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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 
De Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw (VIV) is een clusterorganisatie 
waaronder de Petanque Federatie Vlaanderen, de Vlaamse SnookerFederatie en Bowling Vlaanderen 
zitten vervat. De vereniging wil bijdragen tot het uitbouwen van een kwalitatief hoogstaande cluster 
voor internationale volkssporten in Vlaanderen en het Brussels-Hoofdstedelijk gewest. 

DEZE MAAND 

September is de maand van de sportclub 
In september is het weer maand van de sportclub. Sportclubs openen hun 
deuren voor het grote publiek en bieden gratis initiaties en trainingen aan. 
Laat zien hoe goed jouw sportclub bezig is en vooral hoe leuk het er wel is.  
Sportclubs die willen deelnemen nemen contact op met hun lokale 
sportdienst. Zij coördineren de actie lokaal en bezorgen jou het gewenste 
promotiemateriaal.  
Wanneer een club, aangesloten bij één van onze leden, hieraan deelneemt of 
wil deelnemen, kan zij dit steeds laten weten aan het VIV. Zo kijken we of we 
jouw club ergens mee kunnen helpen. Activiteiten zullen dan ook op de 
verschillende websites gedeeld worden.  

Sportevenementen krijgen subsidies 
Omdat sportevenementen in Vlaanderen allerlei doelen dienen en omdat één van de belangrijkste 
daarvan is dat ze mensen tot sporten aanzetten, krijgen ze subsidies. Daarom werden voor de 
ondersteuning van internationale en bovenlokale (top)sportevenementen een nieuwe 
subsidiereglementering opgesteld door Sport Vlaanderen.  
In augustus 2018 worden de subsidiereglementen 2019 online geplaatst op de website van Sport 
Vlaanderen. Aanvragen voor de eerste helft van 2019 kunnen tot 30 september ingediend worden.  

EVENEMENTEN 

Vlaamse SnookerFederatie vzw  
Tornooikalender 2017-2018 
De tornooikalender 2017-2018 werd opgemaakt en gepubliceerd op de website van VSF. De planning 
van alle tornooien o.l.v. BBSA en VSF kunnen hier worden geraadpleegd. 
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Upcoming Events 2018 
European Masters Lommel 
Van 1 tot 7 oktober kan u in de Soeverein (Lommel) opnieuw terecht voor de ‘European Masters’ 
snooker. Maar liefst 12 van de 16 hoogst gerangschikte spelers in de wereld tekenen present. De 
masters worden live uitgezonden op Eurosport. Meer informatie kan u terugvinden op de website of 
de facebookpagina. 

European Women’s Masters 
Van 5 tot 7 oktober vinden de European Women’s Masters plaats in De Maxx (Neerpelt) waar werelds 
beste dames aan zullen deelnemen. Ze zullen de strijd aan gaan met als doel de volgende kampioene 
te worden. Meer info vindt u op de website. 

Petanque Federatie Vlaanderen  
Upcoming Events 2018 (zomertornooien) 

Een volledige kalender van petanque-tornooien en events kan u hier vinden. 

Wintercompetitie 
De wintercompetitie start in het weekend van 29 september. Op de website van de verschillende 
gewesten kan u de kalender terugvinden.  

Sportkamp 2018 
6 dagen petanque, sport en plezier. Van zondag 19 t.e.m. vrijdag 24 augustus gingen heel jongeren op 
sportkamp. Dit kamp werd georganiseerd door de PFV. Op de PFV Facebookpagina kan u heel wat 
foto’s terugvinden.  

Petanquereis 2018 
In september trekt PFV op petanquereis naar Mallorca samen met hun reispartner Tui Fly Belgium. De 
inschrijvingen zitten jammer genoeg vol.  

Bowling Vlaanderen  
Beker van Vlaanderen 

Bowling Vlaanderen organiseert voor de eerste keer de Beker van Vlaanderen voor clubs. Deelname is 
niet verplicht. Een team bestaat uit vijf spelers van minstens drie verschillende categorieën. De Beker 
van Vlaanderen gaat door op 15 en 16 september 2018 in Bowling Eden Mol. Hier vindt u meer info. 
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BIJSCHOLINGEN 
 
Dynamo-Project organiseert op verschillende dagen een bijscholing in verband met het 
verenigingswerk. Naast deze bijscholing kan men in het najaar nog tal van andere kwalitatieve 
opleidingen volgen bij Dynamo-Project en de Vlaamse Sportfederatie. Hieronder een overzicht. 

Bijscholingen Dynamo Project 

24/09/18  Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier - Oostkamp 
25/09/18 Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier - Genk 
26/09/18   Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier - Herent 
01/10/18   Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier - 
                    Grobbendonk 
03/10/18   Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier - Gent 
20/10/18   Dag van de sportclubbestuurder - Diegem 
Website: www.dynamoproject.be 

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie 
24/09/18 Sport als middel voor educatie en inclusie  
27/09/18 Financieel management voor sportfederaties 
26/02/19 Traject hedendaags leiding geven 

Website: www.vlaamsesportfederatie.be 

 

Voor meer informatie over de VIV en haar leden kan men terecht op de website www.viv-sport.be.  

Ontdek ons ook op Sociale Media 
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