Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
Volley Vlaanderen-secretariaat
Leden- en clubadministratie
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LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord
Schrappingsperiode 2
(voor alle leden)

elektronisch via Clubadministratie
aangetekend versturen (poststempel)

16/mei
1/sep

15/sep

elektronisch via Clubadministratie

CLUBADMINISTRATIE
Naamwijziging club

na periode

aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen (poststempel)

Wijziging administratief reglement:
Hfdst 7 – art. 4 - Schrappingen
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 schrappingslijst overmaken (via www.volleyvlaanderen.be - link clubadministratie).
o voor een lid, geschrapt tussen 1 september en 15 september, waarvoor al een lidkaart 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 lidkaart teruggestuurd werd binnen de voorziene periode (tussen 1 en 15
september – poststempel geldt).
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3. In analogie met het reglement van overgang in onderling akkoord gelden hier volgende
voorwaarden:
a. niet-spelers: kan altijd
b. spelers senioren: kan enkel indien ze nog niet hebben gespeeld. Indien wordt vastgesteld
dat er toch werd deelgenomen aan de competitie betekent dit forfait voor de wedstrijden van
de vereniging waar het lid aangesloten is na schrapping.
c. jeugd: kan ook indien reeds gespeeld maar mogen dan enkel aantreden in de jeugdreeksen
van hun jeugdcategorie of in de reserven van de provinciale reeksen. Indien wordt
vastgesteld dat het lid in een andere reeks of hoofdwedstrijd speelde, betekent dit forfait voor
de wedstrijden van de vereniging waar het lid aangesloten is na schrapping.
De schrapping 2de periode heeft ten vroegste uitwerking de dag na het indienen van de schrappingslijst.

Coachlicenties 2018-2019
Trainers mogen niet vergeten TIJDIG hun coachlicentie aan te vragen voor het
seizoen 2018-2019.
Wacht niet tot het laatste moment… dit zou de club in moeilijkheden kunnen
brengen.

Voor inlichtingen, procedure aanvraag, reglement, online aanvragen:
http://www.volleyvlaanderen.be/coachvergunning/

Transgenders
Beslissing RvB dd 23/07/2018: een transgender kan, op basis van de adviezen van het BOIC,
spelen in de VV-reeksen en provinciale reeksen, volgens het gewijzigd geslacht vermeld op de
identiteitskaart

Juridisch
Het mailadres secretariaat@vvb-bondsparket.be is definitief afgesloten en wordt niet meer geforward.
Enkel het mailadres secretariaat@volley-bondsparket.be zoals gepubliceerd op de website
(http://www.volleyvlaanderen.be/juridisch/) is derhalve in gebruik.
Het nieuwe juridisch reglement is beschikbaar op de VV-website:
http://www.volleyvlaanderen.be/reglementen/
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Verenigingswerk
Goed nieuws!
Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen sinds 15 juli 2018 vergoed worden
via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen
iemand kunnen inschakelen, zonder er als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op
te moeten betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk
mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen.
Alle informatie over dit statuut
dynamoproject.be/verenigingswerk

vind

je

op

vlaamsesportfederatie.be/verenigingswerk

of

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/

Zomer Sportpromotietoer
Ook dit jaar werkt Volley Vlaanderen mee aan de Zomer Sportpromotietoer van Sport Vlaanderen.
Een zomer vol sportieve ontdekkingen: initiaties, demonstraties, recreatieve competities, het kan
allemaal op de dagen dat we bij de sportdiensten en gemeentebesturen te gast zijn. Traditiegetrouw
kan gratis geproefd worden van de vele verschillende sporten
Klik hier www.volleyvlaanderen.be en/of hier voor meer info.

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VV

Geert DE DOBBELEER
Algemeen Directeur VV
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