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NIEUWSBRIEF MAART 2019 

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. 

VERENIGINGSRECHT 

Op 1 mei 2019 treedt het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking (WVV). 

Het verenigingsrecht wordt geïmplementeerd in dit WVV en brengt heel wat wijzigingen voor vzw’s 

met zich mee. Op onze website kan u heel wat informatie terugvinden, kijk dit zeker eens na.  

LEDEN 

Vlaamse SnookerFederatie vzw  
Tornooikalender 2018-2019 

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. 

Vlaamse Kampioenschappen teams 2019 

Op 2 en 3 maart 2019 vonden de Vlaamse Kampioenschappen voor teams plaats. Op de website van 

de VSF kan je de kampioenen terugvinden. We wensen alle deelnemers proficiat met hun prestaties!  

Petanque Federatie Vlaanderen  
Tornooikalender 2018-2019 

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

Wintercompetitie 

De Vlaamse wintercompetitie is afgelopen bij de heren en de nieuwe kampioenen zijn gekend. Ontdek 

een overzicht van de klassementen op de website van de PFV.  

Vlaams Kampioenschap jeugd 

Het Vlaams kampioenschap voor de jeugd gaat door op maandag 22 april te Pelter PC. Het 

kampioenschap voor de cadetten, junioren en beloften vangt aan om 9 uur. Het inschrijvingsformulier 

kan u op de website van de PFV terugvinden 

Bocce 

Tijdens de Algemene Vergadering kwam gastspreker Marc De Lamper (Special Olympics Belgium 

manager Bocce) een uiteenzetting doen van het Bocce te Vlaanderen. Tijdens een boeiende en 

hartverwarmende presentatie deed hij een oproep aan de gasten om mee te helpen tijdens de 

Nationale Spelen die dit jaar doorgaan te Beveren en Sint-Niklaas. Lees er hier alles over. 

http://www.viv-sport.be/nl/nieuws/506/het-nieuwe-verenigingenrecht-bijscholingen
http://www.viv-sport.be/nl/nieuws/506/het-nieuwe-verenigingenrecht-bijscholingen
http://www.vsf-snooker.be/cms/docs/bestanden/BBSA%20Kalender%202018-2019%20-%20versie%2020180809.pdf
http://www.vsf-snooker.be/cms/docs/bestanden/BBSA%20Kalender%202018-2019%20-%20versie%2020180809.pdf
http://www.vsf-snooker.be/nl/c/55/3/vsf-kampioenschappen/vlaamse-kampioenschappen/2019
http://www.vsf-snooker.be/nl/c/55/3/vsf-kampioenschappen/vlaamse-kampioenschappen/2019
http://www.pfv.be/nl/c/24/2/tornooien/zomertornooien
http://www.pfv.be/nl/c/24/2/tornooien/zomertornooien
http://www.pfv.be/nl/nieuws/350/vlaamse-wintercompetitie-kampioenen-gekend
http://www.pfv.be/nl/nieuws/350/vlaamse-wintercompetitie-kampioenen-gekend
http://www.pfv.be/nl/nieuws/349/vlaams-kampioenschap-jeugd-op-22-april
http://www.pfv.be/nl/nieuws/349/vlaams-kampioenschap-jeugd-op-22-april
http://www.pfv.be/nl/nieuws/345/warme-oproep-vrijwilligers-bocce
http://www.pfv.be/nl/nieuws/345/warme-oproep-vrijwilligers-bocce
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Bowling Vlaanderen  

Tornooien 

05/05: Finale Super 6 

 

Vlaams Kampioenschap 2019 

Op 7 april gaat de finale van het Vlaams kampioenschap door. Alle informatie kan men op de website 

terugvinden van Bowling Vlaanderen (link). Ook op de onze website kan je de nodige uitleg en 

doorverwijzingen terugvinden.  

Beker van Vlaanderen voor clubs 

Voor de eerste maal in de geschiedenis in haar bestaan organiseert Bowling Vlaanderen in april de 

“Beker van Vlaanderen”. Dit tornooi is uitsluitend voor clubs. Een team bestaat uit 5 spelers/speelsters 

van uit minstens drie verschillende categorieën. Het evenement gaat door op zondag 14 april 2019. 

Lees snel verder op onze website en kom alles te weten over de locatie, het programma,…  

  

http://vbsf.bowling.be/003_kalenders/003_kalenders_index.html
http://vbsf.bowling.be/003_kalenders/003_kalenders_index.html
http://www.viv-sport.be/nl/nieuws/504/bowling-vlaanderen---vlaams-kampioenschap-op-7-april
http://www.viv-sport.be/nl/nieuws/504/bowling-vlaanderen---vlaams-kampioenschap-op-7-april
http://www.viv-sport.be/nl/nieuws/505/bowling-vlaanderen-organiseert-beker-van-vlaanderen-voor-clubs
http://www.viv-sport.be/nl/nieuws/505/bowling-vlaanderen-organiseert-beker-van-vlaanderen-voor-clubs


 

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 

  

 

  
 

 

BIJSCHOLING VIV 

De Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw organiseert in samenwerking met 

Dynamo Project een interessante opleiding i.v.m. het aantrekken van jonge vrijwilligers.  

Datum:  Dinsdag 4 juni 2019 

Tijdstip: 19:30 tot 22:30 uur 

Locatie:  Huis van de Sport 

  Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

De perceptie leeft dat jongere mensen moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen 

te motiveren tot een vast engagement. Vrijwilligers van vandaag vertrekken sterker vanuit hun noden 

en gaan van daaruit op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.  

Hoe maken we van rekruteren een permanent en laagdrempelig gebeuren dat aansluit op de noden 

van de burger van vandaag? Wat zijn concrete handvaten die we kunnen gebruiken om vrijwilligers 

makkelijker aan te trekken? Allemaal zaken die aan bod komen in deze bijscholing!  

Inschrijven doe je via… 

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-

vergroten-we-de-kans-op-succes-gent 

Bent u geïnteresseerd, schrijf dan snel in !  

Kent u iemand die interesse zou kunnen hebben om aan deze bijscholing deel te nemen, mag u dit 

gerust doorgeven.  

Sharing is caring !  

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-gent
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-gent
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-gent
https://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-gent
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BIJSCHOLING EXTERN 

In het najaar kan men nog tal van kwalitatieve opleidingen volgen bij Dynamo-Project, de Vlaamse 

Sportfederatie, de Vlaamse Trainersschool en ICES. Hieronder een overzicht. 

Bijscholingen Dynamo Project 

03/04/19  Netwerken? Volstaat een pagina op Facebook dan niet?  

04/04/19  Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Hoe vergroten we de kans op succes?  

25/04/19  Fondsenwerving en sponsoring  

04/06/19  Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Hoe vergroten we de kans op succes? 

Website: www.dynamoproject.be 

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie 

03/04/19 Netwerken? Volstaat een pagina op Facebook dan niet ?  
24/04/19 Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenwerk toegelicht. 
25/04/19 Traject hedendaags leiding geven 
29/04/19 Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenwerk toegelicht.  

Website: www.vlaamsesportfederatie.be 

Bijscholingen Vlaamse Trainersschool  

Wil je echt iets bijleren over sporttraining, sportprestaties, fitheid, redden, beheer van 

sportinfrastructuur of (jeugd)sportbeleid? Wil je extra competenties verwerven als trainer of 

sportbegeleider? Is het tijd om je bij te scholen? Tijdens de lessen komen zowel praktijk als theorie aan 

bod. Al wie als trainer actief is of wil zijn in de sportwereld, is bij de Vlaamse Trainersschool aan het 

juiste adres.  

Website: https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ 

Bijscholingen ICES (Centrum Ethiek in de Sport) 
Website: http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten 

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 

 

https://www.facebook.com/Vlaamse-organisatie-voor-Internationale-Volkssporten-vzw-401932673228855/
https://twitter.com/VIVsportVZW
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/netwerken-volstaat-een-pagina-op-facebook-dan-niet-herentals-03042019
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/netwerken-volstaat-een-pagina-op-facebook-dan-niet-herentals-03042019
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-stabroek
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-stabroek
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/fondsenwerving-en-sponsoring-oostende-04042019
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/fondsenwerving-en-sponsoring-oostende-04042019
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-gent
http://www.dynamoproject.be/bijscholing/aantrekken-van-nieuwe-jongere-vrijwilligers-hoe-vergroten-we-de-kans-op-succes-gent
http://www.dynamoproject.be/
http://www.dynamoproject.be/
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/netwerken-volstaat-een-pagina-op-facebook-dan-niet-herentals
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/netwerken-volstaat-een-pagina-op-facebook-dan-niet-herentals
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht-toegelicht-gent
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht-toegelicht-gent
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/traject-hedendaags-leiding-geven-2
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/traject-hedendaags-leiding-geven-2
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht-toegelicht-hasselt
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/mijn-sportclub-een-vzw-het-nieuwe-verenigingenrecht-toegelicht-hasselt
http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.vlaamsesportfederatie.be/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten
http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten
http://www.viv-sport.be/
http://www.viv-sport.be/

