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UITGANGSSITUATIE	
Volley	 Vlaanderen	 wil	 zoveel	 mogelijk	 kinderen	 kennis	 laten	 maken	 met	 volleybal.	
Naast	de	projecten	Volley@School	en	Teach2Volley,	waar	we	kinderen	via	de	lessen	LO	in	
contact	brengen	met	volleybal	en	zijn	varianten,	willen	we	ook	via	open	clubinitiaties	zorgen	dat	
kinderen	 volleybal	 kunnen	 ontdekken.	 Met	 het	 project	 Vriendjesdagen	 hopen	 we	 dat	 onze	
huidige	leden	hun	vriendjes	enthousiasmeren	om	samen	te	volleyballen.		

Volley	Vlaanderen	ondersteunt	de	deelnemende	clubs	met	promomateriaal,	oefenstof	en	een	
financiële	tegemoetkoming	per	nieuw	aangesloten	lid	bekomen	door	de	Vriendjesdagen.	

	

DOELSTELLING		
	

ALGEMEEN	

Door	 een	 gerichte	 promotie	 van	 het	 aanbod	 naar	 niet-leden	 toe	 wil	 Volley	 Vlaanderen	 het	
ledenaantal	 tegen	 het	 jaar	 2025	 zien	 stijgen	 tot	 55	 000	 leden.	 Het	 doel	 is	 zoveel	 mogelijk	
kinderen	op	een	leuke	manier	in	contact	te	laten	komen	met	volleybal.	Méér	jongeren	in	je	club	
impliceert	 niet	 alleen	 een	 kwantiteitsverhoging,	maar	 geeft	meteen	meer	mogelijkheden	 om	
deze	jongeren	een	betere	kwaliteitsopleiding	te	geven.	

	

SPECIFIEK	
Tijdens	de	“Vriendjesdagen”	zet	je	als	club	in	op	het	bekomen	van	meer	leden	en	heb	je	de	kans	
om	je	werking	in	de	kijker	te	zetten.	Door	kinderen	samen	met	hun	vrienden	te	laten	proeven	
van	het	volleybal	is	de	stap	voor	de	kinderen	en	hun	ouders	veel	kleiner	om	zich	nadien	aan	te	
sluiten	bij	de	club.			
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PROJECTVERLOOP	
	

PROJECTVERANTWOORDELIJKE		
Elke	deelnemende	club	dient	een	projectverantwoordelijke	aan	 te	duiden.	Deze	zal	 zowel	de	
administratieve	kant	als	de	operationele	uitvoering	van	het	dossier	opvolgen	voor	de	club.	De	
voorzitter	of	clubsecretaris	geeft	de		 
	 
Taken	van	de	projectverantwoordelijke:  
§ Zorgt	voor	het	in	orde	brengen	van	de	administratieve	verplichtingen		
§ Zorgt	voor	de	opvolging	van	het	operationele	gebeuren		
§ Volgt	de	deadlines	op	en	vult	het	dossier	tijdig	aan		
§ Is	verantwoordelijk	voor	alle	correspondentie	met	VV	inzake	dit	project			
	 
De	correspondentie	met	Volley	Vlaanderen	gebeurt	per	e-mail	naar	
mario.trochs@volleyvlaanderen.be.			
	

PROJECTDOSSIER	
Om	 aan	 het	 project	 deel	 te	 nemen	 dient	 de	 club	 haar	 deelname	 kenbaar	 te	 maken	 via	
VolleyAdmin2.	 Je	 doet	 dit	 zeer	 eenvoudig	 door	 de	 naam	 en	 het	 mailadres	 van	 de	
projectverantwoordelijke	 in	 te	 geven	 bij	 het	 tabblad	 “Inschrijven”.	 Opgelet:	 deze	 gegevens	
dienen	correct	te	zijn.		
	
Na	de	inschrijving	zie	je	bovenaan	een	groene	balk	met	de	bevestiging	van	jouw	inschrijving.	Je	
kan	tijdens	het	project,	indien	nodig,	de	gegevens	van	de	projectverantwoordelijke	aanpassen.		
 
Op	het	tabblad	“Periode”	selecteert	de	projectverantwoordelijke	vervolgens	de	periode	waarin	
de	club	vriendjesdagen	wil	organiseren.	Er	zijn	3	periodes.	Het	 is	mogelijk	om	aan	meerdere	
periodes	 deel	 te	 nemen.	 De	 Vriendjesdagen	 kunnen	 zowel	 in	 de	 zaal	 als	 in	 het	 zand	
georganiseerd	worden.	
	
§ Periode	1:	van	1	september	tot	en	met	15	oktober	2022	

§ Periode	2:	van	1	januari	tot	en	met	15	februari	2023	

§ Periode	3:	van	1	mei	tot	en	met	15	juni	2023	
	
Op	de	website	van	Volley	Vlaanderen	kan	je	een	eenvoudig	stappenplan	terugvinden	om	je	stap	
voor	stap	doorheen	het	online	projectdossier	te	loodsen.			 
	

REGISTRATIE	NIEUWE	LEDEN	
Na	 elke	 periode	 vinkt	 de	 projectverantwoordelijke	 alle	 nieuwe	 leden	 aan	 die	 via	 de	
vriendjesdagen	hun	weg	naar	de	club	gevonden	hebben.	Voor	elk	nieuw	lid	dat	is	aangesloten	
én	geregistreerd	tussen	de	start	van	het	project	en	binnen	de	45	dagen	na	het	afsluiten	van	de	
betreffende	 periode	 voorziet	 Volley	 Vlaanderen	 een	 financiële	 tegemoetkoming	 (zie	
ondersteuning	door	de	federatie).		
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VRIJBLIJVENDE	NA-ACTIE	
Omdat	Volley	Vlaanderen	het	belangrijk	vindt	om	zijn	werking	en	die	van	de	clubs	in	
beeld	te	kunnen	brengen	ontvangen	wij	graag	jullie	foto’s,	filmpjes,	…	

Bij	de	na-actie	is	het	de	bedoeling	dat	de	club	tijdens	de	training	een	originele	foto	of	filmpje	
maakt.	We	kiezen	1	winnaar	per	provincie	uit	die	elk	5	kidsballen	van	Volley	Vlaanderen	cadeau	
krijgen.	Om	te	kunnen	deelnemen	aan	de	na-actie	mag	je	dus	zeker	niet	vergeten	om	foto’s	of	
filmpjes	te	maken	tijdens	de	vriendjesdagen.	

	

PERIODES	&	DEADLINES	
Het	is	zeer	belangrijk	dat	de	administratieve	verplichtingen	tijdig	in	orde	gebracht	worden	in	
VolleyAdmin2.	Hieronder	zetten	we	alle	deadlines	per	periode	op	een	rijtje.		

Periode	 Datum	 Deadlines	

1	 01/09	tem	15/10	 Deadline	intekenen:	1	oktober	2022	

Deadline	nieuwe	leden:	30	november	2022	

2	 01/01	tem	15/02	

	

Deadline	intekenen:	1	februari	2023	

Deadline	nieuwe	leden:	31	maart	2023	

3		 01/05	tem	15/06	

	

Deadline	intekenen:	1	juni	2023	

Deadline	nieuwe	leden:	31	juli	2023	
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ONDERSTEUNING	DOOR	DE	FEDERATIE		
	

CONTACT-	&	PROMOTIEMATERIAAL	
De	 federatie	 voorziet	 een	 promo-pakket	 met	 affiches	 gemaakt	 in	 powerpoint	 waar	 je	 heel	
gebruiksvriendelijk	je	clublogo,	naam	en	gekozen	datums	van	de	vriendjesdagen	kan	toevoegen.	
Het	materiaal	wordt	gratis	ter	beschikking	gesteld	in	verschillende	afmetingen.	Zo	krijg	 je	de	
mogelijkheid	 om	 zowel	 digitaal	 promotie	 te	 voeren	 via	 verschillende	 kanalen	 (website,	
Facebook,	Instagram)	alsook	een	papier	flyer	of	affiche	mee	te	geven	aan	je	leden.	

	

OEFENSTOF		
Er	werd	een	oefenbundel	met	aangepaste	oefenstof	voor	de	vriendjesdagen	opgesteld	en	dit	op	
3	verschillende	niveaus:	U9,	U11	en	U13.	Hiermee	willen	we	jullie	trainers	houvast	bieden	voor	
deze	open	trainingsmomenten	binnen	de	club.		

Daarnaast	kan	je	in	de	oefenbibliotheek	op	de	website	van	Volley	Vlaanderen	nog	heel	wat	extra	
materialen	terugvinden	waaruit	jullie	trainers	inspiratie	kunnen	halen.	

	

FINANCIËLE	ONDERSTEUNING	
Voor	 elk	 nieuw	 lid,	 geboren	 in	 2010	 of	 later,	 dat	 is	 aangesloten	 en	 geregistreerd	 binnen	 de	
geldende	periode,	ontvangt	de	club	een	subsidie	van	€10	subsidie	en	dit	met	een	maximum	van	
20	nieuwe	leden	per	club,	verspreid	over	de	drie	periodes.		

	

JEUGDSPORTFONDS	
Voor	deelname	aan	de	Vriendjesdagen	ontvangt	de	club	50	punten	in	het	Jeugdsportfonds	2023.	

	


