Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
Volley Vlaanderen-secretariaat
Leden- en clubadministratie
OMSCHRIJVING
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TOT

HOE

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord

16/mei

elektronisch via Clubadministratie
aangetekend versturen (poststempel)

Algemene Vergadering VV
De algemene vergadering VV, zoals voorzien in Titel III art. 14 van de statuten
van Volley Vlaanderen vzw, zal doorgaan op vrijdag 30 november 2018
Plaats: Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde
Aanvang:19.30u
Dagorde:
1. Nazicht der stemgerechtigden
2. Welkomstwoord door de voorzitter
3. Goedkeuring van de begroting 2019
4. Jaarplan 2019
5. Auditcommissie: nieuwe samenstelling
6. Voorstellen en interpellaties
7. Slotwoord door de voorzitter
Voorstellen en interpellaties (aan mondelinge interpellaties ter zitting zal geen gevolg gegeven worden)
moeten ingediend worden op het VV-secretariaat, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, uiterlijk op vrijdag
16 november 2018.

Jean-Paul De Buysscher,
Voorzitter Volley Vlaanderen
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Reglementen
Het administratief reglement werd aangepast en goedgekeurd door de RvB in haar zitting van 8
oktober 2018.
Aan het huishoudelijk reglement werden kleine aanpassingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De nieuwe reglementen zijn beschikbaar op de VV-website:
https://www.volleyvlaanderen.be/reglementen/

Verenigingswerk
Nieuws over sperperiode en verhoogd maandelijks plafond:
De Bijkluswet, of officieel "De Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de
versterking van de sociale cohesie", dateert nog maar van deze zomer. Toch was het nodig om nu
al een aantal aanpassingen te doen. Ook de sportsector keek uit naar deze wetswijziging.
Meer informatie kan je vinden op:
https://www.dynamoproject.be/nieuws/wetsontwerp-tot-wijziging-van-de-bijkluswet-is-gestemd
Andere interessante informatie over dit statuut vind je op:
vlaamsesportfederatie.be/verenigingswerk of dynamoproject.be/verenigingswerk

DynamoProject
Bijscholingen in de kijker
Na de herfstvakantie staan er, verspreid over alle provincies, opnieuw enkele bijscholingen voor
sportclubbestuurders op het programma. Heb je interesse in een sessie over het communicatieplan,
fondsenwerving of verenigingswerk? Hier vind je een overzicht van alle bijscholingen in november!
•
•
•
•
•
•

14 nov - Ieper - Verenigingswerk
15 nov - Gent - Het communicatieplan in de sportclub
24 nov - Wilrijk - Dag van de Sportclubbestuurder
26 nov - Hoeilaart - Verenigingswerk
27 nov - Gent - Fondsenwerving en sponsoring
28 nov - Mechelen - Fondsenwerving en sponsoring

Voor meer informatie en andere bijscholingen: https://www.dynamoproject.be/bijscholingen
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Dag van de trainer 2018
Op zaterdag 15 december 2018 organiseert de Vlaamse Trainersschool een
nieuwe editie van de Dag van de Trainer.
Dit tweejaarlijks trainerscongres is dan aan haar achtste editie toe en biedt opnieuw een waaier
van sporttakoverschrijdende en -specifieke workshops aan.
Kennis delen en netwerking uitlokken met collega-trainers, dat is de doelstelling van de 'Dag van de
Trainer'.
Voor programma en inlichtingen: https://www.sport.vlaanderen/dagvandetrainer
Hou zeker ook de website in de gaten voor verdere updates
Vragen omtrent de organisatie van de Dag van de Trainer, neem contact op via mail of telefonisch
+32 2 209 47 07.

Volley Trophy

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VV

Geert DE DOBBELEER
Algemeen Directeur VV
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