrechters het soms zwaar te verduren krijgen en met alle 

zonden van de wereld worden overladen. 

 

Een scheidsrechter goed begeleiden binnen uw eigen club kan ook eigen leden motiveren om deze taak 

voor uw club te gaan uitvoeren en kan ons helpen om het aantal scheidsrechters weer te doen 

toenemen. 

 

Mogen wij dan ook vragen om van de opvang en begeleiding van scheidsrechters een belangrijke taak 

te maken binnen uw club. 

 

Dank 

 

Willy Corbeel 

Secretaris-generaal 
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Algemene Vergadering 
 

 

Algemene Vergadering VVB - 22/03/2013 
 

Kandidatuur 
 

De algemene vergadering VVB zal doorgaan op vrijdag 22 maart 2013 

 

 Kandidaturen voor de functie van voorzitter (niet-betaalde functie) moeten uiterlijk op 15 februari 2013 

om 12.00u schriftelijk en per aangetekende zending op het VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22 in 

Vilvoorde, toekomen, t.a.v. de raad van bestuur VVB. 

 

Voorzitter  
Bevoegdheden: 
 
1. is voor de VVB, samen met de secretaris-generaal, de handteken gevolmachtigde en kan handelingen 

voeren in extra sportieve dossiers, samen met de financiële bestuurder. Hij legt daarvan steeds een 

schriftelijk verslag voor; 

2. is de voorzitter van de VVB en is ook voorzitter van het overlegorgaan VVC - VVB; 

 bestuurlijk wordt de VVB geleid door de voorzitter of zijn gedelegeerde; 

3. leidt de werkzaamheden van de AV VVB, RVB VVB en DB VVB; 

4. vertegenwoordigt de VVB en KBVBV op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij van rechtswege of op 

uitnodiging bijwoont, zowel in binnen- als buitenland; 

5. heeft het recht de vergaderingen van de VVB-commissies, uitgezonderd de vergaderingen van de juridische 

commissies, zonder stemrecht bij te wonen en voor te zitten; 

6. vervangt, op diens verzoek, de nationale voorzitter; 

7. is lid van de cel topsport VVB.  

 

 

 

 

Algemene Vergadering KBVBV - 02/05/2013 
 

Kandidatuur 
 

De algemene vergadering KBVBV zal plaats hebben op donderdag 2 mei 2013 
 

 Kandidaturen voor het voorzittersschap KBVBV moeten voor 2 maart 2013 naar de zetel van het 

KBVBV, Huart Hamoirlaan 48 in 1030 Brussel, per aangetekend schrijven worden verzonden 

(poststempel geldt) 
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Oproep kandidaturen 
 
 

In het kader van haar werking stelt de cassatiecommissie van de 
Vlaamse Volleybalbond vzw twee niet-betaalde functies open voor: 

 
 

“LID JURIDISCHE VERBREKING (CASSATIE) COMMISSIE” 
 
 

Kandidaturen dienen ten laatste op 18 februari 2013 schriftelijk te worden overgemaakt aan: 
 

Vlaamse Volleybalbond vzw 
t.a.v. dhr. Paul BUYLE, voorzitter 
Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvoorde 

 
 

 

 

 

 

Oproep kandidatuur 
 
 

De Vlaamse Volleybalbond vzw doet een oproep om te kandideren voor volgende 
niet-betaalde functie van “Voorzitter” van de: 

 
 

“VVB-COMMISSIE VAN DE BEACH” 
 
 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur opsturen naar de Vlaamse Volleybalbond vzw, 
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, en dienen ten laatste op 25 februari 2013 binnen te zijn: 

 
Commissievoorzitters worden voor een periode van vier jaar benoemd door de raad van bestuur VVB 

op haar zitting van 15 maart 2013 
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Ledenadministratie 
 
 

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 
 
 

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 verzekerd via de 

verzekeringsmaatschappij Ethias 
 
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 
 

 

1. Werkwijze voor ongevallen, overkomen aan clubleden: 
 

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/). 

 

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. 

 

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. 

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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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.  

 
 
 

 

 

 

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

aangesloten  
 

 

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. 

 
 

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. 

 

f. 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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Verslag Raad van Bestuur VVB 
 

Raad van Bestuur VVB 23 november 2012 
 

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

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

Verontschuldigd: Guy Juwet, Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Karin Verlinden 
 

1. Inzage dossier 
 

Willy B wenst iedereen welkom 
 

2. Commissies 
Topsportcoördinator 

- Koen geeft uitleg over Topsportactieplan 3  
- EK 2015 binnengehaald in samenwerking met Nederland 
- WK kwalificatie binnengehaald in mei 2013 
- Euro League deelname moet nog bekeken worden in kader van budget en middelen 
- gebruik zaal EVC: VVB-commissie moet eerst contact nemen met Topsport 
- scheidingsnetten: komt een dezer dagen voorstel 
- tribunes nog altijd in zaal: nogmaals oproepen lanceren 
- infrastructuur verder bekijken 
- voor damescompetitie wordt een competitiesamenwerking met Nederland bestudeerd en zullen voorstellen 

worden voorgelegd 

- Jean-Paul stelt vraag over centralisatie van topsport: geen bedreiging voor huidige werking in Vilvoorde. Het gaat 
over nieuwe infrastructuur. Mogelijk als beach wordt toegevoegd kan er misschien toch iets verdedigd worden naar 
de overheid toe. 

- Swa vraagt of dames en heren apart zijn voor vaststelling van categorie: ene helpt de andere. Als één van de 
twee het criterium behaalt is het ok. 

- Hubert stelt vraag over financiële consequenties voor jeugd en VVB: middelen verminderen niet maar zullen 
kort moeten gevolgd worden 

- Julien vraagt wanneer selectie voor EK meisjes zal bekend zijn: Koen zal info doorgeven aan Julien 
- Julien vraagt over 29 en 30 december oefenwedstrijden: speelsters mogen deelnemen bekerwedstrijden 
- Hubert vermeldt busongeval en problemen met chauffeur bus bij meisjes op weg naar barrages: Koen meldt dat 

er contact zal genomen worden met de busmaatschappij 
 

Sporttechnisch coördinator 
Bilaterale gesprekken met Bloso: 

- gekende facultatieve opdracht jeugdsport.  

 Jeugdsportfonds: 5 audits bij Bevo Roeselare, Lede, Kruikenburg Ternat, Vosselaar en Diepenbeek. 

 volgende procedure: lijst publiceren van binnengekomen dossiers. 

 deze week wordt bekeken of Jeugdapotheose kan gecombineerd worden bekerfinale 
- nieuwe opdracht is prioriteitenbeleid i.v.m. verhoging participatie jeugd aan sport 

 Bloso zet in op participatie van jeugd aan sport op een gezonde manier. Het aantrekken van jongeren naar 
volleybal hoort daar ook bij. 

 ook in ons beleidsplan staat een verhoging van het aantal leden en vooral bij jongeren. 

 zal opgestart worden door Geert 
- geen opmerkingen van Bloso i.v.m. met ons beleidsplan 
- Geert stelt vraag om beleidsplan goed te keuren. Geen opmerkingen of tegenkantingen. Dus goedgekeurd 
Geert geeft overzicht van aantal en type trainerscursussen die in 2013 zullen worden georganiseerd 
Aanwezigheid op Dag Van de Trainers met 3 trainers. Vraag tot aanschaf van een promotiestand. Voor Dag 

van de trainer gebruiken we de stand van Limburg die zal aangepast worden voor VVB gebruik. Daarna 
volgt een studie voor VVB en provinciale stands. 

 

Ontmoetingen: 
Jeugdeindronden: 

- VVB-jeugdeindronden: voorstellen van provincies worden aanvaard. PK Limburg organiseert zelf. 
- Nationale jeugdeindronden: Gilbert moet opnieuw kandidaturen opvragen bij alle provincies (ook Limburg) en 

deze moeten binnen zijn op VVB-secretariaat een week voor RVB december 
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Jeugd 
Swa geeft uitleg bij IPJOT programmatie tot 2016-2017 
Swa geeft uitleg over nieuwe voorstellen i.v.m. IPJOTS die uitgewerkt worden. Worden binnen afzienbare meegedeeld 
Meeting met Kevin 
 

Scheidsrechters 
Ontslag Freddy Willems 
Johan vraagt of Willy C al info kreeg i.v.m. scheidsrechtersprogramma en competitieprogramma van Oost- en 

West-Vlaanderen: Willy C meldt nog geen info te hebben gekregen. Gilbert wordt gevraagd dit op te volgen 
Lijst van te maken facturen voor scheidsrechters beachkledij is doorgestuurd naar Pro7a. Effectief maken door Pro7a 

zal door Johan volgende week worden besproken en gerapporteerd door Johan. 
Jean-Paul vermeldt uitvallen VVB-website en vraagt waar deze draait: Willy geeft uitleg waarom en meldt dat 

dit zal worden aangepakt 
Johan C vraagt betrokken te zijn bij het volgende nationale beach seizoen i.v.m. scheidsrechters. Johan VR zal 

dit doen 
Hubert vraagt naar situatie i.v.m. scheidsrechtersactie en algemeen gevoel bij scheidsrechters: Johan geeft 

uitleg. Hubert vraagt naar scheidsrechters te luisteren.  
Iedereen is bereid om rond tafel te zitten om problematiek verder te bespreken. 3 december komt scheidsrech-

terscommissie samen en RvB wordt uitgenodigd door Johan C. Johan stelt agenda op.  
 

3. EVC 
Jean-Paul meldt dat aanmaak van nieuwe website in voltooiing is.  
 

4. Verslagen  
RvB 26/10 
DB 05/11 

- vraag Pierre i.v.m. kosten IPJOT: vraag tot verhoging tussenkomst: Luc verduidelijkt dat toelage zou blijven 
maar dat provincie zou kunnen aanbesteden. Luc meldt dat dit kan bekeken worden nadat alle kosten uit de 
provincies worden doorgegeven. Zal onderzocht worden voor aanpassing naar de realiteit. Tegen 10/12 krijgen 
we deze info van de provincies 

- Lotto jeugdsport: voor 2012 goedgekeurd. Voor volgende jaren niet voorspelbaar. 
- vraag Hubert over tweede match Kieldrecht: gaat over uitlenen materiaal aan een club door EVC: Etienne 

moet op de hoogte zijn 
 

DB 19/11: 

- EK dames 2015 toegewezen aan Nederland en België 
- WK kwalificatie 2013 toegewezen voor dames en heren 
 

5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistiek 
Bestuurlijk reglement 

- aanpassing hfdst 4 artikel 14: mits kleine aanpassing goedgekeurd. Pierre werkt uit  
- aanpassing hfdst 3 art 3: goedgekeurd 
Vergaderdata 2013: goedgekeurd 
Briefwisseling 

- info over automatisering werk secretariaat 
- schrapping min 8 jarigen in tweede periode 
- promotie en communicatie: na tekst van Pierre zal Willy C samenstelling opvragen 
- vraag Filip Rossel om een facebook account wordt besproken: verder onderzoek zal gebeuren 
 

6. Financiën  
Bespreking budget 2013 dat reeds werd besproken met financieel verantwoordelijken van de provincies. Wordt 

aldus op Algemene Vergadering VVB gebracht 
 

7. KBVBV 
 

8. Varia 
Limburg:  

- 21 december Volleyawards; RvB wordt verplaatst naar 28 december  
- onkosten 1 oktober voor vergadering met vormers: Huub vraagt of die worden uitbetaald. Luc meldt dat ze zul-

len uitbetaald worden 
Oost-Vlaanderen heeft op Algemene Vergadering van 8 december Ethias uitgenodigd 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 28 december 2012 – 19u00  
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Opleidingen VTS - Volleybal – 2012-2013 
 

 

 

opleiding modules lokatie CV formule 
lesdagen examen 

start einde TH Pr 2de zit 

Aspirant 
 

Mol  
(Antwerpen) 

Lief Danneels Dag 
     

Aspirant 
 

Tielen  
(Antwerpen) 

Jan Cuypers   
aan de 

gang     

Aspirant 
 

Lint  
(Antwerpen) 

Lief Danneels Weekend 12/01/2013 16/03/2013 
   

Aspirant 
 

Genk  
(Limburg) 

Maurice Hermans Dag 
     

Aspirant 
 

Hasselt  
(Limburg) 

Koen Swinnen Weekend 27/10/2012 3/11/2012 
   

Aspirant 
 

Molenstede 
(Vlaams-Brabant)  

Dag 
     

Aspirant 
 

Herzele  
(Oost-Vlaanderen) 

Henk Vanden 
Herrewegen 

Dag 
april-mei 

2013     

Aspirant 
 

Oostende  
(West-Vlaanderen)  

Dag 
     

Aspirant 
 

Torhout  
(West-Vlaanderen)  

Weekend 
     

Aspirant 
 

Tongerlo 
(Antwerpen) 

Joke Leijssen Weekend 20/01/2013 10/03/2013 
   

          

Initator 1+2+3 
Dessel 
(Antwerpen) 

Joke Leijssen Dag 8/04/2013 26/05/2013 
   

Initator 1+2+3 
Heist-Op-Den-Berg  
(Antwerpen) 

Liesbeth Lambaerts Weekend 10/11/2012 23/03/2013 
   

Initator 1+2+3 
Oostakker  
(Oost-Vlaanderen) 

Henk Vanden 
Herrewegen 

Dag 15/07/2013 26/07/2013 
   

Initator 1+2+3 
Averbode  
(Vlaams-Brabant) 

Swa Depelchin Dag 27/01/2013 15/04/2013 
   

Initator 1+2+3 
Vilvoorde  
(Vlaams-Brabant) 

Joeri/Geert Dag 
     

Initator 1+2+3 
Haacht  
(Vlaams-Brabant) 

Swa Depelchin Dag 24/03/2013 14/04/2013 
   

Initator 1+2+3 
Genk  
(Limburg) 

Maurice Hermans Weekend 21/09/2013 19/01/2014 
   

Initator 1+2+3 
Torhout  
(West-Vlaanderen) 

Jan Dereeper Weekend 
april-mei 

2013     

          
Instructeur 2+3 

Gent  
(Oost-Vlaanderen) 

Henk Vanden 
Herrewegen 

Dag 6/09/2013 26/10/2013 
   

Instructeur 2+3 
Genk  
(Limburg) 

Maurice Hermans Weekend 13/04/2013 1/06/2013 
   

Instructeur 
NPH 

2+4 
Vilvoorde 
(Vlaams-Brabant) 

Joeri/Geert Dag 
     

Instructeur 
beach  

2+3 
Vilvoorde 
(Vlaams-Brabant) 

Rick Donckers Weekend 
     

    
  

     

Trainer B 2+3 
Beerse 
(Antwerpen) 

Lief Danneels Dag 
     

Trainer B 2+3 
Vilvoorde 
(Vlaams-Brabant) 

Swa Depelchin Weekend 27/04/2013 2/06/2013 
   

                    

Trainer A 2+3 
Hofstade 
(Vlaams-Brabant) 

Joeri/Geert Weekend 
april-mei 

2013     

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 Vlaamse Volleybalbond organiseert 
 

 
i.s.m. Dynamo Project 1 bijscholing: 

 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  

 

 Op donderdag 21 februari 2013:  

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_20130221_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 2013 geplande opleidingen en workshops van Dynamo Project zijn te vinden op de website:  

http://www.dynamoproject.be/ 

 
 
 
 

 

http://fd10.formdesk.com/vsf/Dynamo_Vrijw_20130221_Inschrijving
http://www.dynamoproject.be/
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Vrijwilligers 
 

 

Forfaitaire vergoedingen vrijwilligers vanaf 1 januari 2013 
 

Het bedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen die aan vrijwilligers mag toegekend worden bedraagt:  

 Het dagplafond zal maximaal 32,71 euro mogen zijn.  

 Het jaarplafond zal 1.308,38 euro mogen bedragen. 

 

Het is mogelijk de forfaitaire vergoeding te combineren met terugbetaling van de reële vervoerkosten en dit 

voor max 2000 km per jaar per vrijwilliger (max. € 0,3456/km t.e.m. 30/06/2013) 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Al meer dan 33 jaar  goed gespeeld 
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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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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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.sportenverkeer.be/
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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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