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NIEUWSBRIEF APRIL 2018 
 

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. 

Opleidingen georganiseerd door het VIV 

Fondsenwerving en sponsoring 

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 je 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 volgende link.   

Opleidingen externe organisaties  

Bijscholingen Dynamo Project 

17/04/18    Respect in je sportclub 
28/04/18   Het communicatieplan in de sportclub 
28/05/18    Sociale media voor je sportclub: op niveau van kenners 

 

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie 

26/04/18   7de Platform Sportclubondersteuning: 26 april in Dendermonde 
24/05/18   Kennismanagement 
07/06/18   Basismodule voor federatiemedewerkers 
19/06/18   Naar een (nog) betere samenwerking met je bestuur  

 

 

 

https://www.dynamoproject.be/bijscholing/fondsenwerving-en-sponsoring-gent-12062018
http://https/www.dynamoproject.be/bijscholing/respect-in-je-sportclub-wommelgem-17042018
http://https/www.dynamoproject.be/bijscholing/het-communicatieplan-in-de-sportclub-herentals-28042018
http://https/www.dynamoproject.be/bijscholing/sociale-media-voor-je-sportclub-op-niveau-van-kenners-brugge-28052018
http://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/7de-platform-sporclubondersteuning-26-april-te-dendermonde
http://https/www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/kennismanagement-24052018
http://https/www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/bijscholingen-voorjaar-2017
http://https/www.vlaamsesportfederatie.be/kalender/samenwerking-met-je-bestuur-19062018
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Vlaamse SnookerFederatie vzw  

Upcoming Events APRIL 2018 

De Vlaamse SnookerFederatie organiseert in de maand april het Vlaams Kampioenschap voor jeugd 
(U14, U16, U18, U21), dames, Masters (+40, +50, +60).  

Deadline-alert: Individueel, inschrijven kan tot en met 11/04/2018 (middernacht). 

Bekijk hier het volledige overzicht. 

Petanque Federatie Vlaanderen  

Upcoming Events APRIL 2018 

Provinciale Kampioenschappen 2018 

Petanque Federatie Vlaanderen organiseert in de maand april de Provinciale Kampioenschappen. Op 

15 april gaan we van start met het Provinciaal Kampioenschap Doublet, gevolgd door het Provinciaal 

Kampioenschap Triplet op 22 april. Op 29 april is de Provinciale Interclub Beker aan de beurt.  

Bekijk hier het volledige overzicht (locaties, uren,…).  

Beach Petanque 

Dit jaar kan er terug op verschillende toplocaties deelgenomen worden aan het Beach 

Petanquetornooi. Hou jij van fun, petanque en een gezellige sfeer? Dan mag je dit niet missen! 

Kijk hier voor meer info.  

Sportkamp 2018 

6 dagen petanque, sport en plezier. Van zondag 19 t.e.m. vrijdag 24 augustus gaan we er terug tegen 

aan! 

Kijk hier voor meer info. 

Belgisch Kampioenschap jeugd 2018 

Het Belgisch Kampioenschap Jeugd gaat door op donderdag 10 mei. Meer info hier. 

Deadline Alert: Inschrijven vóór 28 april via tim-pennoit@pfv.be OF per post naar Petanque federatie 

Vlaanderen, Huis v/d Sport - Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. 

Bowling Vlaanderen  

Upcoming events APRIL 2018 

Op 15 april 2018 vindt de finale van het Kampioenschap van Vlaanderen 2018 plaats. De voorrondes 
werden gespeeld op 20 en 21 januari 2018. 

 

 

 

http://www.vsf-snooker.be/nl/c/54/3/vsf-kampioenschappen/vlaamse-kampioenschappen/2018
http://www.pfv.be/nl/nieuws/302/provinciale-kampioenschappen-2018
http://www.pfv.be/nl/c/88/2/beach-petanque/2018
http://www.pfv.be/nl/nieuws/294/sportkamp-2018--inschrijven-kan-vanaf-nu-
http://www.pfv.be/nl/nieuws/299/belgisch-kampioenschap-jeugd-2018
mailto:tim-pennoit@pfv.be

