OPROEP TOT KANDIDATEN
in het kader van haar werking stelt Volley Belgium de volgende niet-betaalde functie open

VOORZITTER NATIONALE ONTMOETINGSCOMMISSIE
(NOC - CNR)

De voorzitter van de Nationale Ontmoetingscommissie ( hierna NOC-CNR genoemd) is lid van één
van de vleugels van Volley Belgium en wordt benoemd door de raad van bestuur Volley Belgium.
Volgens Art 10.1.1 van het huishoudelijk reglement de verkozen commissievoorzitter stelt zelf de
commissie samen. De commissie bestaat naast de commissievoorzitter uit minstens uit één persoon
per vleugel. De commissievoorzitter kan naargelang de taakverdeling bijkomende leden aan zijn
commissie toevoegen. De NOC-CNR en haar subcommissies (zie verder) komen regelmatig samen op
zijn initiatief. Indien de voorzitter belet is neemt een adjunct deze verantwoordelijkheid op zich.
De samenstelling van de commissie wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Volley Belgium
bij aanvang van elk sportseizoen. De voorzitter vertegenwoordigt zijn commissie op de Raad van
Bestuur van Volley Belgium en ondersteunt de raad van bestuur met deskundig advies door zijn
commissie. De voorzitter van de commissie brengt via een (tweetalig) verslag van de activiteiten van
zijn commissie de statutaire Algemene Vergadering Volley Belgium op de hoogte van de werking van
het afgelopen kalenderjaar en een vooruitblik op werking voor de toekomst.

BEVOEGDHEDEN VAN DE NATIONALE ONTMOETINGSCOMMISSIE
•
•
•

•
•
•
•
•

Advisering van de raad van bestuur inzake alle materie rond organisatie van de competitie ;
Uitvoeren van beslissingen genomen door de Raad van Bestuur. Uitvoering van de door de
raad van bestuur toevertrouwde taken;
Coördinatie van alle taken met betrekking tot het samenstellen van alle nationale reeksen
(Liga, 1e nationale, 2e nationale en 3e nationale - heren & dames), inclusief de bevestiging van
de stijgers & dalers. Eindverantwoordelijke kalenderwijzigingen in alle voormelde
competities;
Regelt de geschillen tussen de nationaal spelende clubs inzake competitie en beker;
Opstellen kalenders van de reguliere competitie en bekercompetitie, inclusief
testwedstrijden en eindronden, rekening houdende met eventuele internationale
verplichtingen van ploegen en spelers in kader van CEV en/of FIVB;
Programmatie van de beker van België, inclusief de lottrekking;
Opstellen nationale competitiereglementen (incl. Beker) en de naleving ervan permanent
controleren. Vastleggen van de boeten bij overtredingen;
Coördinatie nationale jeugdkampioenschappen in samenwerking met de jeugdcommissies
van beide vleugels;

•
•

•
•
•
•
•

Toelaten van andere wedstrijden en toernooien van nationaal spelende clubs (Supercup,
vriendschappelijke toernooien, internationale toernooien, …);
Opvolgen van de communicatie ivm de wedstrijden (juistheid uitslagen, correct invullen
wedstrijdbladen, klachten, … ). Actieve en proactieve opvolging en coördinatie samen met de
adjuncten van alle items gerelateerd aan Volley Admin (VV), Fedinside (FVWB) en gebruik
van VolleySpike;
Homologeren van de zalen, materialen en technologieën voor de nationale reeksen ( met
steun van de subcommissie ‘Homologatie’);
Contact onderhouden met de andere commissies van Volley Belgium voor onderwerpen van
gemeenschappelijk belang, en met de externe organismen waaraan Volley Belgium
eventuele voornoemde taken heeft toevertrouwd;
Instaan voor de media en communicatie;
Voorstellen jaarlijks budget naar de financieel beheerder Volley Belgium;
Uitnodigen van AD-HOC medewerkers, wanneer de NOC het noodzakelijk acht.

WAT KAN VERWACHT WORDEN VAN DE COMMISSIEVOORZITTER ?
•
•
•
•
•

Vertrouwd met het volleybal in België in de nationale reeksen. Bereid om het
veranderingsproces inzake competitiehervorming volledig verder te zetten in overleg met
alle partijen.
Neemt de rol van (taalneutraal) teamcoördinator binnen zijn commissie en draagt zo bij tot
de vlotte werking van de commissie, de uitbouw en vlot verloop van organisatie van het
nationaal volleybal.
Zeer vlotte beschikbaarheid ( telefonisch, mail, …). Proactief probleemoplosser.
Volledige tweetaligheid ( zowel geschreven als gesproken).
Neemt verantwoordelijkheid op voor de taken die je krijgt toegewezen met de commissie,
neemt initiatief en werkt resultaatgericht.

Kandidaturen worden per aangetekend schrijven ingediend op het secretariaat Volley Belgium, Huart
Hamoirlaan 48 te 1030 Brussel, ten laatste op 10 april 2021 (poststempel geldt als bewijs). De
ontvangen kandidaturen geven de raad van bestuur de mogelijkheid om enerzijds een inzicht te krijgen
in de vertrouwdheid met het Belgisch volleybal, de federatie en zijn organisatie en anderzijds een
duidelijk inzicht in de motivatie om deze functie op te nemen.
De ontvangen kandidaturen worden besproken op de Raad van Bestuur van Volley Belgium op 15 april
2021. De commissievoorzitter wordt verkozen voor een periode van vier (4) jaar.

