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 JANUARI 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.

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 vinden de Vlaamse Kampioenschappen voor teams plaats. Op de website van
de VSF kan je alle informatie terugvinden.
Belgian Women’s Open
Voor het eerst vindt de Belgian Women’s Open plaats in Brugge (The Trickshot) van 1 tot 3 februari
2019. Een overzicht van de deelnemende dames, waaronder8 Belgische dames, vindt u hier.
Supporters zijn altijd welkom en kunnen zich inschrijven. We wensen de deelnemers en snookerclub
de Trickshot alvast veel succes!
Europese Kampioenschappen 2019 -U18, U21 en heren
Van 17 februari tot 2 maart gaat het EK U18, U21 en heren door te Eliat (Israël). In het
prachtige ‘U Magic Palace Hotel’ wordt de venue voor dit kampioenschap opgebouwd. Op
onze website kan u ontdekken welke landgenoten onze driekleur zullen verdedigen. Meer
info over het event kan u terugvinden op de website van de EBSA.

Petanque Federatie Vlaanderen
Tornooikalender 2018-2019
Een volledige kalender van petanque-tornooien en events kan u hier vinden.
Wintercompetities
Alle kalenders, reglementen en natuurlijk de uitslagen en klassementen van de verschillende
wintercompetities (Vlaams, provinciaal en nationaal) kan u hier terugvinden.
Vakantiesalon 2019
De PFV werd dit jaar uitgenodigd om van 7 t.e.m. 10 februari deel te nemen aan het Vakantiesalon
2019 te Brussel. Het centraal thema tijdens deze editie is Frankrijk en dan denkt men uiteraard meteen
aan petanque. Kom ons een bezoekje brengen in Paleis 4, gooi een balletje en maak kans op leuke
prijzen.
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Bowling Vlaanderen
Sport met grenzen
Op donderdag 28/02/2019 om 19u30 organiseert Bowling Vlaanderen een ethische vorming rond
‘Sport met Grenzen’. Tijdens deze vorming zal een docent van ICES komen spreken over ethiek binnen
een sportorganisatie en het vlaggensysteem uitleggen.
Locatie: Huis van de Sport Gent, Zuiderlaan 13 – 9000 Gent.
Tornooien
19/01 – 20/01
28/01 – 03/02
19/02 – 24/02
18/03 – 24/03
23/03
07/04
05/05

:
:
:
:
:
:
:

Individuele Vlaamse Kampioenschappen 2019
Tornooi Les Alliés – Bowling Les Alliés
Tornooi Ghent-Golden River – Bowl Inn Latem
Tornooi Dee Cee’s-Gebo – Bowling Tragel Sport
Unified tornooi
Finale Individuele Vlaamse Kampioenschappen 2019
Finale Super 6
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BIJSCHOLINGEN
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
06/02/19
07/02/19
11/02/19
18/03/19
25/03/19
25/03/19

De nieuwe privacywet op maat van je sportclub
Demosessie boekhouden voor sportclubbestuurders – Excel & Online tool
Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier
Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier
Ouders & clubs: één doel?!
Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier

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

Traject Sportclubondersteuning
Traject hedendaags leiding geven
Basismodule voor nieuwe federatiemedewerkers
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

