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 - NOVEMBER 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.

UBO-REGISTER: EIND SEPTEMBER KOMT ERAAN, MAAR
GEDOOGBELEID INGEVOERD
30 september 2019 was de uiterste indientingstermijn voor het UBO-register. Aangezien veel
rechtspersonen nog niet in orde zijn, heeft de overheid beslist dat men nog tot eind dit jaar een
gedoogbeleid hanteert. Voor de organisaties die nog hulp nodig hebben bij de aangifte, verwijzen we
graag naar onze website waar je meer info vindt over het indienen van de UBO-aangifte.

WETBOEK VAN VERENIGINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN
Op 1 mei 2019 trad 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 na.

ALLE KENNIS OVER SPORT OP 1 PLATFORM
Op de website van Sport Vlaanderen kan je vanaf heden een platform terugvinden waarop een schat
aan sportcijfers en -data verzameld werd. Je kan er op een interactieve manier door surfen en er de
cijfers raadplegen die je zoekt. Naast de cijfergegevens voegt men per thema beleidsrelevante of
wetenschappelijke publicaties over sport en bewegen toe. Neem zeker eens een kijkje !
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LEDEN
Vlaamse SnookerFederatie vzw
Snookersport op TV
Zoals sommigen misschien al gezien of gehoord hebben, komt VTM met een nieuw programma ‘Beat
VTM’. Bij dit programma kruisen de degens van acht onbekende Vlamingen met acht VTM-gezichten.
De bekende Vlamingen worden uitgedaagd om een totaal nieuwe discipline onder de knie te krijgen,
binnen de 100 dagen. Ook onze geliefde snookersport komt hier aan bod. Natalia werd nam de
uitdaging aan om binnen 100 dagen verschillende trickshots aan te leren. Ontdek hier hoe de eerste
training verliep.

Petanque Federatie Vlaanderen
Kalender 2020
Ontdek alle provinciale, Vlaamse, Nationale en internationale kampioenschappen van 2020 via
onderstaande kalender.
EK beloften 2019
Van 3 tot 7 oktober vonden de Europese kampioenschappen beloften plaats te Saint Piette Les Elbeuf
(Frankrijk). Ontdek onze resultaten op hier.
TV-Oost present op damestornooi te Beveren
Op 1 november werd het interprovinciaal damestornooi georganiseerd te PC Beveren. Het was TVOost niet ontgaan dat er heel wat talentvolle jeugd aanwezig was en dat resulteerde in een mooi
verslag. Ontdek het hier.
WK junioren en vrouwen te Cambodja
Van 19 tot 23 november gingen te Phnom-Penh (Cambodja) de wereldkampioenschappen door voor
junioren en dames.

Bowling Vlaanderen
Kalender
Kijk op de website van Bowling Vlaanderen voor de kalender en resultaten.
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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
17/12/19 Dag van de Sportclubbestuurder - Mechelen
Website: www.dynamoproject.be

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie
10/12/19
17/12/19
07/01/20

De mogelijkheden van het kennisplatform aan de slag met dashboards
De mogelijkheden van het kennisplatform aan de slag met dashboards
De mogelijkheden van PowerBI. Zelf bouwen van dashboards

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

