Officieel orgaan van de Vlaamse Volleybalbond vzw
Verschijnt periodiek – 41ste jaargang nr. 1 van 20/09/2012

Met de steun van Bloso
Verantwoordelijke uitgever:
Willy Corbeel, secretaris-generaal
VVB - Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvoorde
Tel: 02/257.16.00 - fax: 02/257.16.02
e-mail: vvb.secretaris.generaal@skynet.be
website: http://www.volleyvvb.be
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Goedgekeurde aanvragen
Raad van bestuur 25/05/2012 en 22/06/2012
Samensmeltingen van clubs
AT 2008 VC Jemsz Beerse
L
0736 VC Hevoc Hees
➩ AT
2008 VC Jemsz Beerse

L
L
➩

0360 Gems Diepenbeek
2286 VC Munster
L
0360 KVC Gems Diepenbeek

O
O
➩

1283 VV Temse
1536 Bells Temse
O
1283 Volley Team Temse

VB 0182 KVC Colomba Kortenberg
VB 1642 Vollek Erps-Kwerps
➩ VB 0182 Sterko Kortenberg
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VB 1057 Sport Club Bellingen
VB 1328 Saco Halle
➩ VB 1057 Volley Bellingen Halle

Clubontslag
AA 2283 ’t Konifair aan de Dijle Mechelen
O

1261 VC Sibok Sinaai

Naamwijziging

O

2209 VK Grouttech Aalst

AA 1333 Topvolley Precura Schelde-Natie Antwerpen
➩ AA 1333 Schelde-Natie Precura Antwerpen

VB 0723 Group d’Arte Averbode
VB 2228 VIP Jevaro Sint-Agatha Rode

AA 2092 Volley Lint
➩ AA 2092 VC Tesla Lint

W

AT 1026 VC Merksplas
➩ AT 1026 BVMV Merksplas
AT 1485 VC Focus Vosselaar
➩ AT 1485 BVMV Focus Vosselaar
O
➩

1113 VC Leeuwerik Lede
O 1113 Dynaco Lede

O
➩

1463 Evo Ename
O 1463 Evo D’Hondt Ename

O
➩

1840 Arthus Real Dames Wetteren
O 1840 Real Dames Wetteren

O
➩

2124 DVK Belltex Oudenaarde
O 2124 Forza Oudenaarde

O
➩

2292 Ghent Alle Stars Volley Center Gent (GAS VC)
O 2292 Gent All Stars Volley Promo

0582 Roularia Dam Roeselare

Afsplitsing club
O 2299 CS Deinze
voorzitter
Geert De Ketelaere
A. Saverijslaan 4
9800 Deinze
info@nimasoft.be
secretaris
Grietjes Struyven
Ten Bosse 69
9800 Deinze
griet.struyven@skuynet.be

VB 1755 VBC Bever
➩ VB 1755 VC Lennik Heren

Nieuwe clubs
AA 2300 ’t Schuurke Merksem
voorzitter
Leon Adriaenssens
Grote Molenweg 140
2940 Stabroek
leo.adriaenssens@telenet.be
secretaris
Nils De Clerck
Vuurkruisenstraat 17
2180 Ekeren (Antwerpen)
nildeclerck@gmail.com

W
➩

0208 Volley Team Nivo Koksijde
W 0208 Volley Team Koksijde

B O 0008
voorzitter

W
➩

1174 VC Albo Jong Kuurne
W 1174 VC Jong Kuurne

W
➩

2174 VC Debrouwer Consulting Wervik
W 2174 VT Ergo Wervik

secretaris

Sini-beach Sint-Niklaas
Luc Declercq
Godsschalkstraat 41
9100 Sint-Niklaas
luc.declercq@skynet.be
Annick Strijbol
Godsschalkstraat 41
9100 Sint-Niklaas
annick.strijbol@skynet.be
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Ledenadministratie
Overgangen in onderling akkoord
Tussen toegetreden leden, de volleybalvereniging waarbij men het lidmaatschap wil opzeggen en de rechtverkrijgende 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 2de 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.
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Niveau spelerskaarten
-

Een spelerskaart geldig voor niveau ‘ALLE’:
Mag aantreden in alle reeksen, dit kan zijn jeugd, 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.

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
Een toelichting over de sportverzekering kan je vinden op de VVB-website www.volleyvvb.be
(http://www.volleyvvb.be/verzekering/).
Hierbij worden 2 Items aangehaald:
1. Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VVB
2. de mogelijkheid tot individueel te onderschrijven door de clubs voor wettelijk verplichte en/of aanbevolen verzekeringen
Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2012:
- vul een ongevalaangifte in zodat je over de nodige informatie beschikt.
- breng het ongeval in via Extranet http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm.
De handleiding kan men terugvinden op de VVB-website.
- laat het geneeskundig getuigschrift opmaken door de behandelende geneesheer en verstuur dit
naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73,
3500 Hasselt. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.
Voor het inloggen op het Extranet dient men het volgende in te geven: !Let op het hoofdlettergebruik!
Identificatie
Paswoord
Deze gegevens zullen de clubsecretarissen eerstdaags via mail ontvangen.
Let wel: voor een ongeval, dat plaats vond/vindt t.e.m. 30/09/2012 moet een aangifte van Nateus zoals
gebruikelijk ingestuurd worden.
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Oproep kandidaturen
In het kader van haar werking stelt de Vlaamse Volleybalbond vzw
volgende niet-betaalde functie open:
“VOORZITTER VVB-BEACHCOMMISSIE”
Bevoegdheden van de commissie:
- organiseert het Vlaams Beachkampioenschap;
- organiseert en promoot de beach binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden
- draagt elk voorstel voor dat bijdraagt tot de geschiktste manier van aansluiting, verzekering en
reglementering van leden of clubs van ons verbond die uitsluitend georganiseerd beachvolleybal beoefenen.
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur per aangetekende zending opsturen
of voor ontvangst afgeven aan:
Vlaamse Volleybalbond vzw, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde
Kandidaturen dienen ten laatste op 8 oktober 2012 binnen te zijn.
Deze commissievoorzitter worden voor een periode van vier jaar benoemd door de raad van bestuur VVB,
op haar zitting van 26 oktober 2012

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 19 oktober 2012.
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Verslagen Raad van Bestuur VVB
Raad van Bestuur VVB 24 februari 2012
1. Inzage dossier
2. Commissies
Topsportcoördinator:
Beach Hall overkapping: offertes opgevraagd en enkele ontvangen.
Bondscoach:
- 6-tal mensen gekandideerd.
Ploegen in competitie:
- afhankelijk van instroom
- 1 ploeg meisjes en 1 ploeg jongens in divisiereeks
- 1 ploeg meisjes en 1 ploeg jongens in provinciale reeks.
Nationale ploegen:
- juniorploegen voorbereiden voor EK.
- dames: reeds enkele buitenlandse ploegen hebben oefenwedstrijden gevraagd
Sporttechnisch coördinator
Beker van België:
- grootste Volleyevent van het jaar
- mediabelangstelling fenomenaal. Ook aan Franstalige kant
- volgende editie: 17/02/2013
Volgende organisaties:
- in functie van kwalificatie EK
- zowel mannen als vrouwen in de ‘Lange Munten’ in Kortrijk.
CL: alle provincies bereid om CL C in te voeren met verplicht initiator diploma.
- initiator is voor spelwijze 4-4.
- nieuwe procedure om coachlicentie af te leveren, niet zomaar te ontvangen.
- Geert met competentieproject bezig: samen met VTS/Bloso. Uitschrijven: wat verwacht wordt voor bepaald
niveau. Zal nog enkele maanden duren.
- wijziging t.o.v. competitie: reglementering voor coachlicentie behouden van dit ogenblik.
Ontmoetingen:
Reglementen:
Vlaamse jeugdbeker:
- Gilbert overloopt de wijzigingen.
- reglement goedgekeurd
Vlaamse Beker:
- Gilbert overloopt de wijzigingen.
- reglement goedgekeurd
Verslag LOC: punt 3: datum 2012 moet 2013 zijn.
Voorstel afsplitsing forfait reserven:
- n.a.v. beslissing RvB vorige maand.
- RvB gaat akkoord met aanpassing, maar punt ‘uitzondering TSV’ moet herformuleerd worden. Op
volgende RvB punt terug opnemen.
Jeugd:
Competitie 2-2:
- reglement idem als vorig jaar, behalve punt wissel. Swa leest wijziging voor.
- zal volgende RvB voorgelegd worden.
Jeugdsportfonds: apotheose
- vraag niet op 31/12/2012. Suggestie om samen te laten vallen met BvB. Kan promotieactiviteit zijn.
Technische denkcel:
- opgestart door Swa, Emile Rousseaux en Geert:
- niet provinciaal getint. Mensen die kunnen ingaan met opzet en planning van Emile.
- trachten om nieuwe technische lijn te maken voor jeugd en te gebruiken als ‘start’ voor nieuw beleidsplan.
- later naar verdere evolutie (hoger categorieën: 4-4 en 6-6)
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Enquête resultaten:
- overzicht op vergadering overhandigd.
- belangrijker zijn commentaren: clubs zijn toch begaan met kwaliteit.
- resultaat wordt in jeugdcommissie ter harte genomen om heel gebeuren van jeugdbeker te herstructureren
en te zien wat ermee te doen.
IPJOT:
- binnen jeugdcommissie besproken: van de 3 data 1 WE (januari) laten vallen en laten doorgaan op
midweek.
- vorige RvB ook besproken en gevraagd om in PC te bespreken zodat beslissing kan genomen worden door
jeugdcommissie.
Jeugdeindronden:
- document kosten besparend is advies van jeugdcommissie.
- vraag om te bespreken/herbespreken in PC met gegeven advies.
Belangrijk dat de provincies de door Johan gestelde vragen bespreken, afhandelen en volgende RvB beslissing
van PC mee delen.
VVB-projecten:
- worden goedgekeurd door RvB VVB
- provincies zijn autonoom. Per provincie is een Algemene Vergadering waar iets moet goedgekeurd worden.
- Beleidsplan invullen. Kan aangepast worden.
Link jeugd-topsport
ste
- n.a.v. opstart 1 graad.
- bezig houden met regio-projecten:
o kinderen door ondersteuning meer trainen
o zorgen dat kwaliteit verhoogd wordt in elke regio.
- Koen wordt volgende jeugdcommissie uitgenodigd voor bespreking.
Scheidsrechters:
Juridische uitspraken:
- per post naar belanghebbende
- ter info via mail versturen
Bestelling SR kosten: vraag om doorschrijf. Voorstel nieuwe aanpassing nog lay out doorsturen naar VVB
Scheidsrechtersvergoedingen: wordt besproken
Verslagen Raad van Bestuur: genomen beslissingen direct aan commissies doorgeven.
3. EVC
Verslag securitécoach ontvangen:
- zeer positief; met meeste zaken in orde.
- gegeven advies: mee bezig.
- wordt naar verzekeringsmaatschappij doorgestuurd.
Contract Fyzix te verlengen: willen contract op 18 jaar. Heeft extra formaliteiten.
Contract Smash:
- vervalt oktober 2012. Aantal afspraken zodat einde mei evaluatie kan gebeuren om terug termijn van 9 jaar
op te stellen.
3-tal initiatieven:
- overdekking beach terreinen
- verlichting sporthal
- ideeën uitbreiding sporthal
4. Goedkeuring verslagen
Raad van Bestuur dd 27/01/2012: goedgekeurd
de
- uitstroom competitie: 2 ploeg in competitie: liggen vast. Afhankelijk van instroom.
Dagelijks Bestuur dd 06/02/2012:
- zoveel mogelijk emailadressen om zoveel mogelijk info te versturen.
- verplicht veld van maken.
Dagelijks Bestuur dd 20/02/2012:
- Juridische commissievoorzitters:
5. Secretaris-generaal
Statistieken: goede evolutie
Coachlicentie C: gestelde vraag van Johan te bespreken in PC en terug op te nemen volgende RvB
Algemene Vergadering:
- uitnodigingen werden verstuurd. Wordt verder voorbereid.
- provinciale financiële bestuurders nog uitnodigen ter bespreking van financieel.
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-

voorstellen statutenwijziging:
gegeven document voorbrengen op Algemene Vergadering.
oude situatie blijft van toepassing tot goedkeuring verslag Algemene Vergadering.
Blosorapportering: werk van maken.
Vacature bediende: wordt toegelicht
Gesprek met Filip Rossel: i.v.m. commissie promotie en media.
- veel voorstellen. Zal binnen commissie verwerkt worden.
- voor sommige vragen doorverwezen naar personen naar wie te richten voor toekomst.
- uitgewerkte folder:
om te gebruiken binnen provincies en acties die gevoerd worden.
via provincies te verdelen. Andere mogelijkheid: laten verspreiden door club. Kan etiket clubgegevens op
gekleefd worden.
Briefwisseling:
- vragen i.v.m. fusie en afsplitsing. Worden beantwoord
- gesprek met Mercator en Ethias: Willy C licht toe. Wordt verder geëvalueerd.
6. Financiën
Afrekening vorig jaar
Begroting 2012 ook opnieuw voorgelegd op Algemene vergadering.
Provinciale financiële bestuurders worden in de loop van de maand maart nog uitgenodigd ter bespreking
7. KBVBV
Vergadering voorzitters. Willy B licht toe.
8. Varia
Vraag dat PC vragen van Johan doorneemt, zodat deze op de volgende RvB kunnen behandeld worden.
Beleidsplan 2013-2016: stappenplan om te kunnen volgen. Indien vraag aan provincie voor uitvoering, moeten
sommige projecten ook met provincie besproken worden.
Belgisch Beachkampioenschap:
- Willy B en Philip Berben zijn bezig met gesprekken.

Raad van Bestuur VVB 23 maart 2012
1. Inzage dossier
2. Commissies
Sporttechnisch coördinator
Proms:
- staat op punt
- uitnodigingen werden verstuurd
Rapportering Bloso:
- Geert dankt de provincies voor het doorgeven van de gegevens
4-jaarlijks Beleidsplan:
- engagement om genomen stappen zeer regelmatig voor te leggen aan RvB ter goedkeuring/bevestiging.
- vandaag: samenstelling planningsteam en missie.
- belangrijkste is missie, Geert leest voor. Ook MVS toevoegen aan missie.
- nu bezig met fase 1: informatie verzamelen
- enquête
o werd uitgewerkt.
o zal per mail verstuurd worden aan verschillende actoren, met de vraag deze in te vullen, om beleidgegevens
voor de volgende 4 jaar te verzamelen. Belangrijk zijn de antwoorden van de leden RvB als aandeelhouders
o naar: leden RvB; provinciale voorzitters ter bespreking in de provincie; commissieverantwoordelijken
(eventueel ter bespreking in de commissie).
Super Cup: zondag 23/09 in Leuven sportoase
Ontmoetingen:
Kalenderboekjes:
- afgeschaft, reeds vorige RvB beslist. Clubs worden via VI verwittigd.
- alle info (reglementen en nodige gegevens) staan op website.
- website: uitbreiding met clubgegevens
- uitslagen: instellen op laatste WE
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Competitiereglement VVB: Gilbert overloopt wijzigingen
- geneesheer wordt dokter (staat op wedstrijdblad)
- kiné: kinesist/verzorger
- leeftijd: indien noodzakelijk wijzigen.
- uitzonderingsregel topsport
- goedgekeurd met aanpassing tekst forfait
Liga A reglement: Gilbert overloopt wijzigingen
- opmerkingen worden besproken op RvB KBVBV
- speler aansluiten na 15/01 mag niet spelen. Buitenlandse spelers: aanvraag internationaal transfer op 15/01
kan procedure 3 weken duren. Te bespreken op KBVBV
- Administratief Reglement: vergunning officieel bestaat niet: weglaten in competitie reglement.
- tekst voor niet-Europese spelers: ‘geen uitstel van wedstrijd indien speler opgeroepen wordt’ werd niet
opgenomen, doorgegeven aan Julien Van Brusselen.
- Koen merkt op dat in buitenland: indien buitenlandse speler opgeroepen wordt, wordt geen uitstel
toegestaan; indien eigen speler opgeroepen wordt, wordt uitstel toegestaan. Bespreken op KBVBV
- ploegen die niet voldoen voor liga A, kunnen niet stijgen. Regulations werden naar clubs liga verstuurd.
Regulations kunnen aangepast worden aan opmerkingen
Nationale reglement: Gilbert overloopt wijzigingen afwijkend van regl Liga A
- Punt: (3.2.3.2) Uitstel voor deelname van speler aan Europese wedstrijd: Koen meldt dat op hoogste niveau
(Beker van België) wordt uitstel verleend, waarom niet bij provinciale beker. Vraag om dit op te nemen in
provinciale reglementering
Homologatiereglement: werd bekeken op vergadering homologatiecommissie.
Boetelijst:
- enkel nationaal. Gilbert overloopt wijzigingen
- boete: voor AIF: kalenderboekje verschijnen; voor VVB op website
- boetelijst VVB: wordt volgende RvB voorgelegd.
Kalender: Gilbert licht toe. Reeksen liggen in lijn met VVB kalender
Speeldatum Super Cup: kan enkel op zaterdag te spelen, niet op zondag.
Opmerkingen voor nationale opgenomen en zal doorgegeven worden aan JVB om voor te leggen op RvB
KBVBV.
Topsportcoördinator
Dinsdag 27/03 om 18.30u persconferentie: 3 punten: Dominique Baeyens; Claudio Gewehr; nieuwe
Topsportschoolcoördiniator. Contracten worden voorbereid.
Topsportschool:
- teams in competitie: Koen licht toe
- Be gold: reeds goedgekeurd
ste
- morgen: instapdag 1 graad.
Programma Nationale Teams:
- dames en heren: 3 x 3 interlands. Landen werden al gecontacteerd.
- in Kortrijk. NPM ook trainen vanaf augustus.
Jeugd:
Reglement 2-2:
- identiek reglement als vorige keer, met kleine aanpassingen: nl. wissels; spelconcept; geboortedata
aangepast
- goedgekeurd
Voorstel VVB- jeugdeindronden:
- advies jeugdcommissie en ontmoetingscommissie niet zelfde standpunt.
- aan PK gevraagd standpunt mee te delen
- later beslissing meegeven aan Swa en Gilbert
IPJOT:
- in mei 2012 zullen alle provincies deelnemen
- het hele concept bekijken en evalueren. Alle provincies mee werken, standpunt innemen en naar
beleidsplan melden.
Scheidsrechters:
Dank aan Willy C en Luc voor hun aanwezigheid op bijeenkomst i.v.m. fiscale fiches.
28/03 bijeenkomst voor aanduiding
Chris Thuys zal meegaan met SVS
Melding: indien een wedstrijd niet doorgaat wordt gevraagd de scheidsrechter te verwittigen.
ste
Polo: contract bij KBVBV; Arthuro maakt bestellingen klaar, in mei, 1 bestelling.
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Verslag: ontslag: compromis tot einde seizoen, evalueren en dan beslissen.
29/03:
- vergadering BOIC: Albert Daffe en Willy C. Philip Berben zit voor. Met 9 federaties overleggen. Voorstel
scheidsrechterscommissie voorleggen aan minister. Streven om voor SR vrijgestelde som te kunnen krijgen
over een jaar. Hoogte som te bezien. Vrijwilligers lukt niet voor alle niveau.
- vrijwilliger: dagvergoeding niet meer dan 32 euro. Enkel trainer hoogste ploeg geen vrijwilliger, anderen
kunnen vrijwilliger zijn, maar volgens reglementen ‘vereffenen’.
- voor SR betaald uit VVB-kas worden fiches uitgeschreven (wettelijk verplicht). Andere SR moet via clubs.
Alle clubs hebben bundel ontvangen. Publicatie op website:voorlopig niets.
- Iedere club zou een fiche moeten uitgeven. Persoon die gelden ontvangt moet dit aangeven aan belastingen.
3. EVC
Nieuwe werkman werd aanvaard ter vervanging van Jean (pensioen)
Verlichting sportzaal.
- verdeling mogelijk in compartimenten/zones en instellen lichtsterkte.
- sportzaal elektronisch gestuurd, automatische ‘dimming’ als niemand op terrein beweegt
4. Goedkeuring verslagen
Raad van Bestuur dd 24/02/2012: goedgekeurd
Ploeg meisjes valt weg in topsportschool provinciale reeks.
Dagelijks Bestuur dd 19/12/2011:
- Kampioenenviering gaat door op 04/05
- uitnodiging persconferentie van 27/03. Aanwezigheid melden aan Willy C of Geert.
- Mega beach gaat niet door.
5. Secretaris-generaal
Statistieken: goede evolutie
Jeugdeindronden:
- ontmoetingscommissie niet echt tegen, jeugdcommissie niet voor.
- bespreking in provincies: 4 provincies willen behoud huidig systeem, 1 provincie wil 5 provincies samen
- huidig systeem blijft behouden.
IPJOTS:
- duidelijke analyse maken en evalueren in provincies. Nu detectiesysteem om talenten te selecteren,
vroeger: om talenten te detecteren. In sommige provincies is IPJOT ook en uitstraling.
- data bekijken: aantal beperkingen van data: schoolvakanties zijn selectietrainingen,
- bespreking in provincies: 4 provincies willen IPJOT behouden. Bespreken met de jeugdcommissie.
Coachlicentie C: verder bespreken met trainersfederatie
Promotiefolder: voorgestelde folder van commissie Promotie en media werd doorgestuurd
Algemene Vergadering VVB: wordt opgevolgd door Karin
Algemene Vergadering KBVBV:
- op 19/04 om 1800 in EVC
- delegatie: Willy C, Etienne, Johan, Luc, Roger, Willy L, Willy S, Pierre, reserve: Guy
Lotto jeugddossier: ligt voor bij Lotto. Vragen nog info op.
Ethias: Willy C licht toe
Aanwerving nieuw personeelslid voor bepaalde tijd (15/03 tot 30/09/2012)
Bespreking met programmeur:
- website VVB
- vrijheden elektronisch laten verlopen: Willy C licht toe.
- idee aansluitingskaart ook besproken
Brieven/mails: Willy C leest in kort voor
- over racisme, …
- geval van doping: Walhain/Eisden. Door Franstalige dopingcontrole. Wordt opgevolgd
6. Financiën
Rekening 2011:
- gisteren door financieel beheerders van provincies nagekeken. Luc licht toe.
- organisatie nationale beach: Willy B licht toe.
Provinciale Beach: wordt besproken
7. KBVBV
Organisaties KBVBV terug toevertrouwd aan VVB in beheer.
Verslag RvB KBVBV zal volgen. Nieuwe bediende moet opmaken.
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Raad van Bestuur VVB 27 april 2012
1. Inzage dossier
2. Commissies
Topsportcoördinator
Aanstellingen:
- Nationaal mannenteam:
o hoofdcoach: Dominique Baeyens;
o nieuwe assistent-coach: nog in te vullen
- TSSV: wordt besproken
o Fien Callens
o Maarten De Roey
Programma’s: lopen. Heel wat wedstrijden worden georganiseerd, met nazicht van het budget, bij zowel heren als
dames.
Tussentijdse evaluatie naar Bloso toe.
EK kwalificatie junior: hopen tornooi te kunnen organiseren in België.
Sporttechnisch coördinator
Opmerking op vorig verslag: Super Cup wordt op zaterdag 22/09 georganiseerd, voor uitzending TV
Beleidsplan:
- planningsteam en missie vorige vergadering goedgekeurd
- gegevensverzameling:
o heel wat opzoekingswerk
o heel wat cijfermateriaal/evolutie; welke info interessant en welke niet. Geert licht toe
aantal jongens zakt
gemiddeld 32% jongens en 68% meisjes (wel verschillen tussen provincies)
externe gegevens
o intern / extern – sterktes / zwaktes: moeten gecombineerd worden.
- vanuit eigen ervaring gevraagd om lijstje mee aan te vullen. Zo spoedig mogelijk doorgeven aan Karin voor
oplijsting. Bepaald richting voor volgende 4 jaar.
- regelmatig feedback naar RvB, maar ook vraag voor input. Iedereen bij betrekken; berust op input van
commissies en provincies. Appreciatie van werk dat er ingestoken wordt.
Kortrijk:
- 18/05 (woe) persconferentie. Uitnodiging zal verstuurd worden.
- Dierickx en Depestele werden aangesproken voor de fotoreportage.
- verschillende partners voor campagne.
Ontmoetingen:
Boetelijst:
- lijst nationaal en VVB samengebracht om verschillen van sommige boetes weg te werken.
o Gilbert overloopt de wijzigingen.
o boetelijst: goedgekeurd. Datum goedkeuring opzetten
Ballenmerken:
- nationaal: 1 bal per merk (in rood)
- voor FIVB ook MVA 300
- voor VVB mogen gebruikt worden:
o BV 5121S (oud model) enkel voor vorig seizoen goedgekeurd.
o BV 5091S mogen nog gebruikt worden: 2012-2013
Homologatie zalen:
ste
- kampioenen 1 provincie: naar divisie
o zaal Jeugdvolley Londerzeel voldoet niet meer voor divisie. De club kan uitwijken naar sporthal Londerzeel zelf.
o reglementeringen gewijzigd. Niet zo streng, zodat iedereen voldoet aan norm van divisie.
o RvB niet akkoord om uitzondering toe te staan.
Jeugd:
Swa verontschuldigd
Scheidsrechters:
Aanduidingen eindronden en testwedstrijden zijn gebeurd.
Vraag voor seizoen 2013-2014: mogelijkheden voor aanpassing aan aanduidingprogramma. Doorgeven aan Willy
C met formulering
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Belasting:
- Mail van DB
ste
o vraag aan provincie om te vragen aan scheidsrechterverantwoordelijke om scheidsrechter te ‘leveren’ voor 1
de
ste
de
scheidsrechter in dames 2 divisie? 1 divisie dames (2 scheidsrechter)?
o voor VVB-wedstrijden: Johan C licht toe.
Johan C informeert scheidsrechterverantwoordelijken
o bespreken in provincie en doorgeven aan Johan C. Te bespreken op volgende RvB
- Vergoedingen VVB-tornooien/Bel beach: wordt besproken
3. EVC
Algemene vergadering:
- met ruime delegatie
- aantal aandelen van clubs, op adres van 25 jaar geleden. Aangepast en gevraagd aan clubs om te verbeteren
indien nodig.
Smash: met nieuwe uitbater onderling bespreken. Vergadering met Koen en Jan W (internaat)
Verlichting:
- voorstel van Koen om half juni te doen. Leerlingen TSSV hebben examens.
- duur: 1 week; 1 terrein per keer.
Kampioenenviering:
- vrijdag 04/05 kampioenenviering, nog met Jan verder bespreken
- uitnodigingen clubs: nog maar 2 ontvangen. Opnieuw doorsturen.
4. Goedkeuring verslagen
Verslag 23/04: geen opmerkingen
DB 02/04: facturatie: voorbeeld factuur? Luc zorgt ervoor.
DB 23/04: geen opmerking
5. Secretaris-generaal
Statistieken: niet veel over te zeggen
Coachlicentie nieuw tarief:
- Willy C besproken met Joeri: Willy licht toe
- vraag: vergoeding gestegen en automatisch lid van trainersfederatie 1 jaar uitstellen om alle veranderingen en
aanpassingen te doen.
- RvB gaat akkoord.
- Willy C licht verantwoordelijke trainersfederatie in.
Verkiezing commissie verantwoordelijken zal verschijnen in VI: Jeugdcommissie; Redactieraad; Promotie en
communicatie
Clubadministratie:
- Willy C licht enkele uitzonderingen toe
- alle clubaanvragen worden goedgekeurd, uitgezonderd Bever
Lotto jeugd: is toegezegd.
Vraag van leden voor ontslag: willen niet meer aangesloten worden.
Clubs met schulden:
- bestuurders clubs contacteren.
- afgelopen woensdag werd aangetekende zending verstuurd.
Folders commissie Promotie en Communicatie zijn in druk.
Personeel: Willy C licht toe
Bericht Ethias vrijwilligersactie
- is afgesloten; was succesvol
- vanuit VVB hebben een 25-tal clubs deelgenomen.
- clubs die deelgenomen hebben zullen een pakket twv 500 euro ontvangen.
6. Financiën
Niets te melden
7. KBVBV
PNV Waasland Willy B licht toe.
AIF blijft erop staan om toch nog dit jaar barragewedstrijden te spelen zoals vorig jaar.
Beach: Willy C licht toe.
- budget geaccepteerd zoals Luc P heeft opgemaakt
- Oostende heeft afgehaakt, maar Middelkerke zal hoogstwaarschijnlijk 2 tornooien organiseren
- verantwoordelijke beach VVB en AIF ook uitnodigen op beachvergaderingen.
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8. Varia
Geen
9. Reglementen:
Verschillende bovenlokale of afgevaardigde waren aanwezig op de vergadering om een zo breed mogelijke
consensus te bekomen.
Aanpassingen reglementen:
- soms wat aanpassingen ‘schoonheidsfoutjes, soms wat andere aanpassingen
- Pierre geeft wijzigingen aan
o Huishoudelijk reglement: toepassing: vanaf 01/05/2012
o Bestuurlijk reglement: nog enkele punten moeten aangepast worden. wordt later voorgelegd.
o Administratief reglement: reglement wordt goedgekeurd. Toepassing vanaf: 01/05/2012

Raad van Bestuur VVB 25 mei 2012
1. Inzage dossier
2. Commissies
Willy B neemt namens de RvB VVB afscheid van Roger Sneyers en overhandigt een attentie.
Topsportcoördinator
- Mooie resultaten heren tegen Portugal, dank aan Etienne en ploeg voor organisaties
- Dames eerste twee matchen gewonnen in Spanje
- Bij beide ploegen groot enthousiasme
- Topsportcommissie: beach: start cel beach: Koen zal cel vormen.
- EK Dames 2015: Nederland heeft kandidatuur gesteld. Nederland wil gesprek over samen organiseren. Willy
Bruninx deelt geraamd budget uit. Raad van Bestuur geeft akkoord voor verdere besprekingen (belangrijk is dat
als we mee organiseren we ook zouden geplaatst zijn)
Sporttechnisch coördinator
- JSF dossier 2012 was bijgevoegd en wordt nog even gepresenteerd door Geert. Datum indienen wordt aangepast naar 30 juni. Dossier goedgekeurd
- Beleidsplan 2013-2016: wordt verder besproken en werk gaat verder
- Heel goede persconferentie georganiseerd door Stad Kortrijk voor EK Poules in september
- Willy Corbeel meldt ontslag Luc De Leenheer als Directeur opleidingen en stelt voor om Geert voor te stellen
aan Bloso. Raad van bestuur gaat akkoord.
Ontmoetingen
- Afwijking Dames Lennik i.v.m. met zaal wordt geweigerd
e
- Dames Oudenaarde uiten hun ongenoegen wegens niet stijgen naar nationale als kampioen van 1 divisie B.
Huidig systeem wordt besproken. RVB vraagt om hier over na te denken naar volgende seizoenen toe. (wijziging kan ten vroegste in 2014-2015). Gilbert geeft antwoord
Jeugd
- Nationale jeugdkampioenschappen: zeven VVB kampioenen op de 8
- Swa meldt ook feiten (trainer) in Tienen
- Willy C meldt ook krassen op wagens in Riemst
- Swa vraagt middelen om tijdens tornooi op te treden in geval van wangedrag. Bevoegdheden van jury moeten in dit verband uitgebreid worden. Zal ook nationaal besproken worden op KBVBV
- Voltis: kostprijs voor ouders zoals gemeld in vorig verslag blijft geldig. Geert, Swa en Koen bekijken hoe dit
te motiveren naar de ouders toe
- Swa overloopt verslag jeugdcommissie: Oost-Vlaanderen heeft probleem i.v.m. organisatie extra trainingen
door Rik en Wim vooral qua timing (maandag moeilijke dag). Extra kosten hiervoor zijn ook niet gebudgetteerd. Problemen zullen bekeken worden voor oplossing
- Start sporttechnische denkcel: Swa zal voorstellen overmaken naar verspreiding van deze leerlijn naar de
trainers toe
- IPJOT: Swa meldt beslissing om zich te houden aan datums zoals vastgelegd tot eind 2016
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Scheidsrechters
- Opmerkingen op extern verslag
- Vraag naar datum overleg BOIC werkgroep: voorlopig 11 juni 2012.
- Vormingsvergaderingen op 19, 21 en 28 september
- Meldt vandalisme op verschillende eindronden jeugd (zie hierboven bij jeugd en ook in Riemst)
- Inschrijvingsformulieren zijn verstuurd
- Er wordt gevraagd om de promoties voor te leggen aan de RvB VVB
3.
-

EVC
Huurovereenkomst met Fyzix voor 18 jaar is getekend
Aanvraag subsidiering zonnepanelen is goedgekeurd. Vermoedelijke eerste uitbetaling in juli 2012
Nieuwe uitbater cafetaria
Verlichting zaal wordt geplaatst van 11 tot 16 juni: minste storing Topsportschool
Nieuwe overeenkomst EVC/VVB zal binnenkort worden ondertekend

4.
-

Goedkeuring verslagen
RvB 27/04/2012: goedgekeurd
Willy Bruninx geeft nog uitleg over PNV
Geval Hees/Beerse fusie Willy Loverix vraagt garantie betaling provinciale schuld. Melden aan VVB
Jean Paul zal nota over structurering beach opnieuw doorsturen naar DB en RVB
VVB beachcommissie: voorzitter: kandidaturen opvragen.

5.
-

Secretariaat
Statistiek wordt besproken
Overzicht ingediende aanvragen naamwijzigingen, clubaansluitingen, clubontslagen worden goedgekeurd
Vraag Herenthout/Bouwel voor samensmelting: wordt goedgekeurd.
Willy C brengt verslag uit over personeelstoestand op secretariaat
Bestuurlijk Reglement wordt goedgekeurd
Pierre Vingerhoets zal voorstel uitwerken van in RvB gestemd artikel

6. KBVBV:
- Door ontslag van Godfried zal VVB Johan Van Riet voorstellen als Nationaal verantwoordelijke
7. Financiën:
- Willy Bruninx vraagt tweemaandelijkse budgetvergelijking
- Wat is procedure voor sr die zelfstandig statuut heeft aangevraagd ? Graag antwoord aan RVB
8.
-

Varia:
Guy Juwet: uitreiking kampioenenschaal in Kieldrecht.
Etienne meldt goede organisaties van Interlands bij clubs
uitslagen 2-2 staan niet op website
Jean Paul vond bekers voor kampioenen te klein uitgevallen

Raad van Bestuur VVB 22 juni 2012
1. Inzage dossier
Willy B verwelkomt collega Guy Juwet als voorzitter van Vlaams-Brabant en Julien Van Brusselen als 2de bestuurder
2. Commissies
Topsportcoördinator
- NP heren behalen behoorlijke resultaten, voorbereiding voor OS.
- NP dames: meer dan behoorlijk,
- Beachteam:
o hebben nog niet niveau om bij top te komen.
o nieuwe coach en op termijn nieuwe stek in EVC – gesprekken bezig
- TSV:
o nog enkele leerlingen opgeroepen voor test
o gesprek met school voor samenwerking naar toekomst toe
o 1ste graad is in orde.
- Naar stad Vilvoorde voor bespreking beachhal was positief.
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Sporttechnisch coördinator
- Samenstelling trainersfederatie:
o LDL blijft mandaat voorzitter trainersfederatie behouden tot 2013. Stopt in functie van directeur
sportkaderopleiding VTS op 01/07/2012.
o niet goedkeuren. Kandidatuur voorzitter opvragen. Naar RvB van juli verschuiven.
- Beleidsplan 2013-2016:
o FO prioriteitenbeleid: nieuwe opvatting: jeugdwerking naar sportclubs toe
o met planningteam regelmatig samen om BP op te maken
o weinig input voor beleiduitdagingen van provincies, input kan nog altijd gegeven worden.
Ontmoetingen
- Zaal Londerzeel besproken. Gemeente maakt probleem, club Londerzeel had reeds een oplossing door te
spelen in een andere zaal. Club promoveert en wetende dat zij aan bepaalde regels moeten voldoen. VlaamsBrabant geen vraag gekregen van club.
- Geen kalenderboekje meer, clubgegevens op website plaatsen. Bespreken met Willy C
- Mailings van Willy Gommeren i.v.m. bepaalde baltypes die niet wordt opgenomen in lijst VVB. Elke federatie
kan beslissen welke ballen voor hun competitie kan gebruikt worden. Willy C heeft standpunt reeds
doorgegeven aan Willy Gommeren. Standpunt blijft behouden.
Jeugd
- IPJOT: Swa stuurt alles door naar Etienne. Zodra kandidatuur binnen voorleggen aan Swa.
- Vergadering met technische denkcel bijna afgerond. Technische lijn voor clubtrainers bijna voltooid.
- JSF:
- dossier tijdig laten inbrengen, ontbrekende stukken opvragen
- enkel indien clubs uitdrukkelijk vragen nog een week uitstel dit toestaan.
Scheidsrechters
- Gestelde vragen i.v.m. leveren scheidsrechters, indien nodig: Antwerpen: neen; Limburg: in principe ja; OostVlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen: nog geen officiële beslissing, moet nog onderzocht worden
- Tarief van een provinciale scheidsrechter in de landelijke competitie: zelfde houden als provinciale scheidsrechter
- Promoties en richtlijnen worden op de volgende raad van bestuur voorgelegd
3.
-

EVC
Verlichting zaal is in orde
Akkoord i.v.m. cafetaria en voeding prijzen
Akkoord cafetaria en topsportschool

4. Goedkeuring verslagen
- RvB 25/05/2012: geen opmerkingen, goedgekeurd
- DB 04/06/2012: geen opmerkingen op verslag
5. Secretariaat
- Statistiek minder leden t.o.v. vorige maand wegens schrappingen en vrijheden. Volgende RvB ook overzicht
van schrappingen en vrijheden
- Clubontslagen: clubs die geen schulden hebben ontslag doorvoeren, andere nog wachten
- Aanstelling voorzitters commissies: naar volgende RvB: ingediende kandidaturen werden niet voorgelegd.
Huidige mandaten worden met 1 maand verlengd
- Wijziging reglementen: nog verder bespreken met Pierre voor aanpassing
6. KBVBV:
- WB licht EK 2015 toe: te ondernemen nodige stappen, samenwerking met Nevobo
7. Financiën:
- Met boekhoudprogramma kan korter op de bal gespeeld worden, budgetvergelijking inkomsten-uitgaven zal
om de 2 maanden gegeven worden
8. Varia:
- Vraag aan KBVBV om kopie overeenkomst Digiacomo over scheidsrechtersuitrusting KBVBV
- Vraag i.v.m. belastingaangifte voor een zelfstandige scheidsrechter moet doen? Zou in principe aan de club
een factuur moeten geven. Vraag naar richtlijnen hoe procedure moet verlopen. Luc zal bekijken en berichten
- Vraag i.v.m. voedselagentschap die controle zouden doen in cafetaria, AIF heeft brief ontvangen. Controle
kan uitgevoerd worden door voedselagentschap indien voedsel gegeven worden.
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De Vlaamse Volleybalbond organiseert
i.s.m. Dynamo Project 3 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 27 september 2012:
o Praktisch online boekhouden met btw-module
o in deze interactieve sessie leer je eenvoudig hoe je de boekhouding van je sportclub kunt bijhouden (voor zowel vzw’s als feitelijke verenigingen):
 in het 1ste deel komt de wettelijke verplichtingen van een kleine vzw op boekhoudkundig
vlak aan bod.
 in het 2de deel wordt gewerkt met het boekhoudprogramma
o voor deelname aan deze sessie is laptop ‘verplicht’ mee te brengen
o inschrijving via http://fd10.formdesk.com/vsf/Dynamo_OnlineBHP_20120927_Inschrijving
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/
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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
opleiding
Initator

Trainer A

modules

lokatie

CV

formule

start

einde

examen
TH

Pr

25/mrt

15/apr

22/apr

30/sep

dagcursus 17/jul

27/jul

19/aug

26/aug

16/sep

Maurice Hermans

weekend

22/sep

11/nov

19/nov

25/nov

20/jan

Luc De Leenheer

weekend

25/mrt

27/mei

dec

dec

mrt 2013

1+2+3

Meise

Swa Depelchin

weekend

1+2+3

Gent /
Oostakker

Henk Vanden Herrewegen

1+2+3

Genk

2+3

Hofstade

Al meer dan 33 jaar

lesdagen
29/jan

goed gespeeld

2de zit
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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 verkeersveiligheid.
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.

Stem van de Sportclubs
Als sportclub heeft het gemeentelijk sportbeleid ongetwijfeld een grote invloed op jouw organisatie.
In oktober 2012 zijn er lokale verkiezingen. Daarna gaat een nieuwe beleidsploeg, en dus ook een nieuwe of
herkozen schepen van Sport, aan de slag.
Als sportclub is het belangrijk om (zowel voor als na de verkiezingen) actief jouw stem te laten horen zodat
jouw behoeften en aandachtspunten opgepikt kunnen worden.
We geven je een voorzet op de website .
Aan jou om, al dan niet in overleg met de andere gemeentelijke clubs, deze voorzet aan te passen volgens
jouw behoeften en de gemeentelijke context, en dit nadien bekend te maken bij de beleidsverantwoordelijken.
Succes!

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.
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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 absolute 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 technische volleybaloefeningen om het spelniveau van onze jongeren tot 10 jaar beter te maken en ook een 10tal 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

Volley Info 20/09/2012

21

FIVB GOEDGEKEURDE

De volgende bijkomende ballentypes
zijn goedgekeurd door VVB

BALLENMERKEN 2012-2013
MIKASA

voor seizoen 2012-2013:
MIKASA

MVA 200

MVP 200NC

MVA 300

MVP 200 (color)
GALA:

MOLTEN
V5M5000 (color)
GALA

BV 5121S (nieuw model)
BV 5581S
MOLTEN:

BV 5591S
QUINGDAO-SYNSHEEN

IV58LC
IV5XC (MTV5SLIT)

‘Star’VB 225-34

Enkel nog geldig

CAMBUCI
Penalty Pro 6.0
(gekleurd synthetisch leer)

Eén van de baltypes in het rood
moeten worden gebruikt in de
nationale competities.

voor seizoen 2012-2013:
GALA:
BV 5091S

Zij steunen onze nationale ploegen
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