Reglement Recreatie 2022-2023
OPGELET: Wanneer het een louter provinciale materie betreft, kan van dit reglement
afgeweken worden.

1. Aansluiting
▪

▪

Een aansluiting als recreatiespeler kost € 8,80 per seizoen. In de aansluitingskost is het
lidgeld en de verzekering inbegrepen. De verzekering loopt van 1 september 2022 tot en met
31 augustus 2023 en dekt alle recreatieve volleybalspeler/-speelster en nietspelers/speelsters als speler/speelster en in alle recreatieve functies.
Een recreatieve club betaalt geen jaarlijkse clubbijdrage aan Volley Vlaanderen.

▪

De terminologie “recreanten” gebezigd door Volley Vlaanderen betreft ALLE
spelers/speelsters en niet spelers/speelsters die om een recreatieve aansluiting verzoeken
bij Volley Vlaanderen via een recreatief of competitief aangesloten club bij Volley
Vlaanderen.

▪

De NIET-spelers/speelsters aangesloten via een competitieve club aangesloten bij Volley
Vlaanderen behouden hun status van NIET-spelers/speelster competitief wanneer zij om een
recreatieve aansluiting verzoeken om als recreant in de recreatieve afdeling te mogen optreden.

▪

Vanaf 1 juni 2019 wordt de medische validatie volledig losgekoppeld van de
aansluiting. Het zal dus als nieuw lid van een club niet nodig zijn om je medisch te laten
valideren als je wilt starten met volleyballen. Dit komt er na een advies van de medische
commissie van Volley Vlaanderen.
Wel zullen leden die zich aansluiten na 1 juni 2019 zich medisch moeten laten valideren in
het jaar dat ze 14 en 18 worden. De leden zullen hiervoor een mail krijgen met meer info.
De club zal midden januari op de hoogte gebracht worden welke leden in dat jaar 14 en 18
jaar oud worden en op controle moeten.

▪

De recreatieve aansluitingen zullen door Volley Vlaanderen aan de clubs gefactureerd
worden.
In geval van niet-betaling wordt Artikel 7 Hfdst 1 van het AR VV vzw, ingebrekestelling door
de Volley Vlaanderen toegepast en van kracht.

▪

Individuele recreatieve aansluiting bij Volley Vlaanderen is mogelijk.
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2. Vrijheid, transfer, …
▪

Basisprincipe: de recreatieve speler is elk jaar vrij.

▪

De secretaris van de club kan tijdens de 1ste schrappingsperiode van 16 tot en met 30 april
en tijdens de 2de schrappingsperiode van 1 tot en met 15 september via VolleyAdmin2
leden schrappen die voor het volgende seizoen niet meer aangesloten dienen te worden.
Indien een club een lid niet schrapt en het lid tekent hier bezwaar tegen aan, zal steeds in
het voordeel van het lid geoordeeld worden.
Vóór aanvang van het nieuwe seizoen ontvangen de clubs voor de leden die niet geschrapt
werden via VolleyAdmin2 de digitale vergunningen voor het nieuwe seizoen.

▪

Voor de schrapping van recreanten worden geen schrappingskosten aangerekend.

▪

Men kan enkel voor één en dezelfde club spelen gedurende het desbetreffende seizoen.
Individueel aangesloten recreatieve leden kunnen jaarlijks gewoon het lidgeld van € 8,80
storten aan Volley Vlaanderen met als referentie “aansluitingsnummer - recreatieve
aansluiting + seizoen”.
Indien leden op de lijst van hun club staan, zijn zij gerechtigd om te spelen mits in het bezit
te zijn van de door Volley Vlaanderen afgeleverde recreatievergunning.

3. Omschakeling van competitie naar recreatie en omgekeerd
▪

Wanneer een aansluitingsaanvraag bij Volley Vlaanderen binnenkomt, is dit voor een
volledig seizoen. Per seizoen is slechts 1 wissel van competitie naar recreatie of omgekeerd
toegestaan binnen dezelfde club.

▪

Wanneer een speler/speelster omschakelt van competitie naar recreatie, doet hij/zij een
nieuwe online aansluiting voor recreatie speler, tenzij anders bepaald in het provinciale
recreatiereglement. Voor de recreatieve aansluiting wordt niets aangerekend.

▪

Bij omschakeling van recreatie naar competitie volgt de speler/speelster de normale
procedure voor competitieve aansluiting zoals die nu bestaat.
De speler/speelster doet een nieuwe online aansluiting als speler, tenzij anders bepaald in
het provinciale recreatiereglement. In dit geval dient het verschil tussen de competitieve en
de recreatieve aansluiting betaald te worden.

▪

Wanneer een niet-speler/niet-speelster wil deelnemen aan de recreatiecompetitie moet
hij/zij een nieuwe online aansluiting als niet-speler recreatief doen.
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▪

Dit deel van het “recreatief” reglement geldt enkel voor NIET-spelers/speelsters die een
aansluiting verworven hebben via een competitief aangesloten club bij Volley Vlaanderen en
die een aanvraag om als recreatief Speler/Speelster te mogen aantreden aan het
secretariaat van Volley Vlaanderen hebben betekend.

▪

Het alzo aangesloten lid behoudt al zijn/haar rechten van een NIET-speler/speelster die zij
verworven hadden als “Competitief” NIET-speler/speelster.

▪

Voor ALLE duidelijkheid de rechten verbonden aan deze functie zijn:
▪ Het recht om als voorzitter; secretaris en penningmeester op het schutblad van een
competitief aangesloten club van Volley Vlaanderen te fungeren
▪ Het recht om als markeerder of scheidsrechter te fungeren bij een competitief
aangesloten club van Volley Vlaanderen
▪ ALLE functies uit te oefenen bij een competitief aangesloten club van Volley Vlaanderen
die voor “recreanten” verboden zijn.
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