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Voorwoord 

In functie van de subsidiëring van de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding dient de Vlaamse 

vereniging voor Internationale Volkssporten vzw in de rapportering voor het beleidsjaar 2018 aan te 

tonen op welke wijze opdrachten werden uitgevoerd zoals bepaald in artikel 44 van het decreet van 

10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.  

In dit rapport werd een werkingsverslag verwerkt.  

De Vlaamse vereniging voor Internationale Volkssporten vzw dient enkele opdrachten uit te voeren 

voor alle vrijetijdsbeoefenaars van de aangesloten verenigingen, namelijk: 

a) informatie verzamelen en verspreiden en kwalitatieve dienst- en adviesverlening aanbieden; 

b) de sportieve vrijetijdsbesteding promoten; 

c) fungeren als centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve 

vrijetijdsbeoefenaars en de Vlaamse Overheid.  

De wijze waarop de VIV deze opdrachten heeft aangepakt kan u terugvinden in het werkingsverslag. 

De resultaten werden geanalyseerd en conclusies werden getrokken.  
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Taken en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid bij de decretale 

functies. 

Algemene Vergadering (AV) 

De Algemene Vergadering, verder afgekort met AV, is samengesteld uit alle effectieve leden 

vermeerderd met de leden van de RvB. A rato het aantal aangesloten leden van elk lid van het VIV, 

mag een lid met x-aantal personen in de AV zetelen zoals aangegeven in de statuten. De 

samenstelling van de leden die in de AV zetelen, wordt door de RvB van elk lid zelf bepaald.  

De AV is bevoegd voor: 

- wijzigen van de statuten;  

- benoeming en afzetting van de bestuurders; 

-      benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging  

       indien deze wordt toegekend; 

-      kwijting aan de bestuurders en commissarissen; 

-      de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening; 

-      de ontbinding van de vereniging; 

-      benoeming en uitsluiting van een lid; 

-      de omzetting van een vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

-      alle gevallen waarin de statuten en wetteksten dat vereisen. 

Raad van Bestuur (RvB) 

De RvB bestaat uit een representatieve afvaardiging per lid, met een minimum van 5 personen. De 

RvB wordt samengesteld door de AV op basis van het aantal aangesloten leden binnen elk lid zoals 

aangegeven in de statuten.  

De RvB: 

-      leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigd deze in en buiten rechte; 

-      is bevoegd voor alle aangelegenheden m.u.v. die welke uitdrukkelijk door de Wet  

       aan de AV zijn voorbehouden;  

-      vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit; 

-      is bevoegd voor de werking binnen de vereniging. 

Polyvalent administratief medewerker (ADM) 

Naam:   Heidi De Poorter 

 Functie:  Polyvalent administratief medewerker 

     

 Takenpakket:  

• ondersteuning bieden inzake administratie en clubwerking leden 

• aanspreekpersoon integriteit 

• Is verantwoordelijk voor de verzekeringen 

• ondersteunen van de leden waar nodig 
o ondersteunen bij vergaderingen 
o ondersteunen van evenementen 

• zorgt voor de follow-up van de besluiten van de RvB opdat deze 
doorgegeven worden aan de betreffende instanties 
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Polyvalent administratief medewerker 

Naam :   Mariska Diddens 

 Functie:  Polyvalent administratief medewerker (ADM) 

     

 Takenpakket: 

• volgt het algemeen secretariaat van de cluster op 

• staat in voor de verbinding tussen de verschillende federaties binnen de 
cluster 

• zorgt voor het opstellen van de uitnodigingen, de agenda en de processen 
verbaal van de vergaderingen van de AV en de RvB 

• zorgt voor de follow-up van de besluiten van de RvB opdat deze 
doorgegeven worden aan de betreffende instanties 

• volgt de decretale verplichtingen t.o.v. Sport Vlaanderen op 

• ondersteunende taken ontwikkelen inzake administratie en clubwerking  

• ondersteunen van de leden waar nodig 

• aanspreekpersoon integriteit 

• Volgt het beheer van de financiën van de cluster op 

• Voert de boekhouding 

• Legt de financiële toestand voor op de AV en RvB 

• Int de lidgelden, de organisatiekosten en andere financiële lasten voor de 
cluster 

• Maakt een eindbalans op van het boekjaar 

• Is verantwoordelijk  

PR & Communicatie medewerker (PRCM) 

Naam :   Lapaige Corey 

Functie :  Verantwoordelijke PR & Communicatie 

             Takenpakket : 

• is verantwoordelijk voor de website en sociale media 

• is verantwoordelijk voor de marketing 

• is verantwoordelijk voor de communicatie 

• is verantwoordelijk voor de PR 

• ondersteunende taken ontwikkelen inzake PR en Communicatie 

• ondersteunen van de leden waar nodig  
Gezond en ethisch sporten 

 Naam :   Dokter Bernard Gijbels 

Functie :  Zetelt mee in de GES-commissie van het VIV en haar 

                                       leden/federaties 
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De andere medewerkers werken geheel op vrijwillige basis waarbij de bewezen kosten kunnen worden 

vergoed.  

Borré Reinold, voorzitter VIV vzw, voorzitter Petanque Federatie Vlaanderen. Vrijwilliger met bewezen 

kosten. 

Uytdenhouwen Ignace, ondervoorzitter VIV vzw, voorzitter Vlaamse SnookerFederatie. Vrijwilliger met 

bewezen kosten 

Beaufays Marc, bestuurder VIV vzw, voorzitter Bowling Vlaanderen. Vrijwilliger met bewezen kosten. 

Vanhoutte Lucien, bestuurder VIV vzw, penningmeester Petanque Federatie Vlaanderen. Vrijwilliger 

met bewezen kosten. 

Boumans Jean, bestuurder VIV vzw, bestuurder Petanque Federatie Vlaanderen. Vrijwilliger met 

bewezen kosten.  

Garnier Alain, bestuurder VIV vzw, bestuurder Petanque Federatie Vlaanderen. Vrijwilliger met 

bewezen kosten. 

Wittebols Rupert, bestuurder VIV vzw, penningmeester Vlaamse SnookerFederatie. Vrijwilliger met 

bewezen kosten. 

Missie van de organisatie 

De VIV heeft als hoofddoel om ondersteunend werk aan haar leden/federaties aan te bieden die actief 

zijn in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De ondersteunende rol weerspiegelt zich in 

het verzamelen en verspreiden van informatie over de cluster en kwalitatieve dienst- en 

adviesverlening aanbieden, de sportieve vrijetijdsbesteding van de cluster promoten, het fungeren als 

centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve vrijetijdsbeoefenaars die ze 

vertegenwoordigt en de Vlaamse Overheid. De leden/federaties van het VIV bieden op hun beurt 

activiteiten aan met een overheersend sportieve en sociale dimensie en een uitgesproken 

internationaal karakter waarbij de klemtoon ligt op het aspect fysieke concentratie.   
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De drie decretale opdrachten 

Informatie verzamelen en verspreiden over de cluster en kwalitatieve dienst- en adviesverlening 

aanbieden. 

De clusterfederatie staat in nauw contact met haar leden/federaties via verschillende kanalen om op 

die manier interessante informatie te kunnen verzamelen en te verspreiden. Tevens verzamelt de 

cluster alle informatie omtrent opleidingen, bijscholingen, management, vzw-materie;… en zo meer 

om mee te geven aan haar leden/federaties. Wanneer de leden/federaties van de cluster vragen 

hebben, kunnen ze terecht bij de VIV. De medewerkers van de VIV doen steeds hun uiterste best om 

de leden/federaties zo goed mogelijk verder te helpen en/of te ondersteunen.  

De sportieve vrijetijdsbesteding van de cluster promoten. 

De sportieve prestaties/ evenementen/ acties van de leden worden via verschillende kanalen verspreid 

(website, sociale media en de nieuwsbrief). In de pipe-line zit ook een promo-event dat in het najaar 

zal worden georganiseerd door de VIV. De drie sporten zullen aan bod komen en de deelnemers 

(sportieve vrijetijdsbeoefenaars) kunnen kennis maken met de drie sporten, petanque, snooker en 

bowling, in een recreatief wedstrijdformat.  

Fungeren als centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve 

vrijetijdsbeoefenaars die ze vertegenwoordigt en de Vlaamse Overheid. 

De leden/federaties kunnen de VIV aanspreken voor een brede ondersteuning. De leden/federaties 

spraken de VIV aan om als contactpersoon op te treden tussen de leden/federaties en de Vlaamse 

Overheid. In het verdere document kan u voorbeelden, de werking,… hieromtrent terugvinden.   
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SD001. VIV wil via verschillende communicatiekanalen de informatiestroom 

naar haar leden/federaties en de buitenwereld met 20% vergroten. 

OD001. De website verder uitbouwen, gebruiksvriendelijker maken en nieuwe elementen 

introduceren zodat het bezoekersaantal met 10% toeneemt.  

A0001. Analyse van de huidige website en de werkpunten bepalen. 

Er werd en wordt meer informatie gedeeld van onze leden/federaties via de website, gelinkt 

aan de sociale media. Evenementen en de behaalde resultaten op de kampioenschappen en 

tornooien werden in de kijker gezet.  

Door dit initiatief bereikt de VIV meer leden van de federaties als externe bezoekers. 

In vergelijking met 2015 stegen we van 6891 paginaviews naar 7888 in 2018.  

A0002. Bepalen welke nieuwe elementen er aan de website toegevoegd kunnen worden. 

In de maand april werden verschillende nieuwe menu’s toegevoegd op de website. Deze menu’s 

zijn bedoeld om de leden te informeren en informatie te bundelen op één locatie. Onderwerpen 

die aangehaald worden zijn:  

- GDPR; 

- VZW Materie; 

- Management. 

A0003. Nieuwe elementen uitbouwen. 

GDPR 

Als organisatie moesten we vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we 

verzamelen, waarvoor we de gegevens gebruiken, waar we ze bewaren en hoe we de gegevens 

beveiligen.  

Op de website van het VIV wordt belangrijke informatie gedeeld. De Vlaamse Sportfederatie heeft 

heel wat interessante en overzichtelijke informatie op hun website geplaatst, dit in samenwerking 

met Dynamo Project. Telkens wanneer hier een update gebeurde, heeft de VIV deze info ook 

meegedeeld op haar website. Onder het menu ‘Management’  kan je een handleiding en tools 

terugvinden, aangeleverd door de Vlaamse Sportfederatie vzw, om het GDPR-verhaal van een 

sportclub te schrijven. 

VZW Materie 

Op de website van het VIV werd een nieuw menu ‘VZW Materie’ aangemaakt. Onder dit menu 

wordt onder meer uitgelegd wanneer de stemmingen van een Algemene Vergadering telt, welke 

documenten moeten ingediend worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hoe men 

een statutenwijziging dient door te geven,…  

Management  

Een ander nieuw menu op de website is dat van ‘Management’. Hier worden tips en tricks 

meegegeven om het management van een federatie of club te ondersteunen. Hoe organiseer ik 

op een goede manier een evenement, communicatie binnen een sportorganisatie, zichtbaarheid 

naar de buitenwereld toe,… het komt allemaal aan bod.  

A0004. Nieuwe elementen implementeren. 

Zie puntje A0003 waar ook de implementatie wordt toegelicht 
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OD002. Vanaf 2018 maandelijks een gezamenlijke nieuwsbrief opstellen waarbij 30% van de 

ontvangers deze leest. 

In april 2018 werd de eerste VIV Nieuwsbrief verzonden. 

A0005. Template van een nieuwsbrief ontwerpen. 

In maart 2018 werd een template ontworpen. Er werd een huisstijl gecreëerd aan de hand van 

de kleuren die in het logo van de VIV terug te vinden zijn. De template wordt elke maand opnieuw 

gebruikt. De lay-out van de nieuwsbrief is compatibel voor smartphone-gebruik, tablets en de 

gewone PC. Er werd een verdeling gemaakt om de informatie over te brengen. Ten eerste brengt 

men informatie over de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw. Daaronder 

wordt er in het kort nog informatie van de leden/federaties van de VIV meegedeeld.  

A0006. Verzamelen van relevante informatie over VIV en haar leden/federaties. 

Maand per maand wordt er bekeken welke informatie i.v.m. de VIV relevant bevonden wordt om 

met de buitenwereld te delen. Telkens wordt er gestart met een korte inleiding om het VIV voor 

te stellen. Nadien worden belangrijke of interessante opleidingen meegedeeld. Zowel 

opleidingen georganiseerd door de VIV als externe organisaties worden weergegeven. Indien we 

een extra aankondiging willen doen, kunnen we dit steeds toevoegen.  

Onder het gedeelte over de VIV wordt ook informatie gedeeld over de leden/federaties. Dit in 

verkorte vorm en met verwijzingen naar de verschillende websites. Voornamelijk upcomming 

events  en promotionele ondersteuning vallen hier onder.  

Aan de hand van de nieuwsbrief vergroot de VIV haar visibiliteit naar de buitenwereld toe. De 

nieuwsbrief wordt hiervoor zeker als promotiemiddel ingezet.  
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A0007. Bepalen van de communicatiekanalen die voor de nieuwsbrief benut zullen worden. 

De nieuwsbrief wordt geplaatst op de website, onder de nieuwe rubriek ‘Nieuwsbrief’. Deze kan 

ook worden gedownload. Aan de hand van mailing bereiken we de drie aangesloten federaties, 

alsook externe instanties. De nieuwsbrief wordt ook telkens gedeeld via de Facebookpagina van 

de VIV gedeeld.  

A0008. Bepalen van de maandelijkse ontvangers. 

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar onze leden/federaties, zijnde Petanque Federatie 

Vlaanderen vzw, Vlaamse SnookerFederatie vzw en Bowling Vlaanderen vzw, die op hun beurt 

hun leden kunnen inlichten. Alsook zullen de leden van de Raad van Bestuur VIV, Sport 

Vlaanderen, meer bepaald de heer Verhoeven Marc, Dynamo project, de Vlaamse Sportfederatie 

en de Vlaamse Overheid (Kabinet Sport) onze nieuwsbrief in hun mailbox mogen verwachten. Dit 

maakt dat de VIV de nieuwsbrief verstuurd naar 19 geadresseerden.  

A0009. Versturen van de nieuwsbrief. 

In april 2018 werd de nieuwsbrief voor het eerst gelanceerd. Vanaf dan werd dit een maandelijks 

terugkomende taak. Aan de hand van deze frequentie vergroot de VIV haar visibiliteit en hopen 

we in de toekomst op meer herkenning. De nieuwsbrief wordt hiervoor als promotiemiddel 

ingezet.  

 

Nieuwsbrief (maand) Medium 

April 2018 
Website 

Sociale media 

Mei 2018 

Website 

Sociale media 

E-mail 

Juni 2018 

Website 

Sociale Media 

E-mail 

Juli 2018 
Website 

Sociale media 

Augustus 2018 Geen nieuwsbrief uitgebracht 

September 2018 
Website 

Sociale media 

Oktober 2018 
Website 

Sociale media 

November 2018 

Website 

Sociale media 

E-mail 

December 2018  
Website 

Sociale media 
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E-mail 

Januari 2019 

Website 

Sociale media 

E-mail 

Februari 2019 

Website 

Sociale Media 

E-mail 

Maart 2019 

Website 

Sociale Media 

E-mail 

 

A0010. Evaluatie van de verstuurde nieuwsbrieven. 

De nieuwsbrief wordt maandelijks naar onze leden/federaties en externe instanties (in totaal 19 

geadresseerden) per mail verstuurd. We kunnen niet kijken hoe vaak de mail/nieuwsbrief 

daadwerkelijk wordt gelezen. Positief is wel dat de nieuwsbrieven 464 maal werd gelezen via de 

website.  

OD003. Tegen 2019 een gezamenlijke flyer opstellen waar informatie, doelstellingen en 

contactgegevens in opgenomen zijn.  

A0011. Bepalen van de content van de flyer. 

De VIV heeft de aangesloten federaties gevraagd content aan te leveren over hun eigen 

organisatie. Er werd gevraagd creativiteit, een slagzin, foto’s,… te gebruiken om de federatie naar 

buiten te brengen. De medewerkers van VIV hebben de content verzameld en samengevoegd.  

A0012. Ontwerpen van de flyer. 

De flyer zal na april 2019 vorm krijgen. 

A0013. Laten drukken van de flyer. 

De druk zal pas na april 2019 plaatsvinden.  

A0014. Verspreiden van de flyer onder de (niet) leden/federaties. 

De verspreiding van de flyer staat later gepland.  

OD004. Tegen 2020 vierjaarlijks een gezamenlijk online magazine opmaken.  

Op de Raad van Bestuur van 18 december 2018 werd dit onderwerp besproken. Een magazine 

opmaken is een vrij dure zaak. Er kruipt heel wat tijd in van de ontwerpers/ contentontwikkelaars. 

Heeft dit als VIV zijnde veel nut? De Raad van Bestuur heeft besloten het magazine enkel online uit te 

brengen. Aangezien het over een vierjaarlijkse magazine gaat, kan het VIV dit zeker uitwerken.  

A0015. Template van een online magazine ontwerpen.  

Dit onderwerp staat later gepland.  

 

A0016. Verzamelen van relevante content over VIV en haar leden/federaties. 

Dit onderwerp staat later gepland.  
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A0017. Bepalen van de communicatiekanalen die voor het magazine gebruikt zullen worden.  

Dit onderwerp staat later gepland.  

A0018. Bepalen van de vierjaarlijkse ontvangers. 

Dit onderwerp staat later gepland.  

A0019. Het uitsturen van het magazine. 

Dit onderwerp staat later gepland.  
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SD002. Vanuit VIV ondersteuning bieden bij de dagdagelijkse werking van haar 

leden/federaties.  

OD005. Het opvolgen van lopende en nieuwe projecten van interne en externe instanties. 

A0020. Informatie verzamelen over lopende of nieuwe projecten van interne of externe 

instanties. 

GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation)/ AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als 

organisatie moesten we vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we 

verzamelen, waarvoor we de gegevens gebruiken, waar we ze bewaren en hoe we de gegevens 

beveiligen.  

Collega’s Catherine Mortier en Freija Maebe volgden een opleiding dat werd georganiseerd door 

de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met Dynamo Project. Aan de hand van theoretische 

en praktische informatie en oefeningen pasten ze GDPR deels toe op het VIV. Al de collega’s 

hebben samengewerkt om de informatie om te zetten in het Privacybeleid van het VIV. Het 

privacybeleid is terug te vinden op de website van het VIV.  

Op de website van het VIV wordt belangrijke informatie gedeeld. De Vlaamse Sportfederatie heeft 

heel wat interessante en overzichtelijke informatie op hun website geplaatst, dit in samenwerking 

met Dynamo Project. Telkens wanneer hier een update gebeurde, heeft de VIV deze info ook 

meegedeeld op haar website. 

Seksueel Grensoverschrijdend gedrag  

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig 

aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere 

betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over 

grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een API draagt er mee zorg 

voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van het VIV om klaar te staan 

voor mensen die in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag.   

Binnen het VIV werden Heidi De Poorter en Mariska Diddens aangesteld als aanspreekpersonen 

integriteit.  

Naast een federatie API zou er idealiter ook een API moeten aangesteld worden op clubniveau. 

Op onze website wordt het begrip API en alles wat daarbij komt kijken dan ook duidelijk toegelicht 

met de nodige verwijzingen naar de website van ‘ICES’. Op deze manier trachten we onze leden 

en hun clubs te informeren en een geheel aan informatie aan te bieden.  

(http://www.viv-sport.be/nl/c/33/2/ethisch-sporten/grensoverschrijdend-gedrag) 

Verenigingswerk 

Verenigingswerk maakt deel uit van het “onbelast bijklussen”. Normaal zou de sportsector vanaf 

20 februari 2018 beroep kunnen doen op het nieuwe statuut voor vrijetijds- en verenigingswerk. 

Echter riep op 19 januari 2018 de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel een 

belangenconflict in tegen de nieuwe maatregel. Op 30 mei liep de procedure van het ingeroepen 

belangenconflict rond het wetsontwerp ‘bijklussen’ af. Het Federale Parlement keurde op 5 juli 

2018 een wettekst goed over het verenigingswerk. Dankzij deze erkenning kon de sportsector  

http://www.viv-sport.be/nl/c/33/2/ethisch-sporten/grensoverschrijdend-gedrag
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sinds dat moment sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… vergoeden via een 

nieuw gunstig statuut. Het VIV volgde de ontwikkelingen rond het statuut op en deelde de 

informatie op de website. Op deze manier konden de leden makkelijk de laatste updates rond 

‘Verenigingswerk’ opvolgen.  

Regelgeving 

Op onze website werd de stand van zaken i.v.m. het verenigingswerk op de voet opgevolgd en 

gedeeld met onze leden/federaties.  

In functie van de Algemene vergadering van de Petanque Federatie Vlaanderen werd een 

administratieve informatiebundel opgesteld door de medewerkers van het VIV. Deze bundel 

werd uitgedeeld aan de aangesloten clubs. Later werd deze bundel ook verdeeld op de RvB van 

de Vlaamse SnookerFederatie en de RvB van het VIV. De informatiebundel kan ook gedownloaded 

worden op de website. De informatiebundel behandelt de onderwerpen: 

- Aanpassing kilometervergoeding sinds 01/07/2018; 

- Vrijwilligersvergoeding; 

- Inwerkingtreding Wetboek Vennootschappen en Verenigingen; 

- Boekhoudkundige regels van ondernemingen voortaan in één KB; 

- UBO-register; 

- GDPR; 

- Insolventierecht. 

VZW Materie 

Op de website van het VIV werd een nieuw menu ‘VZW Materie’ aangemaakt. Onder dit menu 

wordt onder meer uitgelegd wanneer de stemmingen van een Algemene Vergadering telt, welke 

documenten moeten ingediend worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hoe men 

een statutenwijziging dient door te geven,…  

Management  

Een ander nieuw menu op de website is dat van ‘Management’. Hier worden tips en tricks 

meegegeven om het management van een federatie of club te ondersteunen. Hoe organiseer ik 

op een goede manier een evenement, communicatie binnen een sportorganisatie, zichtbaarheid 

naar de buitenwereld toe,… het komt allemaal aan bod. Een aspect dat dit jaar enorm veel 

aandacht kreeg is GDPR (General Data Protection Regulation). Onder het menu ‘Mangement’  kan 

je een handleiding en tools terugvinden, aangeleverd door de Vlaamse Sportfederatie vzw, om 

het GDPR-verhaal van een sportclub te schrijven.  

A0021. Deze informatie verwerken tot één gemeenschappelijk kader en aan haar 

leden/federaties aanbieden.  

Er werden verschillende menu’s opgemaakt op de website om de info duidelijk weer te geven 

en te bundelen. De informatie is toegankelijk voor iedereen.  

A0022. De communicatiekanalen selecteren om deze projecten onder de leden/federaties te 

verspreiden. 

Volgende communicatiekanalen worden gebruikt om promotie te voeren en informatie te delen 

die interessant is/kan zijn voor onze leden:  

- website; 

- sociale media; 

- mailing; 
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- VIV-nieuwsbrief. 

OD006. Het volgen van opleidingen binnen haar leden/federaties verder aanmoedigen waarbij 5% 

van alle 264 clubs onder het VIV aan de opleidingen zal deelnemen. 

A0023. Up-to-date houden van het aanbod van opleidingen op de website, via de nieuwsbrief, 

het magazine,… 

De VIV schuimt de websites van externe organisaties af om opleidingen op te lijsten. Opleidingen 

worden aan de hand van de website (http://www.viv-sport.be/nl/v/25/opleidingen) en de 

maandelijkse nieuwsbrief medegedeeld. Ook onze leden/federaties delen deze opleidingen aan 

hun aangesloten clubs en leden mee.  

OD007. Vanuit het VIV opleidingen aanbieden i.s.m. Dynamoproject, VSF, ICES of andere externe 

instanties waarbij min. 20 mensen zullen deelnemen. 

A0024. Specifieke opleidingen gaan selecteren. 

In 2017 lanceerde het Dynamo Project de aanvraagperiode voor bijscholingen voor het voorjaar 

van 2018. De opsomming van opleidingen werd besproken tijdens de Raad van Bestuur van de 

VIV. Op deze manier werd besproken en besloten dat de VIV in samenwerking met Dynamo 

Project de opleiding ‘Fondsenwerving en sponsoring’ ging organiseren.  

A0025. Opleidingsmoment vastleggen.  

Op 12 juni 2018 organiseerde de VIV in samenwerking met Dynamo Project de bijscholing 

‘Fondsenwerving en Sponsoring’. De opleiding vond plaats in het Huis van de Sport te Gent - 

Zuiderlaan 13, 9000 Gent.  

A0026. Opleidingsmoment communiceren. 

Vanaf maart 2018 werd gestart met het voeren van promotie rond de opleiding. We wouden een 

zo groot mogelijk publiek aanspreken, vandaar werd er via verschillende kanalen 

gecommuniceerd over de opleiding naar de buitenwereld toe. 

Volgende kanalen werden gebruikt ter promotie: 

➢ Website VIV 

➢ Facebook VIV 

➢ Website VSF 

➢ Facebook VSF 

➢ Website PFV 

➢ Facebook PFV 

➢ Website Dynamo Project 

➢ Mailing: er werd mailing uitgezonden naar alle leden van de Petanque Federatie 

Vlaanderen, de Vlaamse SnookerFederatie vzw, Bowling Vlaanderen vzw, Algemene 

vergadering VIV, Raad van Bestuur VIV, Algemene Vergadering Vlaamse 

SnookerFederatie vzw, Raad van Bestuur Vlaamse SnookerFederatie vzw, Raad van 

Bestuur Petanque Federatie Vlaanderen vzw en de verschillende federaties en 

organisaties binnen het Huis van de Sport te Gent. 

➢ Briefing: de bijscholing werd op de Algemene Vergadering van zowel het VIV, als de VSF, 

als de PFV vermeld. Alsook werd er een document toegevoegd aan het mapje dat 

iedereen kreeg bij de vergaderingen.  

 

http://www.viv-sport.be/nl/v/25/opleidingen
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Brief die werd uitgedeeld tijdens de Raad van Bestuur PFV: 

 

Beste leden van de Raad van Bestuur van Petanque Federatie Vlaanderen 

De Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw organiseert in samenwerking met 

Dynamoproject een interessante bijscholing i.v.m. fondsenwerving en sponsoring.  

Datum:  dinsdag 12 juni 2018 

Tijdstip:  19:00 tot 22:00 

Locatie:  Huis van de Sport 

 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent  

PROGRAMMA: 

Bijkomende financiële middelen, is dat waar jouw club naar op zoek is? Via deze training krijg je meer 

grip op de technieken en trucs van de professionele fondsenwerving. De training werkt vooral met 

voorbeelden uit de praktijk en concrete voorstellen tot rendabele acties. Daarbij hoort ook dat je 

instapt in de nieuwe omgeving van de sociale media. Zo krijg je voet aan de grond bij het werven van 

particuliere giften én van sponsoring door bedrijven. 

INSCHRIJVEN doe je via  

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/fondsenwerving-en-sponsoring-gent-12062018 

VOORDEELTARIEF 

Bestuurders van sportclubs die lid zijn van de Vlaamse Organisatie voor Internationale Volksspelen vzw 

(zijnde Petanque Federatie Vlaanderen vzw, Bowling Vlaanderen vzw en de Vlaamse Snookerfederatie 

vzw) kunnen aan een voordeeltarief deelnemen aan deze bijscholing! 

Voordeeltarief: 5,00 euro 

Er werd reeds enige communicatie hieromtrent uitgezonden via de websites en sociale media van de 

verschillende federaties. Is het mogelijk deze training binnen jullie gewest, clubs,… mee te promoten?  

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 doorsturen.  

Sharing is caring !  

Met vriendelijke groeten 

Het algemeen secretariaat  

 

 

 

 

  

 

  
 

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/fondsenwerving-en-sponsoring-gent-12062018
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A0027. Inschrijvingen bijhouden. 

De inschrijvingen worden door Dynamo Project verzameld. Bij elke inschrijving kreeg het VIV een 

mailtje binnen met informatie over de inschrijving. Deze gegevens werden telkens bijgehouden 

in een Excel-bestand. In totaal waren er 26 personen ingeschreven voor de opleiding.  Hiervan 

hebben vier personen zich nog voor de opleiding verontschuldigd. Eén persoon is niet op de 

opleiding geweest. Dit maakt dat er in totaal 21 actieve deelnemers aanwezig waren.  

Van de aangesloten federaties waren er drie deelnemers lid van Petanque Federatie Vlaanderen 

vzw, vier deelnemers zijn lid de Vlaamse SnookerFederatie vzw. Daarnaast waren er nog twee 

medewerkers van het VIV aanwezig.  

A0028. Opleidingsmoment evalueren. 

De opleiding ‘Fondsenwerving en sponsoring’ verliep erg vlot. De spreker, Ilja De Coster, kon zeer 

snel zijn publiek boeien. Hij begon met uitleg geven over het verschil tussen fondsen en 

sponsoring, hoe men de zoektocht naar fondsen en sponsoring het best kan aanpakken en gaf de 

deelnemers heel wat tips en tricks mee om te slagen in hun opzet. Na de pauze  kregen de 

aanwezigen de kans om vragen te stellen en werkwijzen de bespreken.  

In totaal waren er 9 van de 21 deelnemers verwant aan het VIV, dit komt overeen met 43% van 

het totaal aantal deelnemers. Graag zouden we dit aantal in de toekomst zien verhogen. In totaal 

zijn er 11 369 vrijetijdsbeoefenaars aangesloten bij de VIV. Ondanks de vele promotionele 

inspanningen die werden geleverd, waren er in verhouding niet veel clubs vertegenwoordigd. Via 

de bestuurders gaan we hun leden blijven aanzetten om deel te nemen aan bijscholingen.  
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SD003. Ontwikkelen van tools voor de ondersteuning van de leden/federaties 

en hun clubs in de dagelijkse werking. Hierbij focust het VIV zich om één tool 

per jaar uit te werken.  

OD008. Tool2. Het ondersteunen van de leden/federaties en hun clubs in het aantrekken van nieuwe 

leden en jeugdleden als actiepunt in 2017 

A0029. Informatie verzamelen. 

Operationele doelstelling 2017. 

A0030. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Operationele doelstelling 2017. 

A0031. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

Operationele doelstelling 2017. 

OD009. Tool 1: In 2018 de leden/federaties en hun clubs ondersteunen in hun zoektocht naar 

sponsoring en fondsenwerving.  

A0032. Informatie verzamelen. 

Op 12 juni 2018 organiseerde het VIV in samenwerking met Dynamo Project de opleiding 

‘Fondsenwerving en sponsoring’. Deze opleiding was toegankelijk voor iedereen. Onder ‘OD007’ 

kan u de inspanningen van het VIV nalezen om de opleiding bekend te maken bij haar 

leden/federaties en externen. Tijdens de opleiding kregen de deelnemers uitleg over het verschil 

tussen fondsen en sponsoring, hoe men de zoektocht naar fondsen en sponsoring het best kan 

aanpakken en gaf de deelnemers heel wat tips en tricks me om te slagen in hun opzet.  

A0033. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Naar aanleiding van de opleiding werd een handige tool opgemaakt die door de medewerkers 

van het VIV werd samengesteld. De VIV opteerde voor een handige drieluikfolder. De tool vat de 

belangrijkste onderwerpen samen die werden aangehaald tijdens de opleiding. Er werd getracht 

de informatie zo beknopt, overzichtelijk en volledig mogelijk weer te geven. Hieronder kan je de 

tool terugvinden. 

A0034. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

De tool werd door de VIV aan de verschillende aangesloten federaties uitgedeeld. Elke federatie 

ontving 5 stuks per club. Verder kan de folder ook geraadpleegd en gedownload worden via de 

VIV-website, www.viv-sport.be. Dit is reeds 160 maal gebeurd.  

Hieronder kunnen jullie de tool terugvinden: 

 

http://www.viv-sport.be/
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OD010. Tool 4: Het ondersteunen van de leden/federaties en hun clubs in het aantrekken en 

behouden van vrijwilligers in 2019. 

A0035. Informatie verzamelen 

Op 18 oktober 2018 werd een aanvraag ingediend bij Dynamo Project met enkele voorkeursdata 

voor de opleiding ‘Aantrekken van nieuwe en jonge vrijwilligers. Hoe vergroten we de kans op 

succes?’. Sinds 19 december staat de opleiding tussen het aanbod van Dynamo Project. Sinds 30 

januari is het VIV begonnen aan promotionele acties via de website en de sociale media. Ook 

werd deze opleiding gelanceerd op de website van Dynamo Project.  

A0036. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Het ontwerpen van de informatiebundel zal na de opleiding gebeuren.  

A0037. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

De informatiebundel zal na de opleiding verspreid worden, wanneer deze af is.  

OD011. Tool 3: In 2020 documenten ontwikkelen opdat de vakkennis en ervaring niet verloren gaat. 

A0038. Informatie verzamelen 

Naar aanleiding van het billateraal gesprek op 8 november 2018 werd een map opgesteld met 

informatie omtrent de verschillende rapporteringsmomenten, indienen van het ledenbestand,  

de erkenningsaanvraag en de subsidiëringsaanvraag.  

A0039. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Documenten verkregen via Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie en eigen opgemaakte 

documenten werden per federatie in een map gebundeld. Telkens wanneer interessante 

informatie voor de map verkregen wordt door het VIV, wordt deze informatie doorgestuurd en 

kan deze worden toegevoegd. 

A0040. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

Elke federatie kreeg een map met informatie tijdens de RvB van 18 december 2018. 
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SD004. Inzetten op “goed bestuur” van de VIV alsook van haar 

leden/federaties.   

OD012. Opleidingen aanbieden voor de uitbouw van een goed bestuur 

A0041. Opleidingsaanbod verzamelen. 

Op de website en in de nieuwsbrief van het VIV wordt een overzicht gegeven van bijscholingen 

georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie, Dynamo Project, de Vlaamse Trainersschool en 

ICES. Deze lijst wordt wekelijks geüpdatet.  

Als organisatie raden we de bestuurders aan om enkele opleidingen te volgen die de Vlaamse 

Sportfederatie inricht omtrent goed bestuur (traject hedendaags leiding geven, overlegmoment 

– dagdagelijks beleid voeren, efficiënt vergaderen,…) 

A0042. Communiceren van het opleidingsaanbod 

Op de website en in de nieuwsbrieven van het VIV wordt een overzicht gegeven van bijscholingen 

georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie, Dynamo Project, de Vlaamse Trainersschool en 

ICES. Deze lijst wordt wekelijks geüpdatet.  

OD013. De werking van de federaties verder optimaliseren. 

A0044. Inspelen op de noden en behoeften van de federaties. 

In de maand april werden verschillende nieuwe menu’s toegevoegd op de website. Deze menu’s 

zijn bedoeld om de leden te informeren en informatie te bundelen op één locatie. Onderwerpen 

die aangehaald worden zijn onder meer heel wat VZW-materies en tips en tricks om het 

management van de aangesloten federaties te ondersteunen. 

Op 12 juni vond de opleiding ‘Fondsenwerving en Sponsoring’ plaats. Deze opleiding werd 

georganiseerd door de VIV in samenwerking met Dynamo Project. Zie operationele doelstelling 7 

voor meer uitleg. 

Het personeel en de bestuurders van de VIV volgden opleidingen over verschillende onderwerpen 

(API, GDPR,…). Informatie die daar vergaard werd, werd meegedeeld met de leden/federaties 

indien relevant.  

In 2018 werd een Ethische commissie opgericht op niveau van het VIV. Op verzoek van Bowling 

Vlaanderen komen de voorzitters en aanspreekpersonen integriteit van het VIV en de 

verschillende aangesloten federaties samen. Aangezien ethische kwesties op een objectieve 

manier beoordeeld moeten worden, stelde Bowling Vlaanderen voor om te spreken over een 

eventuele ethische commissie op niveau van VIV waar de drie federaties in zetelen. De 

kennismakende vergadering ging door op donderdag 31 mei 2018. 

In april 2018 werd de eerste VIV-nieuwsbrief opgemaakt en uitgestuurd naar de verschillende 

leden/federaties en nog enkele stakeholders. Bij operationele doelstelling 2 kan u alle informatie 

omtrent de nieuwsbrief terugvinden.  

Verder biedt de VIV enkele shared services aan aan haar leden. Shared services die worden 

aangeboden zijn:  

- Aanbieden en beheer van de websites leden/federaties 

- Onderhoud van de sociale media (Facebook, Instagram, Twitter) 

- Ethische commissie 

- Administratieve ondersteuning 

- Centraal aanspreekpunt – algemeen secretariaat.  
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A0045. Specifieke tools opmaken om de noden en behoeften in te willigen. 

In de maand april werden verschillende nieuwe menu’s toegevoegd op de website. Deze menu’s 

zijn bedoeld om de leden/federaties te informeren en informatie te bundelen op één locatie. 

Onderwerpen die aangehaald worden, zijn onder meer heel wat VZW-materies en tips en tricks 

om het management van de aangesloten federaties te ondersteunen. 

Naar aanleiding van de opleiding ‘Fondsenwerving en Sponsoring’, georganiseerd door het VIV 

i.s.m. Dynamo Project, werd een handige tool opgemaakt die door de medewerkers van het VIV 

werd samengesteld. De VIV opteerde voor een drieluikfolder. De tool vat de belangrijkste 

onderwerpen samen die werden aangehaald tijdens de opleiding. Er werd getracht de informatie 

zo beknopt, overzichtelijk en volledig mogelijk weer te geven.  

A0046. Evalueren wat het effect was van de implementatie van de tool op de werking van de 

federatie. 

Deze tool werd ter ondersteuning van de leden/federaties en de clubs die aangesloten zijn bij 

onze leden/federaties. Het was een informatief document om ook de personen/ clubs die niet 

aanwezig waren de inhoud van de opleiding en info over fondsenwerving en sponsoring mee te 

geven. Bij het uitdelen van de flyers tijdens de verschillende Raden van Bestuur van onze 

leden/federaties kregen we mee dat men de opmaak van de flyers erg mooi en zeer informatief 

vond.  

OD014. Meer transparantie creëren binnen VIV door het toepassen van deze harde indicator in de 

dagdagelijkse werking van de federatie. 

A0047. De nodige structuren en documenten uitwerken die de transparantie zal doen 

toenemen.  

Op de website is de structuur zodanig aangepast dat de transparantie ten goede komt.  

A048. Implementatie van de transparantie indicatoren.  

De VIV publiceert het volgende op haar website overeenkomstig de code ‘Goed Bestuur’:  

- Statuten 

- Organigram 

- Beknopte verslagen van de RvB 

- Beleidsplan 

- Reglement van Inwendige Orde 

- Samenstelling van de RvB 

- Informatie over haar leden/federaties 

- Het quorum in de statuten voor de RvB en de AV 

- Privacybeleid. 

Ook de leden/federaties van de VIV zetten de documenten (gericht op de eigen federatie 

weliswaar) op hun website. Dit wordt opgevolgd door een medewerker van de VIV.  

A0049. Bijhouden van de verschillende indicatoren. 

Bij wijzigingen of beslissingen worden deze resultaten toegevoegd op de website.  
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SD005. De samenwerking tussen de leden/federaties en het VIV verder 

uitbouwen en ervaringen met elkaar delen.    

OD0015. VIV zal jaarlijks een bevraging doen van haar leden/federaties om de noden en behoeften 

van haar leden/federaties te kennen en waar nodig het beleid aan te passen. 

A0050. Opstellen van een bevraging. 

In 2017 werd een standaard vragenlijst opgesteld vanuit het VIV. De vragen kunnen jaarlijks 

worden gebruikt en indien nodig verder aangevuld of aangepast worden. 

De Raad van Bestuur besloot op 25 september 2018 dat de vragen opnieuw konden gebruikt 

worden in het jaar 2018. De lay-out van de bevraging werd aangepast naar de ‘huisstijl’ die werd 

gecreëerd voor de VIV.  

A0051. Uitsturen van de bevraging. 

De bevraging werd op 10 oktober 2018 uitgestuurd naar de verschillende federaties. Elk lid van 

de VIV ontving een gepersonaliseerd document. De deadline om de bevraging ingevuld terug te 

bezorgen werd op 31 oktober 2018 gesteld.  

A0052. Analyse van de bevraging. 

De bevraging werd uiteindelijk uitgesteld naar 2019, hierdoor kan er geen analyse opgemaakt 

worden (meer info zie A0053).  

A0053. Noden en behoeften bespreken en indien nodig het beleid aanpassen. 

De bevraging werd op de Raad van Bestuur van 18 december 2018 opnieuw besproken. De 

Vlaamse SnookerFederatie haalde aan dat er niets was veranderd tegenover het document van 

het jaar voordien. Bowling Vlaanderen bezorgde de VIV een heel summier ingevuld document 

terug. Op de Raad van Bestuur werd beslist dat de bevraging om de twee jaar gaat plaatvinden 

i.p.v. jaarlijks. In het jaar 2018 werd er dus geen bevraging uitgevoerd. De noden en behoeften 

bleven ongewijzigd t.o.v. het jaar 2017. 

OD016. VIV zal op elke Raad van Bestuur (RvB) een agendapunt opnemen waar informatie en 

ervaringen onderling met elkaar gedeeld kunnen worden.  

A0054. Agendapunt opnemen op elke uitnodiging voor een RvB van het VIV. 

Bij elke Raad van Bestuur van het VIV werd dit onderwerp aangehaald.  

 A0055. In een apart werkdocument de gedeelde informatie bijhouden. 

Besproken onderwerpen werden per vergadering uitgeschreven in het verslag (van de 

vergadering). 

A0056. Gedeelte informatie archiveren en indien nodig aan haar leden/federaties bezorgen.  

Het verslag van de vergadering wordt na elke vergadering opgemaakt door een medewerker van 

het VIV. Dit verslag wordt doorgestuurd naar alle leden van de Raad van Bestuur. Indien er voor 

een bepaald onderdeel opzoekwerk nodig is, wordt dit nadien doorgestuurd per mail.  
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SD006. VIV zal de komende vier jaar verder inzetten op de naambekendheid 

van zowel zichzelf als van haar leden/federaties.     

 

OD017.  Het vergroten van de visibiliteit door de aanmaak van vijf (rol)banners. 

A0057. Ontwerpen van (rol)banners. 

Voor het ontwerp van de rolbanners heeft de VIV beroep gedaan op One Advertising.  

A0058. Productie van (rol)banners. 

De banners zijn geproduceerd bij het bedrijf ‘Wollux’ en zijn in maart 2019 geleverd. 

A0059. Ter beschikking stellen van de materialen aan de leden/federaties en hun clubs. 

De leden/federaties ontvangen elke en banner en kunnen indien gewenst meer banners lenen 

bij de VIV, wanneer zij een evenement organiseren.  

OD018. Het vergroten van de naambekendheid en visibiliteit door contacten te leggen pers. 

A0060. Contact leggen met de pers. 

Er wordt nauw contact gehouden met de pers via de VIV. De pers krijgt  van de leden/federaties 

onder andere de informatie wanneer zij evenementen organiseren of wanneer mooie resultaten 

worden geboekt.  

Dit jaar werd er een negatief verhaal rond gestuurd omtrent één van onze leden/federaties. Hier 

heeft de VIV het lid ondersteund bij het correct reageren op de situatie en het uitsturen van 

persberichten. Verschillende redacties namen contact met ons op om hun verhaal te halen.  

A0061. Informatie en uitnodigingen versturen naar de pers. 

We ondersteunen onze leden/federaties bij het uitnodigen van de pers op de Vlaamse 

Kampioenschappen. 

A0062. Opvolgen van eventuele uitzendingen door de pers. 

We volgen de pers dagelijks op omtrent onze drie sporten. Interessante artikels worden gedeeld 

op de sociale media om op die manier de sport extra in de schijnwerpers te plaatsen.  
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SD007. De medewerkers van het VIV kunnen ingezet worden bij promotionele 

activiteiten van haar leden/federaties.  

 

OD019. Het VIV zal haar expertise verlenen bij de organisatie van promotionele activiteiten. 

A063. De medewerkers bouwen mee een organisatorisch kader uit.  

De RvB van het VIV wil een promo-event organiseren, waarbij de drie sporten worden 

aangeboden en leden van de verschillende federaties kunnen kennis maken met de andere 

sporten. Hieromtrent werden reeds enkele brainstormsessies gehouden. Het evenement staat 

echter nog niet op punt. 

A064. De medewerkers geven feedback op de voorgelegde situaties en/of problemen.  

De resultaten van de brainstormsessies werden besproken tijdens de Raad van Bestuur. De 

organisatie van het evenement zit nog niet ver in het organisatieproces.  

OD020. Ondersteuning van de VIV medewerkers bij (inter)nationale organisaties (EK, WK, andere 

events) onder leiding van onze leden/federaties.  

A0065. De medewerkers stellen een taakverdeling op met een daaraan gekoppeld draaiboek.  

Niet van toepassing in het jaar 2018. 

A0066. De medewerkers kunnen ondersteuning bieden tijdens de voorbereidende fase van het 

evenement.  

Niet van toepassing in het jaar 2018. 

A0067. De medewerkers kunnen ondersteuning bieden tijdens het evenement.  

Niet van toepassing in het jaar 2018.  



34 
 

SD008. Het VIV vormt het aanspreekpunt voor externe instanties.     

 

OD021.  VIV zal het contactpunt met externe instanties in de sector zijn.  

A0068. De bereikbaarheid van het VIV garanderen. 

Het VIV is tijdens de werkdagen (van maandag tot vrijdag) steeds telefonisch en via e-mail 

bereikbaar.  

A0069. Informatie doorgeven naar de leden/federaties. 

Naar aanleiding van het billateraal gesprek op 8 november 2018 werd een map opgesteld met 

informatie omtrent de verschillende rapporteringsmomenten, indienen van het ledenbestand,  

de erkenningsaanvraag en de subsidiëringsaanvraag.  

A0070. Indien nodig bepaalde acties ondernemen.  

Special Olympics Belgium nam contact op met het VIV i.v.m. de Nationale Spelen die jaarlijks 

plaatsvinden. Voor de sport ‘Bocce’ waren zij op zoek naar een aantal vrijwillige scheidsrechters. 

Bocce is vergelijkbaar met petanque. Om aan de vraag van Special Olympics tegemoet te komen 

bracht het VIV hen in contact met de Petanque Federatie Vlaanderen.  

OD022. Ondersteunen en begeleiden in het verkrijgen van toegang tot verschillende diensten als 

‘problem solver’. 

A0071. Beschikbaarheid van de VIV medewerkers. 

In 2018 werd een Ethische commissie opgericht op niveau van de VIV. Op verzoek van Bowling 

Vlaanderen komen de voorzitters en aanspreekpersonen integriteit van het VIV en de 

verschillende aangesloten federaties samen. Aangezien ethische kwesties op een objectieve 

manier beoordeeld moeten worden, stelde Bowling Vlaanderen voor om te spreken over een 

eventuele ethische commissie op niveau van VIV waar de drie federaties in zetelen. De 

kennismakende vergadering ging door op donderdag 31 mei 2018. 

A0072. Informatie verzamelen en waar nodig (nieuwe) contacten leggen. 

Het was her en der een bewogen jaar, gelukkig hebben we beroep kunnen doen op ICES, meer 

bepaald op Marybel Vanbutsele. Het contact tussen ICES en VIV werd zeker versterkt.  

Dit jaar werd er een negatief verhaal rond gestuurd omtrent één van onze leden/federaties. Hier 

heeft de VIV het lid ondersteund bij het correct reageren op de situatie en het uitsturen van 

persberichten. Verschillende redacties namen contact met ons op om hun verhaal te halen.  

A0073. Geschikte oplossingen aanbieden voor de desbetreffende vraag. 

Sinds 31 mei 2018 beschikt het VIV over een Ethische commissie ter ondersteuning van onze 

leden.  

De VIV heeft het lid ondersteund bij het correct reageren op de situatie en het uitsturen van 

persberichten. 
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OD023. Het up-to-date houden van de kennis van medewerkers door het volgen van minimum 1 

opleiding en/of bijscholing. 

A0074. Bijhouden van opleidingen en bijscholingen georganiseerd door externe instanties (Sport 

Vlaanderen, VSF, Dynamo Project,…) 

Bij het VIV hebben we een mindervalide werkkracht (Sam) in dienst. Sam komt elke dinsdag (hele 

dag) en vrijdagvoormiddag a.d.h.v. een contract ‘Begeleid werken’ bij het VIV werken. Hij schuimt 

o.a. de websites van externe organisaties af om opleidingen op te lijsten. Opleidingen worden 

aan de hand van de website ( http://www.viv-sport.be/nl/v/25/opleidingen ) en de maandelijkse 

nieuwsbrief medegedeeld. Ook onze leden/federaties delen deze opleidingen aan hun 

aangesloten clubs en leden mee. 

A0075. Volgen van opleidingen. 

Heidi De Poorter 14 maart 2018 Opleidingsdagen Aanspreekpersoon Integriteit 

Mariska Diddens 14 maart 2018 Opleidingsdagen Aanspreekpersoon Integriteit 

 7 juni 2018 Basismodule voor nieuwe 

federatiemedewerkers (dag 1) 

 12 juni 2018 Fondsenwerving en Sponsoring 

 15 januari 2019 Infomoment Juridische dienstverlening m.b.t. 

reglementaire bepalingen op het vlak van 

grensoverschrijdend gedrag 

 17 januari 2019 Opleiding SBB – update kennisplatform social 

profit 

 28 februari 2019 Basismodule voor nieuwe 

federatiemedewerkers (dag 3) 

Corey Lapaige 12 juni 2018 Fondsenwerving en Sponsoring 

 20 september 2018 Google voor Non-profits 

Alain Garnier 12 juni 2018 Fondsenwerving en Sponsoring 

  Opmaken van een website 

  Financiering van verenigingsleven 

Reinold Borré  Opleiding Aanspreekpersoon Integriteit 

Lucien Vanhoutte 17 januari 2019 Opleiding SBB – update kennisplatform social 

profit 

Marc Beaufays 15 december 2018 Dag van de trainer 

 15 januari 2019 Infomoment Juridische dienstverlening m.b.t. 

reglementaire bepalingen op het vlak van 

grensoverschrijdend gedrag 

 29 januari 2019 Aspire project (sport en vluchtelingen) 

 07 februari 2019 Veilig sporten 

http://www.viv-sport.be/nl/v/25/opleidingen
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A0076. Doorbrieven van de opgedane informatie aan de collega’s binnen het VIV (mondeling, 

aan de hand van een verslag of de gebruikte PowerPoint).  

De dag na de opleiding vindt telkens een overlegmoment plaats tussen de collega’s (medewerkers 

VIV). Tijdens de eerst volgende Raad van Bestuur wordt ook een summiere uiteenzetting 

meegegeven.  

Ignace 

Uytdenhouwen 

 Opleidingsdagen Aanspreekpersoon Integriteit 

  Infomoment Juridische dienstverlening m.b.t. 

reglementaire bepalingen op het vlak van 

grensoverschrijdend gedrag 

Rupert Wittebols 27 september 2018 Financieel management voor sportfederaties 


