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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 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. 

LEDEN 

Vlaamse SnookerFederatie vzw  
Tornooikalender 2017-2018 

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. 

IBSF Wereldkampioenschappen Myanmar 2018 

Van 19 tot 27 november gaat het wereldkampioenschap te Yangon (Myanmar) door voor dames, heren 

en masters. In elke categorie nemen landgenoten deel. Ontdek snel welke snookerspelers onze 

landskleuren zullen verdedigen. Meer info vind je hier. 

Petanque Federatie Vlaanderen  

Upcoming Events 2018  

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.  

Petanquereis 2019 

In april 2019 trekken we naar het wondermooie vijfsterrencomplex Hotel Atlantica Aegean Blue in 

Rhodos en dit van 21 april tot 28 april 2019. Meer info vindt u hier. 

Bowling Vlaanderen  

Tornooien 

27/11 - 02/12 :  Tornooi Allo – Bowl Inn Latem 

10/12 – 16/12 : Bowlinng Kentucky Wevelgem 

17/12 – 26/12 : Varkenswedstrijd – BC Antares Lommel 

02/01 – 06/01 : Bowling The Pinz Erondegem 

28/01 – 03/02 : Tornooi Les Alliés – Bowling Les Alliés 

 

http://www.vsf-snooker.be/cms/docs/bestanden/BBSA%20Kalender%202018-2019%20-%20versie%2020180809.pdf
http://vsf-snooker.be/nl/nieuws/280/ibsf-wereldkampioenschappen-myanmar-2018
http://www.pfv.be/nl/c/24/2/tornooien/zomertornooien
http://www.pfv.be/nl/c/34/2/competities/wintercompetitie
http://www.pfv.be/nl/nieuws/331/primeur-naar-rhodos-in-april-2019
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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 

26/11/18 Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier 

27/11/18 Fondsenwerving en sponsoring – Gent (Gentbrugge) 

28/11/18 Fondsenwerving en sponsoring – Mechelen (Hombeek) 

30/11/18 Infosessie “De nieuwe privacywet op maat van je sportclub” – Essen 

01/12/18 Infosessie “Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier”  

04/12/18 Infosessie “Het communicatieplan in de sportclub” – Sijsele 

06/12/18 Infosessie “De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub – Essen 

10/12/18 Infosessie “De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub” – Beernem 

15/12/18 Infosessie “Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier”-Gent 

18/12/18 Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige manier – Schelle 

20/12/18 “Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier”- Kortrijk 

Website: www.dynamoproject.be 

Bijscholingen Vlaamse Sportfederatie 

27/11/18 Brunchsessie: goed bestuur in je sportfederatie  
06/02/19 Traject Sportclubondersteuning 
26/02/19 Traject hedendaags leiding geven 
28/02/19 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) 
24/11/18 Sport met Grenzen, UA Drie Eiken, Wilrijk  

03/12/18 Sport met Grenzen, Coveliersgebouw, Berchem 

5/12/18 Sport met Grenzen, Topsporthal Gent 

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 

 

https://www.facebook.com/Vlaamse-organisatie-voor-Internationale-Volkssporten-vzw-401932673228855/
https://twitter.com/VIVsportVZW
http://www.dynamoproject.be/
http://www.vlaamsesportfederatie.be/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten
http://www.viv-sport.be/

