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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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
SnookerExhibition – VSF bracht Steve Davis en Kyren Wilson naar Overijse
De SnookerExhibitie vond plaats op 27 augustus te Overijse. Het evenement was een organisatie van
de Vlaamse SnookerFederatie vzw in samenwerking met de Belgium Snooker Federation vzw. De
Exhibitie beoogde een promotie voor de snookersport in combinatie met een speciale huldiging van
de winnaars van de individuele Vlaamse Kampioenschappen 2019 waarbij de speciale aandacht werd
geschonken aan de beloftevolle jongeren. Het hoofdprogramma van deze SnookerExhibitie waren
Kyren Wilson en Steve Davis.

Petanque Federatie Vlaanderen
Sportkamp
Van 18 t.e.m. 23 augustus vond ons jaarlijks sportkamp weer plaats. Het was weer een week vol spel
een plezier. We kregen nadien heel wat positieve reacties en iedereen heeft zich enorm goed
geamuseerd. In ons petanquemagazine kan je een leuk artikel terugvinden, geschreven door één van
de vrijwillige organisatoren. Kijk zeker ook op onze Facebookpagina voor tal van foto’s.
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Kalender 2020
Alle provinciale, Vlaamse, nationale en internationale kampioenschappen van 2020 kan je terugvinden
op de kalender op de website.
Wintercompetitie
Tijdens de koude wintermaanden de gezellige warmte opzoeken voor een boeiend partijtje petanque.
Het kan op de vele tornooien die onze clubs inrichten. Ontdek de kalender hier.

Bowling Vlaanderen
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
10/10/19
10/10/19
15/10/19
24/10/19

De funfactor van vrijwilligerswerk – Mechelen
‘Sport met grenzen’
Hoe behoud je je vrijwilligers? Werken vanuit een bewuste aanpak.
Mijn sportclub een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!

Website: www.dynamoproject.be
Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie
05/10/19

Dag van de Sportclubbestuurder – Gent

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

