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NIEUWSBRIEF JULI 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.

Opleidingen georganiseerd door het VIV
Fondsenwerving en sponsoring
De opleiding Fondsenwerving en sponsoring vond plaats op 12
juni 2018 in het Huis van de Sport te Gent.
De Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw
mag spreken van een zeer geslaagde opleidingsavond. We
mochten 21 deelnemers ontvangen en alles verliep zeer vlot.
Ilja De Coster, lesgever van de avond, heeft de deelnemers enorm veel informatie, tips en tricks
meegegeven die kunnen helpen bij hun zoektocht naar fondsen en sponsoringsgelden.
Van deze opleiding zal een informatietool worden opgemaakt en worden uitgedeeld aan de
aangesloten clubs van onze leden. We hopen hen zo op weg te helpen naar meer werkingsmiddelen
zodat de verschillende sporten kunnen blijven ontwikkelen.

Opleidingen externe organisaties
Bijscholingen Dynamo Project
06/10/18 Dag van de sportclubbestuurder Roeselare
20/10/18 Dag van de sportclubbestuurder Diegem
24/11/18 Dag van de sportclubbestuurder Antwerpen

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie
27/09/18 Financieel management voor sportfederaties

Nieuw op de website !
GDPR
Sinds afgelopen maand, 25 mei 2018, moeten alle organisaties, o.a. sportfederaties en sportclubs
aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe data gebruikt wordt en hoe data wordt
beveiligd. GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese
burgers.
Is jouw club nog niet helemaal mee met het GDPR-verhaal? Op onze website kan u een overzicht
vinden, aangeleverd door Vlaamse Sportfederatie en Dynamo Project, van de stappen die uw club
dient te nemen om in orde te zijn met GDPR. Kijk dit zeker na en pas de stappen toe op uw sportclub.
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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.

Update verenigingswerk
Nu de termijn was afgelopen om het ingeroepen belangenconflict op te lossen, werd het
wetsontwerp ‘onbelast bijverdienen’ op 8 juni 2018 ter stemming voorgelegd aan het Federaal
Parlement. Die stemming is door een aantal bijkomende vragen vanuit de oppositie opnieuw
uitgesteld. Het wetsontwerp kan in principe opnieuw ter stemming voorgelegd worden in juli. We
houden jullie verder op de hoogt !

Vlaamse SnookerFederatie vzw
Upcoming Events 2018
IBSF World U18 & U21 Snooker Championships 2018:
Van 2 tot 11 juli 2018 gaan de IBSF World U18 & U21 Snooker Championships door in Jinan (China).
België wordt op dit tornooi vertegenwoordigd door S…. . (Lees meer op de website van de VSF)
Junior Team Cup:
11 en 12 augustus vindt de Junior Team Cup Snooker plaats in de Play Ball te Hasselt. De Junior Team
Cup is een interland tussen België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Er zullen wedstrijden afgewerkt
worden binnen de categorieën U14, U17 en U21.
Home Internationals:
Dit tornooi gaat door van 10 tot 17 augustus 2018 in The Northern Snooker Centre in Leeds. België
wordt vertegenwoordigd door Pauwels Thijs (U16), Van De Voorde-Van Bocxlaer Thor (U16), Delanoy
Senne (U16), Verherstraeten Matthijs (U16), Leclercq Julien (U21), Vanoppen Kobe (U21), Pelgrims
Wesley (U21) en Geentjens Brent (U21).
Q2 v.d. European Open Snooker:
17-19 augustus vindt de Q2 v.d. European Open Snooker (World Senior Snooker) plaats in Snooker
Palace Brugge.
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Petanque Federatie Vlaanderen
Upcoming Events 2018 (zomertornooien)
Een volledige kalender van petanque-tornooien en events kan u hier vinden.
Prestaties juni
In de maand juni vonden het BK triplet, het BK Doublet en de Belgische Interclub Beker plaats. Kijk snel
op de website van de PFV en ontdek wie de kampioenen zijn.
Vlaams kampioenschap gemengd doublet:
Het Vlaams Kampioenschap gemengd doublet voor senioren en veteranen ging door op 17 juni te
petanqueclub Maaseik. Raadpleeg de resultaten hier.
Vier Federatie tornooi:
Op 23 juni ging het Vier Federatie Tornooi door te Nieuwegein (Nederland). Het PFV-team behaalde
de derde plaats. Bekijk het klassement hier.
Sportkamp 2018
6 dagen petanque, sport en plezier. Van zondag 19 t.e.m. vrijdag 24 augustus gaan we er terug tegen
aan! Kijk hier voor meer info.
Petanquereis 2018
In september trekt PFV op petanquereis naar Mallorca samen met hun reispartner Tui Fly Belgium. Wil
je mee, wees dan supersnel! Kijk hier voor meer informatie.

Bowling Vlaanderen
Cursuspakketten
Bowling Vlaanderen geeft deze zomer een aantal cursuspakketten voor leden die hun bowlingkennis
willen vergroten. De techniek en het materiaal van de deelnemers zal geanalyseerd worden en er zal
kennis bijgebracht worden die je nodig hebt om een vooruitgang te boeken in het volgende seizoen.
Kijk snel voor meer informatie.
European Women Championship
Klik hier door naar leuke foto’s, filmpjes en livebeelden van het European Women Championship
Bowling te Wemmel. Ook op de website www.ewc2018.be vind je heel wat info over het event terug.

MEER INFO
www.viv-sport.be

