
 

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw 
Erkend door Sport Vlaanderen – Organisatie voor de Sportieve Vrijetijdsbesteding 

Koepel voor Petanque Federatie Vlaanderen, Vlaamse SnookerFederatie, Bowling Vlaanderen 
 

- ZETEL en ALGEMEEN SECRETARIAAT - 
Huis v/d Sport – Zuiderlaan 13, 9000 Gent – Tel. 09/243 11 50 

RPR Gent – ond nr. 0477.086.184 

 

 

Bestuursorgaan 15 december 2020 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Reinold Borré, en start om 19u45. De 
vergadering zal digitaal (a.d.h.v. Skype) plaatsvinden.  

Agenda 

Overeenkomstig de oproepingsbrief wordt de agenda afgehandeld: 

 Verwelkoming door de voorzitter; 
 Opname aanwezigheden; 
 Goedkeuring verslag bestuursorgaan 06/10/2020; 
 Briefwisseling; 
 Financieel verslag; 
 Noodfonds Sport Vlaanderen; 
 Ledenaangifte Sport Vlaanderen; 
 Validatietool Sport Vlaanderen; 
 Beleidsplan 2017-2020 + 2021-2024; 
 Ondersteuning sportfederaties; 
 Ledenaantallen (toekomstgericht); 
 Varia. 

1. Verwelkoming door de voorzitter dhr. Reinold Borré 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering en wenst iedereen een fijne 
eindejaarsperiode. Hopelijk kan het volgende jaar met een positieve noot beginnen.  

2. Opname en vermelding aanwezigheden 

Aanwezigen op de digitale vergadering: 

Reinold Borré   Petanque Federatie Vlaanderen Aanwezig 
Vanhoutte Lucien  Petanque Federatie Vlaanderen Aanwezig 
Alain Garnier   Petanque Federatie Vlaanderen Aanwezig 
Rudi Vansnick    Petanque Federatie Vlaanderen Aanwezig 
Ignace Uytdenhouwen  Vlaamse SnookerFederatie   Aanwezig 
Rupert Wittebols  Vlaamse SnookerFederatie  Aanwezig 
Cindy Braem   Bowling Vlaanderen   Verontschuldigd 
Tim Mertes   Bowling Vlaanderen   Aanwezig 
Heidi De Poorter  Personeel VIV    Aanwezig 
Corey Lapaige   Personeel VIV    Aanwezig 
Mariska Diddens  Personeel VIV    Aanwezig 
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3. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 06/10/2020 

Het verslag van 06/10/2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Briefwisseling 

We hebben enkele speciale maanden achter de rug, waarbij heel wat communicatie toekwam vanuit 
Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, enzoverder. Deze communicatie werd ten alle tijden 
meteen doorgestuurd naar de leden van het bestuursorgaan. 

5. Financieel verslag 

Het financieel verslag werd per mail bezorgd voor de vergadering. De proef- en saldibalans en de 
analytische balans werden bijgewerkt tot 14 december 2020.  

Het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

6. Noodfonds Sport Vlaanderen - corona 

Zoals tijdens de vorige vergadering medegedeeld maakte de Vlaamse Regering 265 miljoen euro 
middelen vrij om getroffen sectoren ten gevolge van de coronacrisis te ondersteunen. Met betrekking 
tot sport is er enerzijds de 87,3 miljoen euro voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen (via de 
lokale overheden) en anderzijds 10 miljoen euro specifiek voor andere sportstructuren voorzien.  

De Vlaamse Regering geeft steun aan de in 2020 gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor 
de sportieve vrijetijdsbesteding. De Vlaamse Regering biedt deze steun als gedeeltelijke compensatie 
voor schade ten gevolge van corona en/of om ondersteuning te bieden bij de heropstart na de corona-
pandemie. De sportfederaties en OSV’s ontvangen elk een bedrag dat 26,033% van hun algemene 
werkingssubsidie van het werkingsjaar 2019 (exclusief fusie-incentive). Voor de VIV betekent dit dat 
we 40 634,51 euro kunnen aanvragen. 

De medewerkers gingen aan de slag om de aanvraag voor het noodfonds in orde te maken. Enkele 
dagen na het indienen van de aanvraag kregen we een uitnodiging tot een Teams-vergadering met 
onze dossierbeheerder Marc Verhoeven. Bij onze oorspronkelijke aanvraag hadden we, zoals 
besproken, de noden van de federaties toegevoegd. Echter komen de federaties niet in aanmerking 
voor het noodfonds. Dit maakt dat we het geld dat we hen hadden toegekend, hebben verdeeld over 
de verschillende clubs.  

Om de financiële gevolgen van de pandemie op de VIV, haar 3 leden (sportfederaties) en de 203 
sportclubs te kennen, heeft de VIV een aanvraagformulier opgesteld dat door hen individueel kon 
ingevuld worden.  

 

7. Ledenaangifte Sport Vlaanderen 

Sinds vorig jaar krijgen we de mogelijkheid om de ledenaangifte die in september wordt ingediend te 
corrigeren na feedback.  
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8. Validatietool Sport Vlaanderen 

Dit punt hangt eigenlijk samen met punt 7 van de agenda. De validatietool is het meest recente 
platform dat Sport Vlaanderen ontwikkeld heeft. Enkele weken geleden werd hier een demosessie 
over gegeven.  

  

9. Beleidsplan 2017-2020 + 2021-2024 

Bij de rapportering van september werd het beleidsplan 2021-2024 van de VIV ingediend.  

De laatste versie van het beleidsplan werd op de website van de VIV opgeladen. 

10. Ondersteuning sportfederaties 

De federaties zullen ten alle tijden kunnen genieten van de ondersteuning van de medewerkers van 
de VIV.  

De federaties krijgen dit jaar geen opening meer om extra bijkomende financiële ondersteuning te 
krijgen. Zo kan VIV een kleine buffer opbouwen naar volgende jaren toe (door minder leden). 

11. Ledenaantallen (toekomstgericht) 

Binnen de verschillende federaties zal men moeten werken aan de ledenaantallen. Het is een moeilijke 
en speciale periode, toch moeten we trachten niet te veel leden te ‘verliezen’.   

12. Varia 

Volgende zaken werden besproek 

- De sportatlas  

- websites 

- ‘student en sport Vlaanderen’  

- gevolgde seminaries meedelen 

 

Reinold wenst iedereen een fijne avond toe en goede verdere werking binnen de federaties. 

 

 

De vergadering wordt gesloten door de voorzitter om 21u30. 
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Reinold Borré     Mariska Diddens 
Voorzitter VIV     Verslaggeefster 


