Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken

Rijksregisternummer
In het nieuwe decreet van Sport Vlaanderen wordt gesteld om voor elk lid een ID
aan te wenden, waarmee het lid uniek geïdentificeerd wordt in het ledenbestand
van de sportfederatie.
De Vlaamse Volleybalbond is, op basis van dat decreet, gemachtigd om
hiervoor het rijksregisternummer van het lid op te vragen en te registreren in
het ledenbestand.

Vanaf 11/08/2016 zal het rijksregisternummer voor een nieuw lid, van Belgische nationaliteit,
een verplicht in te vullen veld worden bij registratie in het systeem. Wanneer wijzigingen aan
bestaande leden worden ingegeven door de club EN het rijksregisternummer is nog niet in het
systeem gekend, dan is dat opnieuw een verplicht veld. (Je kan dus b.v. niet het e -mail adres van
een lid wijzigen en het veld ‘Rijksregisternummer’ leeg laten)
Wees bovenstaande indachtig bij ingave van nieuwe leden of wijziging van bestaande leden en
vraag aan het betrokken lid ook het rijksregisternummer op.
De Vlaamse Volleybalbond geeft de clubs de tijd om zich in orde te stellen en vraagt tegen uiterlijk
15/11/2016 het ledenbestand aan te vullen met het rijksregisternummer van hun aangesloten
leden via de clubadministratie.
Voor leden met vreemde nationaliteit zal het rijksregisternummer geen verplicht veld zijn en zal het
secretariaat een nummer toekennen.
Het rijksregisternummer zal ons in de toekomst ook toelaten verdere automatisatie van bepaalde
taken uit te voeren.
Wij zullen bij het gebruik van dit nummer steeds de privacyregels respecteren.
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Foto’s op vergunningen
De foto op de vergunning moet zoveel mogelijk een recente foto zijn zodat de identificatie van de
speler/speelster zonder problemen kan verlopen door de scheidsrechter.
Veel scheidsrechters hebben het voorbije seizoen opmerkingen op de wedstrijdbladen
geschreven dat de foto op de vergunning totaal niet meer gelijkend is aan het lid.
Er zijn zelfs foto’s van jongvolwassen leden van meer dan 10 jaar geleden.
Mogen wij u dan ook vragen de foto’s van uw leden na te kijken en aan te passen
met een recente foto.
Indien de foto wordt aangepast in de periode van 10 mei tot 10 augustus zal die reeds op de
vergunning van het nieuwe seizoen staan.
Vanaf 11/08 zal een duplicaat van de vergunning dienen aangevraagd te worden met aanrekening van
de daarbij behorende kost
In geval van niet gelijkende foto's gemeld door de scheidsrechter op het wedstrijdblad kunnen boetes
worden aangerekend.

E-mailadressen
Met het versturen van een mailing naar alle leden met een mailadres, stellen wij vast
dat er onjuiste mailadressen zijn ingegeven. Het gaat vaak om kleine foutjes: ; i.p.v. .,
.co i.p.v. .com, spatie i.p.v. _ of -, een onvolledig emailadres, 2 mailadressen
ingegeven, …
Mogen wij vragen aan de clubs (secretarissen) dat zij:
- de e-mailadressen van hun leden checken en aanpassen waar nodig.
- bij aansluiting ervoor zorgen dat er een mailadres wordt opgegeven
Vanaf 11/08/2016 zal het e-mailadres een verplicht in te vullen veld zijn bij registratie in het systeem.
Ook bij wijzigingen van reeds aangesloten leden EN het e-mailadres is nog niet in het systeem gekend,
dan is dat een verplicht veld.
Wees bovenstaande indachtig bij ingave van nieuwe leden of wijziging van aangesloten leden en
vraag aan het betrokken lid 1 (één) e-mailadres op.
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Clubadministratie
De clubsecretarissen en -voorzitters kunnen voortaan e-mailadres, foto, telefoon
thuis en werk, GSM en fax thuis en werk, voor de leden aangesloten als
voorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke, wijzigen en doorsturen via
de clubadministratie.
D.w.z. dat bij wijziging van één dezer gegevens GEEN schutblad meer moet
ingediend worden.
Enkel bij persoonswissel en adreswijziging moet nog een schutblad verstuurd worden
(persoonswissel: aangetekend, adreswijziging: gewone post)

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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