Oproep kandidatuur
In het kader van haar werking stelt Volley Vlaanderen vzw
volgende niet-betaalde functie open:

“Voorzitter VV-ontmoetingscommissie”
De functie van voorzitter van VV-commissie ontmoetingen en organisaties staat open voor mannen
en vrouwen.
De verkozen commissievoorzitter stelt de commissie samen, die bestaat uit één persoon voor elke BLVV
die door die BLVV is voorgedragen als commissielid.
De bevoegdheden van de ontmoetingscommissie zijn de volgende:
1. de commissie dient uitvoering te geven aan het beleidsplan.
2. ze maken een evaluatieverslag op van hun algemene werking en van iedere manifestatie die zij
in het kader van hun bevoegdheden hebben georganiseerd. Dit verslag wordt voorgesteld door
de commissievoorzitter, of zijn gemachtigde, aan de RvB.
3. de commissie stelt een begroting op voor hun activiteiten in samenspraak met de Financieel
Bestuurder.
4. de commissie rapporteert op regelmatige basis aan de RvB over de werkzaamheden.
5. de commissie maakt een verslag op van elke commissievergadering en maken dit over aan de RvB.
6. de commissie is verantwoordelijk voor de ontmoetingen in VV meer specifiek voor de
samenstelling van de kalender van de VV-competitie en de organisatie van de VV-eindronden en
van de VV-Beker voor senioren en de praktische uitwerking ervan.
7. de commissie bepaalt in de maand mei de samenstelling van de reeksen.
8. de commissie zorgt voor een competitiereglement in samenwerking met de
scheidsrechterscommissie en jeugdcommissie, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvB.
9. de commissie bundelt tijdens de maand juni de wijzigingen in de voorkalenders van de clubs die
deelnemen aan de VV-competitie (via de clubadministratie op de VV-website).
10. de commissie staat in voor het bijhouden van uitslagen en rangschikking in samenwerking met
het VV-secretariaat.
11. de commissie stelt de organisatievoorwaarden op waaraan de clubs zich moeten houden bij de
organisatie van diverse ontmoetingen en dit tot op VV-niveau.
12. de commissie treft binnen het kader van de reglementen, de voorziene maatregelen en/of
administratieve sancties wanneer overtredingen worden vastgesteld.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur
per e-mail (via de website www.aangetekende.email)
of per aangetekende brief richten aan:
Volley Vlaanderen vzw (t.a.v. van de Voorzitter), Beneluxlaan 22, te 1800 Vilvoorde
Kandidaturen dienen ten laatste op 10 mei 2019 binnen te zijn.
De commissievoorzitter wordt verkozen voor een periode van vier (4) jaar door de Raad van Bestuur
Volley Vlaanderen, op haar zitting van 27 mei 2019.
De nieuwe voorzitter van de VV-commissie ontmoetingen en organisaties treedt onmiddellijk in functie.

