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1. Woordje voorzitter 

Het belooft weer een spannend seizoeneinde te worden met hopelijk meer vreugde- dan 

vagevuren want zowat alle seniorploegen spelen voor de titel of tegen degradatie en dat 

vergt van iedereen stalen zenuwen, volle concentratie van trainer en spelers, kort op de bal 

spelen van de sportieve werkgroep enz.  

Zowel onze heren divisie, heren vriendschap en dames2 leiden de rangschikkingen, dus 

kampioensmogelijkheden ! Laat ons hopen dat we binnenkort iets te vieren hebben en door 

een samenwerking/fusie dit kunnen blijven doen want feestjes zijn belangrijk ;-) 

Gelukkig kunnen we zoals steeds rekenen op onze trouwe schare supporters en steunen de 

leden elkaar door interesse te tonen voor alle clubgenoten in deze laatste wedstrijdweken. 

Denk hier ook aan de win-win via de ploeg van ’t stad ! 

Deze periode is voor de sportieve werkgroep ook zowat de drukste van het jaar. 

Spelersbevraging, ploegen bevolken, trainers zoeken, samenwerking voor de jeugd 

verzekeren, enz. Hopelijk loopt alles vlotjes en kunnen we op ons clubfeest genieten van het 

voorbije jaar en dan stilaan achter de schermen met de administratieve cel alles afwerken in 

voorbereiding van alweer het volgende seizoen. 

Mensen die zich klaar voelen om op de één of andere manier mee te werken aan activiteiten 

of eerder administratieve of sportieve functie, mogen zich altijd melden bij een bestuurslid. 

We kunnen alle helpende handen gebruiken en vele handen maken het werk licht. 

Dikke merci aan Sandra V. trouwens voor het oefenmateriaal, toffe geste Sandra. 

Succes allemaal en geniet van de tofste sport ter wereld ! 

 

2. Lidgeld volgend seizoen (lees dit aandachtig aub) 

http://www.vceternit.be/
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Iedereen dient zijn/haar lidgeld te betalen VOOR 15 mei 2016 ! 

 

Waarom zo vroeg dan ? 

Wel…. hier is een zeer gegronde reden voor ;-) 

 

Alle ploegen moeten ingeschreven worden rond die datum (altijd half mei ongeveer) wat 

betekent dat onze club voor die ploeg : 

- Een trainer voorziet voor het ganse seizoen 

- Een zaal voorziet voor trainingen en wedstrijden 

- Verzekering voor alle aangesloten leden betaalt 

- Lidgeld aan de VVB betaalt 

- Uitrusting voorziet voor alle spelers 

 

Kortom ALLE kosten voor een speler worden vastgelegd en eigenlijk zijn er na die datum 

geen zaken meer die wij als club kunnen recupereren, mocht je toch nog stoppen.  

 

Integendeel, je zal door jouw afwezigheid geen wafels kunnen verkopen, niet kunnen helpen 

met activiteiten met geldopbrengst enz. De club zal jou hier geen extra vergoeding voor 

vragen… 

 

Je hebt jouw lidgeld niet betaald voor 15 mei !! 

- Geen ramp, je hebt nog tot 15 augustus om jouw lidgeld te storten maar dat wordt 

verhoogd met 10 euro. Wij kunnen in die periode geen extra spelers meer vinden om jou 

te vervangen, je zet de ploeg en trainer dus in een onzekerheid en administratief ben je 

niet in orde voor onze club én de bond. 

- Indien jouw lidgeld (verhoogd met 10 euro) betaald wordt voor 15 augustus, dan 

ontvang je begin september jouw spelerskaart via de trainer. Indien niet, dan wordt de 

spelerskaart ingehouden door het bestuur en kan je een afspraak maken om die kaart 

bij een bestuurslid persoonlijk op te halen. Het is niet zeker dat dit zal lukken voor de 

eerste competitiewedstrijd ! 

Je hebt jouw lidgeld betaald maar je zou toch willen: 

- Stoppen (voor om het even welke reden) 

o Je ontvangt 50 euro indien je jouw lidgeld betaald had voor 15 mei en je 

verwittigt dit via email naar finance@vceternit.be voor 15 mei  

o Je hebt geen recht op terugstorting wanneer je dit na 15 mei beslist ! 

- Verhuizen naar andere club na de vrijheidsperiode 

o Je zal sowieso 50 euro administratiekosten betalen indien de club (trainer en 

bestuur) de transfert goedkeurt. Naargelang de periode (zie stoppen) zal er nog 

lidgeld teruggestort worden. 

Het lidgeld bedraagt: 

 Voor VBS (zonder competitie): 100 euro (september tot april) 

 Voor alle jeugdploegen (competitie dus vanaf U11): 180 euro 

 Voor VLM/Vriendschap (recreatie met 1 training): 160 euro 

 Voor VVB-ploegen provinciale afdelingen: 200 euro 

http://www.vceternit.be/
mailto:finance@vceternit.be
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 Voor Divisieploegen: 250 euro 

Opgelet: een 2e lid krijgt een korting van 10 euro, een 3e lid een korting van 20 euro, een 4e 

lid van hetzelfde gezin heeft een korting van 30 euro. 

Met het lidgeld kunnen we onmogelijk de kosten van elke speler dekken, dus er zijn nog heel 

wat andere activiteiten nodig om alles rond te krijgen. Zaalkosten, trainersvergoedingen, 

materiaal, verzekering, boetes, scheidsrechters, aansluitingen verschillende bonden lopen elk 

jaar weer hoog op. Toch een kleine opmerking i.v.m. dit lidgeld: 

Het lidgeld bij een voetbalclub is ongeveer op gelijke hoogte. 

Een uurtje paardrijden kost 15 euro (een uurtje volleybal maar 2 euro !!) 

Het lidgeld bij naburige volleybalclubs bedraagt gemiddeld een 40 euro meer. 

Overzichtje: 

 

 

3. Vrijheidsaanvragen e.a. 2016 

Elke speler kan zijn/haar vrijheid aanvragen in de periode van 1 maart tot 15 april. D.w.z. dat 

hij of zij vrij is tot ongeveer 10 mei (check op de website volleyvvb.be voor exacte informatie 

over de juiste werkwijze en periode) om zich bij een andere club aan te sluiten. Na die datum 

komt de speler/speelster automatisch terug bij onze club.  

Elke speler/speelster die zijn/haar vrijheid aanvraagt en daarna terug bij onze club aansluit 

(dus geen andere club vindt/wenst), dient een extra bedrag van 20 euro over te schrijven 

aangezien deze speler/speelster opnieuw aangesloten moet worden (dus een extra kost voor 

onze club). 

http://www.volleyvvb.be/vrijheidsregeling/ 

Er bestaat ook een soort schrappingslijst waar wij spelers/speelsters die al enkele jaren niet 

meer deelnemen aan competitie definitief “schrappen” van onze ledenlijst.  

Een speler die zijn/haar vrijheid niet heeft aangevraagd en toch wenst te vertrekken – 

ondanks dat er een ploeg voor hem/haar beschikbaar is – dient de som van 50 euro over te 

maken aan VC Eternit. Dit zijn de administratieve kosten die door de club aangerekend 

worden om na de officiële periode nog via een transfert de club te verlaten. Dit is uiteraard 

wanneer de club en trainer akkoord gaan met de transfert. 

http://www.vceternit.be/
http://www.volleyvvb.be/vrijheidsregeling/
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Tot slot: 99% van onze spelers en speelsters blijven volleyballen en 

vertrouwen op het bestuur om mooi samengestelde teams met 

degelijke trainers te voorzien om er altijd een tof/topjaar van te maken.  
 

Als je toch wenst te stoppen (enquête) of de club te verlaten, doe dat dan via de geijkte 

kanalen. 

4. Clubfeest 

Naar goede gewoonte sluiten wij het jaar graag feestelijk af. Ook dit jaar organiseren we 

weer een club-teerfeest. Onder het motto ‘vroeger was alles beter’ zal het clubfeest terug 

doorgaan in de Sint-Jozefskring, of kortweg ‘De Kring’. De terugkeer naar De Kring is echter 

niet enkel een terug-naar-af verhaal, we voeren ook iets nieuws in. Voor de minder begaafde 

dansers is er nu immers een alternatief voor de dansvloer : onze allereerste echte clubfeest-

bodega! Verder willen we dit jaar ook de allerkleinsten aan het werk zien op het clubfeest, 

daarom wordt de dansvloer van 10 tot 11 uur gereserveerd voor een U13 – dansmoment.  

We willen nog niet te veel verklappen maar voor het eten gaan we dit jaar onze inspiratie 

halen in La bella Italia. Voorgerecht en hoofdgerecht wordt geregeld, enkel voor het dessert 

willen we terug beroep doen op de kookkunsten van onze leden. Net zoals vorig jaar mag 

elke ploeg een dessertje klaarmaken om te laten proeven aan de hele club. Meer hierover 

binnenkort op Facebook!Voor deze spetterende avond + 3 gangen menu betaal je slechts 20 

euro, U13’tjes of jongere leden betalen 10 euro. Je inschrijven voor het clubfeest kan via de 

site, surf dus zeker naar www.vceternit.be . Inschrijvingen moeten voor vrijdag 15 april 

gebeuren en alles staat klaar op de website: activiteiten !!  

 

 
Hou 7 mei alvast vrij in jullie agenda en smeer je dans-benen al maar in 

want DJ PETIDIS komt het feestje op gang trekken!  

 

Dit clubfeest is uiteraard geen fuif (die was begin maart) en enkel voor leden van onze club. 

Uiteraard zijn ouders van jeugdspelers en partners van de leden van harte welkom en 

uitgenodigd. Het is echter niet de bedoeling dat dit een fuif wordt waar mensen opdagen 

zonder uitnodiging/inschrijving. De inschrijving voor dit feest is dus uitermate belangrijk 

aangezien mensen die NIET op de lijst staan er NIET inkomen.  

Dit is niet alleen belangrijk voor de verzekering maar eveneens een verplichting naar de 

organisatie van feestzaal De Kring waarmee we verzekeren dat dit om een clubviering gaat. 

Openbare fuiven zijn niet toegelaten in de feestzaal. 

5. Ploeg van ’t Stad 

Bij de seniors leiden de dames 1 nog steeds en bij de jeugd de U15 meisjes. Het is nog even 

dus hierbij een oproep aan de andere ploegen om nog even alles op alles te zetten ! 

http://www.vceternit.be/
http://www.vceternit.be/
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6. JVL 

 

Volgend seizoen zullen we een aantal jeugdploegen in samenwerking met Londerzeel 

opstellen. Er komt een aparte infoavond voor spelers en ouders waar we de visie en 

afspraken zullen voorstellen. Het is onze bedoeling om het seizoen daarna definitief tot een 

samensmelting te komen.  

Dit betekent niet dat we alle leden gaan mixen maar dit enkel zullen doen wanneer er voor 

een speler opportuniteiten zijn op een ander niveau en zonder de club te verlaten dit op een 

andere locatie kan doen, iedereen meer doorstroming naar boven en onder aanbieden 

binnen één groter geheel én volleybal aanbieden en verzekeren voor de nabije toekomst 

voor de ganse familie binnen de regio westbrabant. 

Zeker voor de jeugd is een samenwerking noodzakelijk want trainen en spelen op niveau is 

zoveel leuker. Iedereen zal binnenkort op een nieuwe website alle informatie – wanneer die 

officieel is – kunnen terugvinden. 

 

7. Infoavond samenwerking Londerzeel 2016-2017 

 

Alle spelers en ouders van de samengestelde ploegen worden binnenkort uitgenodigd om 

gedurende een klein uurtje info te krijgen over de die ploegen voor volgend seizoen. 

Uiteraard kunnen er na de uiteenzetting vragen gesteld worden én ontvangen jullie alle 

afspraken via email en eveneens op de fusiewebsite. De datum en locatie voor deze 

infovergadering wordt nog via email doorgestuurd. 

 
8. Laatste loodjes 

 

We doen het weer goed dit jaar ;-) Met nog 3 seniorploegen in de running voor de titel ! 

Heren 1 in 2e divisie, dames 2 in 3e provinciale en onze Vriendschapsploeg in de hoogste 

reeks van de recreatie. 

De dames 1 doen het ondanks heel wat blessurelast vrij goed in 2e provinciale en een 4e 

plaats zou een mooie beloning zijn. Dames 3 startten wat onzeker maar de tegenstander 

weet nu ook dat er stevig moet gevolleybald worden om onze dames te kloppen, vraag dit 

maar aan Machelen. Onze heren 2 strijden voor het behoud in 2e provinciale en dat is zeker 

zo stresserend als een titelstrijd. De VLM-heren weten dat na een topjaar vorig seizoen ook 

een minder jaar kan komen en strijden eveneens tegen de degradatie. 

Onze jeugdploegen leren bij, met dank aan trainers en ouders, het is altijd leuk om zoveel 

volk in de sporthal te zien, ook op een zondagmorgen.. Met de samenwerking met 

http://www.vceternit.be/
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Londerzeel proberen we – bij mogelijkheid of noodzaak – iedereen volleybal op zijn/haar 

niveau en motivatie aan te bieden. 

 

9. Vacatures 

 
Activiteitenwerkgroep: 

Onze club kan altijd helpende handen gebruiken voor de organisatie van activiteiten zoals 

onze wafelslag, opendeurweekend, restaurant, clubfeest, … Je hoeft hier geen lange 

vergaderingen bij te wonen (die meestal zeer saai zijn ;-) maar werkt enkel in kleine 

werkgroepen met maar één doel, een geslaagde activiteit. 

Neem hiervoor gerust contact met Philip of Conny ! (Email hier) 

 

Coördinator demotoernooi : Deze persoon houdt zich bezig met de 4 demotoernooien en 

zorgt voor de omkadering van deze belangrijke zondagen voor onze starters. Wat houdt dit in 

? Je houdt de data in het oog, bezoekt af en toe een training en vraagt info van de trainers 

wie er wat kan en op welke oefenvorm getraind wordt. Samen met de jeugdcoördinator 

beslis je welke ploegen er op welk niveau worden ingeschreven en je zorgt voor begeleiding 

(jijzelf op kop) en vervoer voor de 4 demotoernooien in Vilvoorde. Interesse ? Neem gerust 

contact op met Yorick (Email hier) die je verder zal briefen zodat je weet waar je voor staat.  

 

10. Calandro zomerverlof 

Calandro sluit binnenkort een weekje: 24 tot 31 mei en zal later gedurende de maand juli 

gesloten zijn. D.w.z. dat er vermoedelijk ook geen douchegelegenheid zijn tijdens het 

bouwverlof ! Indien er nog afspraken gemaakt worden met tennis om zelf de “kuis” te doen, 

dan wordt dit zeker nog doorgegeven, maar niet op rekenen, geen café, geen douche, enkel 

brandende zon.  

 

11. Beach 

http://www.vceternit.be/
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Vanaf mei zal het beachterrein terug beschikbaar zijn. Er zal zoals de vorige jaren een 

reservatieboek in de tennisruimte liggen. Voor VCE-leden is alles gratis, voor andere 

liefhebbers bedraagt het lidgeld 10 euro voor onbeperkt gebruik. Grote groepen die “eens” 

met veel volk komen spelen, betalen 10 euro per uur per groep. 

We rekenen op onze leden om spelers die niet van onze club zijn, opmerkzaam te maken om 

dit lidgeld te betalen. Het rekeningnummer zal vermeld zijn in de reservatieboek. 

Ruim zeker jullie drankjes op rond het veld op beter nog, neem ze terug mee naar huis zodat 

het daar geen stortplaats wordt ! 

 

12. Sponsoring 

 

We zijn altijd op zoek naar extra sponsors die via bordreclame de club steunen en daarmee 

ook wat reclame maken in een drukbezette sporthal. Vanaf volgend seizoen zal een 

gezamenlijk sponsordossier met Londerzeel opgesteld worden waar er voor sponsors nog 

meer mogelijkheden. 

 

13. Stickers Carrefour 

 

De campagne met de stickers is opgestart en hopelijk zijn er geen al te grote flaters met 

ontbreken van nummers (al eentje bekend en is fout van firma ). Op het einde van de actie 

zullen we nog info bezorgen hoe je ontbrekende stickers kan omruilen met dubbels. Indien 

het nuttig is, organiseren we nog op zondag 10/4 in de voormiddag van half tien tot twaalf en 

van vijf tot zes  een omruilactie waar je jouw dubbels kan aanbieden en omruilen.  

 

14. Jeugdweekend 

 

http://www.vceternit.be/
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Brugge 26-27- 28 augustus 2016 

Jeugdweekend Volleybalclub Eternit met uitgebreide  All inn 

(busvervoer heen- en terug + volpension / trainingen / activiteiten/ begeleiding / BBQ / FUN) 

Vanaf U11 en alle spelers tem 18 jaar. 

Dit jaar logeren we in het  Bloso-centrum :Brugge 

http://www.bloso.be/centra/brugge 

Kostprijs: 140 euro voor deelname aan het volledige weekend, inclusief afsluitende bbq. 

BBQ 

Zoals elk jaar sluiten we ons jeugdweekend af met een lekkere bbq : lekker eten, gezellig napraten, 
eerste sfeerbeelden bekijken…  Alle deelnemers aan het weekend zijn uitgenodigd, maar ook ouders 
en andere sympathisanten kunnen meedoen, ze betalen hiervoor 18euro (kinderen vanaf 
geboortejaar 2003 slechts 12 euro) 

Inschrijven verplicht via de website http://www.vceternit.be  
 

Betalen kan via overschrijving op KBC-rekeningnummer BE88 4356 0925 3141(let op:ander 

rekeningnummer dan vorig jaar!) met vermelding: familienaam, voornaam,  ploeg (betalingen 

jeugdweekend en bbq afzonderlijk).  Voor het weekend uiterlijk op 30/04; voor de BBQ uiterlijk op 

01/08.   

http://www.vceternit.be/
http://www.bloso.be/centra/brugge
http://www.vceternit.be/
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Laatste richtlijnen :Deze worden tijdig voor het vertrek op de website gezet en per mail 

verstuurd. 

Hebt u nog vragen of nood aan bijkomende info,aarzel niet om ons te contacteren.Dit kan bij: 

De Gendt Conny:mailto:connydg@gmail.com Tel:0479 72 70 74 

Vande Velde Yorick : mailto:yorickvandevelde@gmail.com Tel:0476 73 23 13 

Philip Ulrichts: mailto:Philip.ulrichts@telenet.be:contactpersoon inschrijvingen,betalingen,annulaties. 
Tel : 0477 666 578 

 

Twijfel je nog,niet doen !Gewoon inschrijven ,het is verzekerd genieten van de toffe bende van VCE 
OLE! 

Sportieve groeten,VCE-Jeugdteam 

 

p.s. deze activiteit heeft geen annulatieverzekering ! Er worden dus geen centen van de club 

teruggestort bij afwezigheid om welke reden dan ook. Tip hierbij: sluit zelf een annulatieverzekering 

af bij een degelijke bank of verzekeringsmaatschappij, dit geldt dan ook voor alle activiteiten met 

overnachting en vervoer. 

15. Wafelslag Pasen 

Binnenkort starten we met onze wafelslag in voorverkoop. Iedereen kan dan bestellen via de 
website.  

Hopelijk doet iedereen de moeite om zoveel mogelijk te verkopen want Sportkring gaat enkele zaken 
afbouwen zodat we op zoek moeten naar extra centen. 

 

p.s. voor onze supporters zijn we nog op zoek naar een leuk gadget (supporterssjaal) om de 
wedstrijden mee op te vrolijken. 

http://www.vceternit.be/
mailto:connydg@gmail.com
mailto:yorickvandevelde@gmail.com
mailto:Philip.ulrichts@telenet.be

