Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw
Erkend lid van Sport Vlaanderen: Overkoepelende organisatie voor verschillende organisaties

- ZETEL en ALGEMEEN SECRETARIAAT Huis v/d Sport – Zuiderlaan 13 – B-9000 Gent – Tel. 09/243 11 50

NIEUWSBRIEF OKTOBER 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.

LEDEN
Vlaamse SnookerFederatie vzw
Tornooikalender 2017-2018
De tornooikalender 2017-2018 staat op de website van VSF. De planning van alle tornooien o.l.v. BBSA
en VSF kunnen hier worden geraadpleegd.
Ben Mertens wereldkampioen bij U16
In het weekend van 6-7 oktober werd de 13-jarige Ben Mertens wereldkampioen te Sint-Petersburg.
In een spannende finale versloeg hij de 16-jarige Ier Aaron Hill met 4-3. Een prachtprestatie wanneer
men weet dat Ben op 1-3 achterstand stond. Ben is meteen de jongste Belg ooit die hier in slaagt.
European Masters Lommel
Nog nooit was de 32-jarige Engelsman verder gekomen dan de kwartfinale van een groot tornooi en
nu wint Jimmy Robertson de finale van de European Masters van Joe Perry. Topfavorieten zoals Mark
Selby, titelverdediger Judd Trump en thuisfavoriet Luca Brecel verloren reeds in de voorgaande rondes.
Brecel verloor in de derde ronde van Anthony Hamilton, na een comeback, in de decider.

Petanque Federatie Vlaanderen
5 medailles op EK junioren en beloften
In het Spaanse Almeria werden van 12 tot 14 oktober de Europese Kampioenschappen Triplette en
Precisieschieten georganiseerd. Met het behalen van 5 medailles zetten onze landgenoten er een
puike prestatie neer. Ontdek hier meer…

Upcoming Events 2018
Een volledige kalender van petanque-tornooien en events kan u hier vinden.
Petanquereis 2019
In april 2019 trekken we naar het wondermooie vijfsterrencomplex Hotel Atlantica Aegean Blue in
Rhodos en dit van 21 april tot 28 april 2019. Meer info vindt u hier.
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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.

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
24/11/18
26/11/18
27/11/18
28/11/18
30/11/18

Dag van de sportclubbestuurder Antwerpen
Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier
Fondsenwerving en sponsoring – Gent (Gentbrugge)
Fondsenwerving en sponsoring – Mechelen (Hombeek)
Infosessie “De nieuwe privacywet op maat van je sportclub” - Essen

Website: www.dynamoproject.be
Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie
27/11/18
06/02/19
26/02/19
28/02/19

Brunchsessie: goed bestuur in je sportfederatie
Traject Sportclubondersteuning
Traject hedendaags leiding geven
Basismodule voor nieuwe federatiemedewerkers

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

