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Wijziging administratief reglement:
Hfdst 7 – art. 4 - Schrappingen
In het verleden was de 2de schrappingsperiode enkel bedoeld voor leden U15, U13 en U11.
Voor de recreatieleden was een periode van 2 weken (eind augustus – begin september) voorzien
waarvan de exacte data elke seizoen verschilden. Deze variabele periode vervalt.
Vanaf dit seizoen kunnen alle leden geschrapt worden in de 2de schrappingsperiode (behalve
leden met een beachaansluiting).
Het administratief reglement is als volgt aangepast:
2. Tussen 1 september en 15 september kunnen de volleybalverenigingen aan het VV-secretariaat
een tweede schrappinglijst overmaken (via www.volleyvlaanderen.be - link clubadministratie).
3. Voor een lid, geschrapt tussen 1 september en 15 september, waarvoor al een vergunning werd
afgeleverd, dient deze kaart terug ingediend te worden op het VV-secretariaat. Het reeds
gefactureerde lidgeld wordt in mindering van de clubrekening gebracht indien de reeds
afgeleverde vergunning teruggestuurd werd binnen de voorziene periode (tussen 1 en 15
september – poststempel geldt).
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Vacature
In het kader van haar werking stelt de Volley Vlaanderen volgende niet-betaalde functies open:
“VOORZITTER VV-SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE”
Voor meer inlichtingen klik hier.

Coachlicenties 2018-2019
Voor het seizoen 2018-2019 zijn er een aantal aanpassingen op het gebied van de coachlicenties.
Deze kaderen binnen ons verhaal om meer trainers beter op te leiden en te begeleiden.
De reglementering van de coachlicenties 2018-2019 is van toepassing binnen alle Vlaamse
provincies.
Voor inlichtingen, procedure aanvraag, reglement, online aanvragen:
http://www.volleyvlaanderen.be/coachvergunning/

NIEUW bij de clubadministratie !
In het kader van GDPR wordt in VolleyAdmin2 een manier voorzien waarop secretarissen en
voorzitters de gegevens van de secretarissen en voorzitters van alle clubs kunnen opzoeken.
Wanneer u inlogt in VolleyAdmin2, kan u in het onderdeel “Clubinfo” op het tabblad “Alle clubs” deze
gegevens opzoeken.

SBS-statuut
SBS statuut is een arbeidsovereenkomst met bepaalde of onbepaalde duur. Een spelers SBS met
een contract van bepaalde duur is normaal vrij na de einddatum van zijn contract, behalve er een
clausule staat in het contract zoals ‘automatische hernieuwing’ of iets dergelijks. Zonder deze
melding is de speler vrij.
Volley Belgium wordt geïnformeerd door de clubs voor de spelers die onder SBS statuut bij hen zijn
aangesloten, maar beschikt niet over de contracten. Dit is materie tussen de speler en de club.
Aansluiting bij een club is een andere materie die valt onder de regels van de vleugels: een SBSspeler van club kan wijzigen door:
• zijn vrijheid aan te vragen tijdens de vrijheidsperiode en tijdig bij de gewenste club aan te sluiten
• geschrapt te worden door zijn club tijdens de schrappingsperiode
• een transfer in onderling akkoord te regelen door beide clubs
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Rijksregisternummers
Wij hebben opgemerkt dat bij bepaalde clubs nog steeds rijksregisternummers ontbreken in de
ledenlijst. Gelieve deze dringend aan te vullen.
Clubs die administratief en/of financieel niet in orde zijn, zullen geen vergunningen ontvangen.

Tablets in plaats van wedstrijdbladen
bij Volley Vlaanderen
VolleySpike is de naam van de app die Volley Vlaanderen vanaf komend seizoen gebruikt om de
papieren wedstrijdbladen te vervangen.
De app zal met alle nieuwe specificaties en functionaliteiten een antwoord bieden op alle mogelijke
uitdagingen van de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de app het werk van de markeerders en
de clubs een pak eenvoudiger gaat maken.
Voor meer info: http://www.volleyvlaanderen.be/volleyspike/

Dag van de Sportclubbestuurder
De ‘Dag van de Sportclubbestuurder’ is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor
sportclubbestuurders! Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit verschillende workshops en
sessies, afhankelijk van hun eigen interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies
volgen op een voormiddag (steeds +/- van 8u30 tot 13u30). Jaarlijks nemen zo'n 700
sportclubbestuurders deel aan een Dag van de Sportclubbestuurder.
Nog vier edities van de Dag van de Sportclubbestuurder 2018 zullen op volgende data en locaties
plaatsvinden:
•
zaterdag 30 juni 2018: Oost-Vlaanderen: Ghelamco Arena in Gent
•
zaterdag 6 oktober 2018: West-Vlaanderen: VIVES Hogeschool in Roeselare
•
zaterdag 20 oktober 2018: Vlaams-Brabant: Park Inn by Radisson in Diegem
•
zaterdag 24 november 201817: Antwerpen: UA Drie Eiken in Wilrijk
•

in de provincie Limburg heeft de ‘Dag van de Sportclubbestuurder’ reeds plaats gevonden.

Je verneemt alle informatie via:
https://www.dynamoproject.be/dag-van-de-sportclubbestuurder
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#goedopweg naar Week van de Mobiliteit 2018

In vervoering tijdens #WeekvdMobiliteit
Ook dit jaar jaar zet de Week van de Mobiliteit Vlaanderen (en Europa) van 16 tot 22 september
#goedopweg. De Week doet ons stil staan bij ons verplaatsingsgedrag. Tal van initiatieven laten
proeven van de alternatieven.
Week van de Mobiliteit in jouw vereniging ...
• ... als hét TOONMOMENT: om je eigen mobiliteitsproject in de kijker te zetten.
• ... als dé CAMPAGNEWEEK: een actie op maat van jouw organisatie?
• ... als hét ACTIEMOMENT: organiseer intern een ‘creatief’ initiatief.
Laat je inspireren en registreer je actie.
Vragen of suggesties? Spreek me gerust aan.
Bernard, #goedopweg-coördinator

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VV

Geert DE DOBBELEER
Algemeen Directeur VV
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