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Voorwoord 

In functie van de subsidiëring van de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding dient de Vlaamse 
organisatie voor Internationale Volkssporten vzw in de rapportering voor het beleidsjaar 2020 aan te 
tonen op welke wijze opdrachten werden uitgevoerd zoals bepaald in artikel 44 van het decreet van 
10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.  

In dit rapport werd een financieel- en werkingsverslag verwerkt.  

Binnen het financiële verslag kan u de proef- en saldibalans en de analytische balans van de Vlaamse 
Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw (VIV) terugvinden.  

De Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw dient enkele opdrachten uit te voeren 
voor alle vrijetijdsbeoefenaars van de aangesloten verenigingen, namelijk: 

a) informatie verzamelen en verspreiden en kwalitatieve dienst- en adviesverlening aanbieden; 
b) de sportieve vrijetijdsbesteding promoten; 
c) fungeren als centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve 

vrijetijdsbeoefenaars en de Vlaamse Overheid.  

De wijze waarop de VIV deze opdrachten heeft aangepakt kan u terugvinden in het werkingsverslag. 
De resultaten werden geanalyseerd en conclusies werden getrokken.  
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Deel 1: Financieel rapport 2020 
Proef- en saldibalans / resultatenrekening 

Voor de proef- en saldibalans en resultatenrekening verwijzen we u graag naar de bijlage. Het gaat 
hier om een Pdf-bestand dat werd geüploaded samen met dit document op het platform van Sport 
Vlaanderen.  

Analytische balans 

Voor de analytische balans verwijzen we u graag naar de bijlage. Het gaat hier om een Pdf-bestand 
dat werd geüploaded samen met dit document op het platform van Sport Vlaanderen.  
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Deel 2: Werkingsverslag 2020 

Beleidsplan 2017-2020 

Organigram VIV 
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Taken en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid bij de decretale 
functies. 

Algemene Vergadering (AV) 

De Algemene Vergadering, verder afgekort met AV, is samengesteld uit alle effectieve leden 
vermeerderd met de leden van het Bestuursorgaan. A rato het aantal aangesloten leden van elk lid 
van het VIV, mag een lid met x-aantal personen in de AV zetelen zoals aangegeven in de statuten. De 
samenstelling van de leden die in de AV zetelen, wordt door het Bestuursorgaan van elk lid zelf 
bepaald.  

De AV is bevoegd voor: 
1. De statutenwijziging. 
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun 

bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend. 
3. De benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn 

bezoldiging. 
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, 

het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en 
commissarissen.  

5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting. 
6. De ontbinding van de vereniging. 
7. De uitsluiting van een lid. 
8. De omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als 

sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 
onderneming.  

9. Een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden. 
10. Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

Bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan bestaat uit een representatieve afvaardiging per lid, met een minimum van 5 
personen. Het bestuursorgaan wordt samengesteld door de AV op basis van het aantal aangesloten 
leden binnen elk lid zoals aangegeven in de statuten.  

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de 
wet de algemene vergadering bevoegd is.  

-   Polyvalent administratief medewerker (ADM) 
Naam:    Heidi De Poorter 

 Statuut:   contract van onbepaalde duur 
 Arbeidsregime:  voltijds 
 Functie:   Polyvalent administratief medewerker 
    beschikt over het diploma ‘Professionele bachelor 
       netwerkbeheerder’ 
 Takenpakket:  

 ondersteuning bieden inzake administratie en clubwerking leden 
 aanspreekpersoon integriteit 
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 Is verantwoordelijk voor de verzekeringen 
 ondersteunen van de leden waar nodig 

o ondersteunen bij vergaderingen 
o ondersteunen van evenementen 

 zorgt voor de follow-up van de besluiten van het Bestuursorgaan opdat 
deze doorgegeven worden aan de betreffende instanties 

Polyvalent administratief medewerker 

Naam :   Mariska Diddens 
 Statuut :  contract van onbepaalde duur 
 Arbeidsregime: voltijds 
 Functie:  Polyvalent administratief medewerker (ADM) 
    beschikt over het diploma ‘Professionele bachelor 
                    Bedrijfsmanagement, Sport- en cultuurmanagement’ 
 Takenpakket: 

 volgt het algemeen secretariaat van de cluster op 
 staat in voor de verbinding tussen de verschillende federaties binnen de 

cluster 
 zorgt voor het opstellen van de uitnodigingen, de agenda en de processen 

verbaal van de vergaderingen van de AV en het Bestuursorgaan 
 zorgt voor de follow-up van de besluiten van het Bestuursorgaan opdat 

deze doorgegeven worden aan de betreffende instanties 
 volgt de decretale verplichtingen t.o.v. Sport Vlaanderen op 
 ondersteunende taken ontwikkelen inzake administratie en clubwerking  
 ondersteunen van de leden waar nodig 
 aanspreekpersoon integriteit 
 volgt het beheer van de financiën van de cluster op 
 voert de boekhouding 
 legt de financiële toestand voor op de AV en het Bestuursorgaan 
 int de lidgelden, de organisatiekosten en andere financiële lasten voor de 

cluster 
 maakt een eindbalans op van het boekjaar 

PR & Communicatie medewerker (PRCM) 

Naam :   Lapaige Corey 
Statuut :   contract van onbepaalde duur 
Arbeidsregime :  voltijds 
Functie :  Verantwoordelijke PR & Communicatie 

             Takenpakket : 

 is verantwoordelijk voor de website en sociale media 
 is verantwoordelijk voor de marketing 
 is verantwoordelijk voor de communicatie 
 is verantwoordelijk voor de PR 
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 ondersteunende taken ontwikkelen inzake PR en Communicatie 
 ondersteunen van de leden waar nodig  

 

Gezond en ethisch sporten 

 Naam :   Dokter Bernard Gijbels 
Statuut :  lid van de Vlaamse SnookerFederatie vzw (VSF)  
Functie :  Zetelt mee in de GES-commissie van het VIV en haar 
                  leden/federaties 

 

De andere medewerkers werken geheel op vrijwillige basis waarbij de bewezen kosten kunnen worden 
vergoed.  

Borré Reinold, voorzitter VIV vzw, voorzitter Petanque Federatie Vlaanderen vzw. Vrijwilliger met 
bewezen kosten. 

Uytdenhouwen Ignace, ondervoorzitter VIV vzw, voorzitter Vlaamse SnookerFederatie vzw. Vrijwilliger 
met bewezen kosten 

Vanhoutte Lucien, bestuurder VIV vzw, penningmeester Petanque Federatie Vlaanderen vzw. 
Vrijwilliger met bewezen kosten. 

Vansnick Rudy, bestuurder VIV vzw, bestuurder Petanque Federatie Vlaanderen vzw. Vrijwilliger met 
bewezen kosten.  

Garnier Alain, bestuurder VIV vzw, bestuurder Petanque Federatie Vlaanderen vzw. Vrijwilliger met 
bewezen kosten. 

Wittebols Rupert, bestuurder VIV vzw, penningmeester Vlaamse SnookerFederatie vzw. Vrijwilliger 
met bewezen kosten. 

Cindy Braem, bestuurder VIV vzw, bestuurder Bowling Vlaanderen vzw. Vrijwilliger met bewezen 
kosten.  

Tim Mertes, bestuurder VIV vzw, bestuurder Bowling Vlaanderen vzw. Vrijwilliger met bewezen 
kosten. 

Missie van de organisatie 

De VIV heeft als hoofddoel om ondersteunend werk aan haar leden/federaties aan te bieden die actief 
zijn in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De ondersteunende rol weerspiegelt zich in 
het verzamelen en verspreiden van informatie over de cluster en kwalitatieve dienst- en 
adviesverlening aanbieden, de sportieve vrijetijdsbesteding van de cluster promoten, het fungeren als 
centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve vrijetijdsbeoefenaars die ze 
vertegenwoordigt en de Vlaamse Overheid. De leden/federaties van het VIV bieden op hun beurt 
activiteiten aan met een overheersend sportieve en sociale dimensie en een uitgesproken 
internationaal karakter waarbij de klemtoon ligt op het aspect fysieke concentratie.   



13 
 

De drie decretale opdrachten 

Informatie verzamelen en verspreiden over de cluster en kwalitatieve dienst- en adviesverlening 
aanbieden. 

De clusterfederatie staat in nauw contact met haar leden/federaties via verschillende kanalen om op 
die manier interessante informatie te kunnen verzamelen en te verspreiden. Tevens verzamelt de 
cluster alle informatie omtrent opleidingen, bijscholingen, management, vzw-materie;… en zo meer 
om mee te geven aan haar leden/federaties. Wanneer de leden/federaties van de cluster vragen 
hebben, kunnen ze terecht bij de VIV. De medewerkers van de VIV doen steeds hun uiterste best om 
de leden/federaties zo goed mogelijk verder te helpen en/of te ondersteunen.  

De sportieve vrijetijdsbesteding van de cluster promoten. 

De sportieve prestaties/ evenementen/ acties van de leden worden via verschillende kanalen verspreid 
(website, sociale media en de nieuwsbrief).  

Fungeren als centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve 
vrijetijdsbeoefenaars die ze vertegenwoordigt en de Vlaamse Overheid. 

De leden/federaties kunnen de VIV aanspreken voor een brede ondersteuning. De leden/federaties 
spreken de VIV aan om als contactpersoon op te treden tussen de leden/federaties en de Vlaamse 
Overheid. In het verdere document kan u voorbeelden, de werking,… hieromtrent terugvinden.  
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SD001. VIV wil via verschillende communicatiekanalen de informatiestroom 
naar haar leden/federaties en de buitenwereld met 20% vergroten. 

OD001. De website verder uitbouwen, gebruiksvriendelijker maken en nieuwe elementen 
introduceren zodat het bezoekersaantal met 10% toeneemt.  

A0001. Analyse van de huidige website en de werkpunten bepalen. 

Na bevraging van de leden zijn we gaan onderzoeken hoe we de website een nieuwe look en feel 
kunnen geven geven, meer te optimaliseren en te moderniseren. Verder werd ook bekeken welke 
nieuwe elementen toegevoegd kunnen worden aan de website. Hiervoor hebben we in het najaar 
enkele offertes opgevraagd.  

A0002. Bepalen welke nieuwe elementen er aan de website toegevoegd kunnen worden. 

Naast een nieuwe look en feel zou ook een zoekfunctie en een kalender met een overzicht van 
evenementen van de verschillende federaties een pluspunt zijn op de website.  

A0003. Nieuwe elementen uitbouwen. 

Offertes werden in het najaar opgevraagd bij verschillende leveranciers. Deze zullen in het 
voorjaar 2021 verder worden bekeken. 

A0004. Nieuwe elementen implementeren. 

Dit punt wordt in 2021 verder aangepakt. 

OD002. Vanaf 2018 maandelijks een gezamenlijke nieuwsbrief opstellen waarbij 30% van de 
ontvangers deze leest. 

In april 2018 werd de eerste VIV Nieuwsbrief verzonden. 

A0005. Template van een nieuwsbrief ontwerpen. 

In het beleidsjaar 2018 werd een template ontworpen die reeds enkele keren lichtjes werd 
aangepast.  

A0006. Verzamelen van relevante informatie over VIV en haar leden/federaties. 

2020 was op alle vlakken een heel speciaal jaar. Evenement na evenement werd afgelast, 
competities werden stopgezet, etablissementen mochten niet meer open, mensen mochten niet 
meer samenkomen,… Elk lid van de VIV heeft zeer sterk en veelvuldig gecommuniceerd naar hun 
leden toe. Aangezien deze communicatie sportspecifiek was en vaak op het laatste nippertje 
beslissingen werden genomen of wijzigingen dienden aangebracht te worden, heeft VIV geen 
communicatie rondgestuurd.  

Wel hebben de medewerkers van de VIV de federaties ondersteund bij het opvolgen van de 
maatregelen, het formuleren van nieuwsberichten en het uitschrijven/bewerken van 
sportspecifieke coronamaatregelen.  

A0007. Bepalen van de communicatiekanalen die voor de nieuwsbrief benut zullen worden. 

Normaliter wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst, onder de rubriek ‘Nieuwsbrief’. Verder 
bereiken we aan de hand van mailing de drie aangesloten federaties, alsook externe instanties. 
Ook de sociale media wordt dan ingezet. Dit jaar werd er echter geen nieuwsbrief verzonden.  

A0008. Bepalen van de maandelijkse ontvangers. 
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In 2020 werd geen nieuwsbrief verzonden. Updates van de coronamaatregelen werden steeds op 
onze website gedeeld. Verder werd ondersteuning geboden aan de leden (federaties) bij de 
opmaak van hun communicatie i.v.m. de coronamaatregelen naar hun leden.  

A0009. Versturen van de nieuwsbrief 2020. 

In 2020 werd geen nieuwsbrief verzonden. Updates van de coronamaatregelen werden steeds op 
onze website gedeeld. Verder werd ondersteuning geboden aan de leden (federaties) bij de 
opmaak van hun communicatie i.v.m. de coronamaatregelen naar hun leden.  

A0010. Evaluatie van de verstuurde nieuwsbrieven. 

/ 

OD003. Tegen 2019 een gezamenlijke flyer opstellen waar informatie, doelstellingen en 
contactgegevens in opgenomen zijn.  

A0011. Bepalen van de content van de flyer. 

Operationele doelstelling 2019  

A0012. Ontwerpen van de flyer. 

Operationele doelstelling 2019 

A0013. Laten drukken van de flyer. 

Operationele doelstelling 2019 

A0014. Verspreiden van de flyer onder de (niet) leden/federaties. 

In 2019 werd de opdracht tot druk gegeven aan Artoos. We kregen de boekjes begin 2020 toe. 
We waren bezig met het uitzoeken van de beste manier om deze boekjes te versturen.  

OD004. Tegen 2020 vierjaarlijks een gezamenlijk online magazine opmaken.  

A0015. Template van een online magazine ontwerpen.  

Dit punt stond gepland in 2020, door de gekende problematiek werd dit on-hold gezet zodat we 
ons volledig konden richten op de ondersteuning m.b.t. de coronapandemie aan onze leden. 

A0016. Verzamelen van relevante content over VIV en haar leden/federaties. 

Dit punt stond gepland in 2020, door de gekende problematiek werd dit on-hold gezet zodat we 
ons volledig konden richten op de ondersteuning m.b.t. de coronapandemie aan onze leden. 

A0017. Bepalen van de communicatiekanalen die voor het magazine gebruikt zullen worden.  

Dit punt stond gepland in 2020, door de gekende problematiek werd dit on-hold gezet zodat we 
ons volledig konden richten op de ondersteuning m.b.t. de coronapandemie aan onze leden. 

A0018. Bepalen van de vierjaarlijkse ontvangers. 

Dit punt stond gepland in 2020, door de gekende problematiek werd dit on-hold gezet zodat we 
ons volledig konden richten op de ondersteuning m.b.t. de coronapandemie aan onze leden. 

A0019. Het uitsturen van het magazine. 

Dit punt stond gepland in 2020, door de gekende problematiek werd dit on-hold gezet zodat we 
ons volledig konden richten op de ondersteuning m.b.t. de coronapandemie aan onze leden. 
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SD002. Vanuit VIV ondersteuning bieden bij de dagdagelijkse werking van haar 
leden/federaties.  

OD005. Het opvolgen van lopende en nieuwe projecten van interne en externe instanties. 

A0020. Informatie verzamelen over lopende of nieuwe projecten van interne of externe 
instanties. 

Tijdens de coronapandemie werden de beslissingen genomen door de verschillende overheden 
zorgvuldig opgevolgd.  

Tevens werden de nodige maatregelen en ondersteuning getroffen door de VIV m.b.t. het 
Noodfonds Corona van Sport Vlaanderen.  

A0021. Deze informatie verwerken tot één gemeenschappelijk kader en aan haar 
leden/federaties aanbieden.  

De leden werden ondersteund in het opmaken van de communicaties die zij respectievelijk 
konden doorsturen naar hun leden.  

A0022. De communicatiekanalen selecteren om deze projecten onder de leden/federaties te 
verspreiden. 

De informatie en richtlijnen werden door de leden in protocollen gegoten, deze protocollen 
werden via verschillende kanalen verstuurd, zijnde website en e-mail. Tevens werden de 
sportdiensten van steden en gemeenten hiervan op de hoogte gebracht.  

Alle informatie kan steeds worden geraadpleegd via de websites en de nieuwsbrieven die de 
federaties versturen.  

Verder hebben de medewerkers van VIV als contactpersoon gefungeerd voor de verschillende 
sportdiensten.  

OD006. Het volgen van opleidingen binnen haar leden/federaties verder aanmoedigen waarbij 5% 
van alle 264 clubs onder het VIV aan de opleidingen zal deelnemen. 

A0023. Up-to-date houden van het aanbod van opleidingen op de website, via de nieuwsbrief, 
het magazine,… 

De VIV bekijkt websites van verschillende externe organisaties om opleidingen op te lijsten. 
Opleidingen worden aan de hand van de website (http://www.viv-sport.be/nl/v/25/opleidingen) 
gedeeld. Ook onze leden/federaties delen deze opleidingen aan hun aangesloten clubs en leden 
mee.  

OD007. Vanuit het VIV opleidingen aanbieden i.s.m. Dynamoproject, VSF, ICES of andere externe 
instanties waarbij min. 20 mensen zullen deelnemen. 

A0024. Specifieke opleidingen gaan selecteren. 

In het beleidsjaar 2020 werden geen fysieke opleiding georganiseerd vanwege de 
coronapandemie. Wel werden onze leden gestimuleerd om online webinars te volgen. 

A0025. Opleidingsmoment vastleggen.  

In het beleidsjaar 2020 werden geen fysieke opleiding worden georganiseerd vanwege de 
coronapandemie. Wel werden onze leden gestimuleerd om online webinars te volgen. 

A0026. Opleidingsmoment communiceren. 
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In het beleidsjaar 2020 werden geen fysieke opleiding worden georganiseerd vanwege de 
coronapandemie. Wel werden onze leden gestimuleerd om online webinars te volgen. 

A0027. Inschrijvingen bijhouden. 

In het beleidsjaar 2020 werden geen fysieke opleiding worden georganiseerd vanwege de 
coronapandemie. Wel werden onze leden gestimuleerd om online webinars te volgen. 

A0028. Opleidingsmoment evalueren. 

In het beleidsjaar 2020 werden geen fysieke opleiding worden georganiseerd vanwege de 
coronapandemie. Wel werden onze leden gestimuleerd om online webinars te volgen. 

  



18 
 

SD003. Ontwikkelen van tools voor de ondersteuning van de leden/federaties 
en hun clubs in de dagelijkse werking. Hierbij focust het VIV zich om één tool 
per jaar uit te werken.  

OD008. Tool 2. Het ondersteunen van de leden/federaties en hun clubs in het aantrekken van 
nieuwe leden en jeugdleden als actiepunt in 2017 

A0029. Informatie verzamelen. 

Operationele doelstelling 2017. 

A0030. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Operationele doelstelling 2017. 

A0031. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

Operationele doelstelling 2017. 

OD009. Tool 1: In 2018 de leden/federaties en hun clubs ondersteunen in hun zoektocht naar 
sponsoring en fondsenwerving.  

A0032. Informatie verzamelen. 

Operationele doelstelling 2018. 

A0033. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Operationele doelstelling 2018. 

A0034. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

Operationele doelstelling 2018. 
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OD010. Tool 4: Het ondersteunen van de leden/federaties en hun clubs in het aantrekken en 
behouden van vrijwilligers in 2019. 

A0035. Informatie verzamelen 

Operationele doelstelling 2019. 

A0036. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

Operationele doelstelling 2019. 

A0037. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

Operationele doelstelling 2019.  

OD011. Tool 3: In 2020 documenten ontwikkelen opdat de vakkennis en ervaring niet verloren gaat. 

A0038. Informatie verzamelen 

De medewerkers van de VIV hebben heel wat ondersteunende documenten opgemaakt i.v.m. 
allerhande vzw-materie. Hiervoor werd het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en 
Verenigingen doorgenomen, werden boekjes van het VSDC nauwkeurig gelezen, werden de 
websites van de VSF en Dynamo Project in de gaten gehouden en werd er heel wat opzoekwerk 
uitgevoerd. Verder werden ook enkele interessante boeken aangekocht en doorgenomen.   

A0039. Informatie bundelen tot een ondersteunende tool. 

De informatie die werd vergaard werd in heel wat verschillende documenten samengebracht. Zo 
hebben we o.a. overzichtelijke documenten over GDPR, vzw vs. feitelijke vereniging, vzw-materie, 
hoe statuten neerleggen,…  

A0040. Informatie verspreiden onder haar leden/federaties.  

Al deze informatie kan worden teruggevonden op de website van VIV. De meeste info staat 
vervat onder de rubriek ‘vzw-materie’, maar ook onder de rubriek ‘management’ staat heel wat 
info. 
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SD004. Inzetten op “goed bestuur” van de VIV alsook van haar 
leden/federaties.   

OD012. Opleidingen aanbieden voor de uitbouw van een goed bestuur 

A0041. Opleidingsaanbod verzamelen. 

Op de website van de VIV wordt een overzicht gegeven van bijscholingen georganiseerd door de 
Vlaamse Sportfederatie, Dynamo Project, de Vlaamse Trainersschool en ICES. Deze lijst wordt 
wekelijks geüpdatet.  

Als organisatie raden we de bestuurders aan om enkele opleidingen te volgen die de Vlaamse 
Sportfederatie inricht omtrent goed bestuur (traject hedendaags leiding geven, overlegmoment 
– dagdagelijks beleid voeren, efficiënt vergaderen,…). Dit jaar hebben verschillende bestuurders 
de opleiding rond Digitaal vergaderen en de Algemene Vergadering gevolgd. 

A0042. Communiceren van het opleidingsaanbod 

Op de website van de VIV wordt een overzicht gegeven van bijscholingen georganiseerd door de 
Vlaamse Sportfederatie, Dynamo Project, de Vlaamse Trainersschool en ICES. Deze lijst wordt 
wekelijks geüpdatet.  

OD013. De werking van de federaties verder optimaliseren. 

A0044. Inspelen op de noden en behoeften van de federaties. 

De VIV polst bij elke vergadering naar de noden en behoeften van de aangesloten federaties, 
hebben ze ergens hulp bij nodig, dienen er ondersteunende documenten opgemaakt te worden,…  

A0045. Specifieke tools opmaken om de noden en behoeften in te willigen. 

Naar aanleiding van versoepelingen van de coronamaatregelen voor buitensporten (PFV) werden 
de nodige pictogrammen voorzien vanuit de VIV voor onze leden. 

De sport-gerelateerde coronamaatregelen werden per mail verzonden naar de leden en op de 
website gedeeld. Tevens kon iedereen de affiche met pictogrammen van de website downloaden.  

Deze informatie werd ook doorgestuurd naar steden en gemeenten.  

A0046. Evalueren wat het effect was van de implementatie van de tool op de werking van de 
federatie. 

De pictogrammen werden opgehangen aan de petanqueterreinen. Niet alleen van aangesloten 
clubs, maar ook op terreinen van steden en gemeenten.  

Door de visibiliteit en ondersteuning die we gaven, kwamen we in contact met potentieel nieuwe 
clubs. Hiervan hebben sommige zich aangesloten.  

OD014. Meer transparantie creëren binnen VIV door het toepassen van deze harde indicator in de 
dagdagelijkse werking van de federatie. 

A0047. De nodige structuren en documenten uitwerken die de transparantie zal doen 
toenemen.  

Ongeveer alle documenten die door de VIV worden opgesteld, die dienen voor de ondersteuning 
van haar leden worden ook op de website van de VIV geplaatst.  

Verder worden ook samengevatte versies van de verslagen van de vergaderingen van de VIV op 
de website geplaatst.  
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Het personeel en de bestuurders van de VIV volgden opleidingen over verschillende onderwerpen 
(VST, verenigingswerk, digitaal vergaderen,…). Informatie die daar 
vergaard werd, werd meegedeeld met de leden/federaties indien relevant. 

A048. Implementatie van de transparantie indicatoren.  

De VIV publiceert het volgende op haar website overeenkomstig de code ‘Goed Bestuur’:   
 Statuten  
 Organigram  
 Beknopte verslagen van het Bestuursorgaan  
 Beleidsplan  
 Reglement van Inwendige Orde  
 Samenstelling van het Bestuursorgaan  
 Informatie over haar leden/federaties  
 Het quorum in de statuten voor het Bestuursorgaan en de AV  
 Privacybeleid.  

Ook de leden/federaties van de VIV zetten de documenten (gericht op de eigen federatie 
weliswaar) op hun website. Dit wordt opgevolgd door een medewerker van de VIV.   

A0049. Bijhouden van de verschillende indicatoren. 

Bij wijzigingen of beslissingen worden deze resultaten toegevoegd op de website.   



22 
 

SD005. De samenwerking tussen de leden/federaties en het VIV verder 
uitbouwen en ervaringen met elkaar delen.    

OD0015. VIV zal jaarlijks een bevraging doen van haar leden/federaties om de noden en behoeften 
van haar leden/federaties te kennen en waar nodig het beleid aan te passen. 

A0050. Opstellen van een bevraging. 

In 2017 werd een standaard vragenlijst opgesteld vanuit de VIV. De vragen kunnen telkens 
worden gebruikt en indien nodig verder aangevuld of aangepast worden 

A0051. Uitsturen van de bevraging. 

De bevraging werd in het beleidsjaar 2018 opgestuurd, de bestuurders lieten toen weten dat er 
ze niets nieuws konden vermelden t.o.v. het jaar voordien. Hierdoor werd de bevraging uitgesteld 
naar het beleidsjaar 2019. Ook dat jaar lieten de bestuurders uitschijnen dat er geen 
aanpassingen nodig zijn. In het jaar 2020 werd geen bevraging uitgestuurd. Eventuele wensen 
kunnen steeds op een vergadering of ook daarbuiten medegedeeld worden. 

A0052. Analyse van de bevraging. 

 De bevraging werd in 2020 niet uitgestuurd naar de leden. 

A0053. Noden en behoeften bespreken en indien nodig het beleid aanpassen. 

Er werden geen nieuwe noden en behoeften medegedeeld. Ook op een vergadering werden geen 
wensen meegedeeld. 

OD016. VIV zal op elk Bestuursorgaan een agendapunt opnemen waar informatie en ervaringen 
onderling met elkaar gedeeld kunnen worden.  

A0054. Agendapunt opnemen op elke uitnodiging voor een Bestuursorgaan van het VIV. 

Bij elk Bestuursorgaan van de VIV werd dit agendapunt opgenomen.  

 A0055. In een apart werkdocument de gedeelde informatie bijhouden. 

Besproken onderwerpen werden per vergadering uitgeschreven in het verslag (van de 
vergadering). 

A0056. Gedeelte informatie archiveren en indien nodig aan haar leden/federaties bezorgen.  

Het verslag wordt na elke vergadering opgemaakt door een medewerker van het VIV. Dit verslag 
wordt doorgestuurd naar alle leden van het Bestuursorgaan. Indien er voor een bepaald 
onderdeel opzoekwerk nodig is, wordt dit nadien doorgestuurd per mail.  
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SD006. VIV zal de komende vier jaar verder inzetten op de naambekendheid 
van zowel zichzelf als van haar leden/federaties.     

 

OD017.  Het vergroten van de visibiliteit door de aanmaak van vijf (rol)banners. 

A0057. Ontwerpen van (rol)banners. 

Deze werden ontworpen in het beleidsjaar 2018. 

A0058. Productie van (rol)banners. 

Deze werden ontworpen in het beleidsjaar 2018. 

A0059. Ter beschikking stellen van de materialen aan de leden/federaties en hun clubs. 

Elke federatie kreeg twee rolbanners. Verder is er ook de mogelijkheid om extra rolbanners te 
‘lenen’ op het algemeen secretariaat. De federaties zetten deze rolbanners op tijdens 
evenementen, tornooien, … om de zichtbaarheid van het VIV en de link van de desbetreffende 
federatie met de VIV te vergroten. In het beleidsjaar 2020 werd dit door gekende redenen minder 
gedaan. 

 

OD018. Het vergroten van de naambekendheid en visibiliteit door contacten te leggen met pers. 

A0060. Contact leggen met de pers. 

Vlak voor de coronaperiode kwam de PFV in de pers. Er werd een petanquetornooi georganiseerd 
voor de jeugd. Zowel ROB-tv als het Nieuwsblad hebben hierover een reportage gemaakt.  

De snookersport kwam in de kijker te staan dankzij het tv-programma ‘BEAT-VTM’. Trainers 
werden aangeleverd door de Vlaamse SnookerFederatie vzw. 

A0061. Informatie en uitnodigingen versturen naar de pers. 

Er werden geen grote evenementen georganiseerd, waarop we de pers konden uitnodigden.  

A0062. Opvolgen van eventuele uitzendingen door de pers. 

De publicaties die gebeuren door de pers werden voor de verschillende federaties gevolgd en 
werden gedeeld op onze sociale media. Verder werden ook links geplaatst naar de artikels op 
onze website.  
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SD007. De medewerkers van het VIV kunnen ingezet worden bij promotionele 
activiteiten van haar leden/federaties.  

 

OD019. Het VIV zal haar expertise verlenen bij de organisatie van promotionele activiteiten. 

A063. De medewerkers bouwen mee een organisatorisch kader uit.  

In het beleidsjaar 2020 werden geen evenementen georganiseerd. Vanwege de coronapandemie 
was dit niet mogelijk. 

A064. De medewerkers geven feedback op de voorgelegde situaties en/of problemen.  

In het beleidsjaar 2020 werden geen evenementen georganiseerd. Vanwege de coronapandemie 
was dit niet mogelijk. 

OD020. Ondersteuning van de VIV medewerkers bij (inter)nationale organisaties (EK, WK, andere 
events) onder leiding van onze leden/federaties.  

A0065. De medewerkers stellen een taakverdeling op met een daaraan gekoppeld draaiboek.  

Dit punt was niet van toepassing in 200. 

A0066. De medewerkers kunnen ondersteuning bieden tijdens de voorbereidende fase van het 
evenement.  

Dit punt was niet van toepassing in 2020. 

A0067. De medewerkers kunnen ondersteuning bieden tijdens het evenement.  

Dit punt was niet van toepassing in 2020. 
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SD008. Het VIV vormt het aanspreekpunt voor externe instanties.     

 

OD021.  VIV zal het contactpunt met externe instanties in de sector zijn.  

A0068. De bereikbaarheid van het VIV garanderen. 

Het VIV is tijdens de werkdagen (van maandag tot vrijdag) steeds telefonisch en via e-mail 
bereikbaar.  

A0069. Informatie doorgeven naar de leden/federaties. 

Alle informatie die door de medewerkers van de VIV wordt verworven, wordt per direct via mail 
doorgestuurd naar het bestuursorgaan. Hier zetelen bestuurders van de verschillende 
aangesloten federaties.  

A0070. Indien nodig bepaalde acties ondernemen.  

Door de Corona-situatie waar we momenteel in verkeren, moesten de nodige maatregelen snel 
genomen worden. De VIV vergaarde de nodige info via de Vlaamse Sportfederatie en andere 
bronnen. Deze werd doorgespeeld naar de federaties toe. Op basis hiervan hebben de 
verschillende federaties de nodige stappen ondernomen, al dan niet met ondersteuning van de 
medewerkers van de VIV. 

In 2020 was de VIV het aanspreekpunt voor verschillende sportdiensten van steden en 
gemeenten om hen te ondersteunen van de lokale sport.  

OD022. Ondersteunen en begeleiden in het verkrijgen van toegang tot verschillende diensten als 
‘problem solver’. 

A0071. Beschikbaarheid van de VIV medewerkers. 

Naast de Covid-19 problematiek waar we de nodige ondersteuning hebben geboden voor zowel 
leden als lokale overheid, waren er in 2020 geen verdere problemen.  

A0072. Informatie verzamelen en waar nodig (nieuwe) contacten leggen. 

Naast de Covid-19 problematiek waar we de nodige ondersteuning hebben geboden voor zowel 
leden als lokale overheid, waren er in 2020 geen verdere problemen.  

A0073. Geschikte oplossingen aanbieden voor de desbetreffende vraag. 

Naast de Covid-19 problematiek waar we de nodige ondersteuning hebben geboden voor zowel 
leden als lokale overheid, waren er in 2020 geen verdere problemen. 

OD023. Het up-to-date houden van de kennis van medewerkers door het volgen van minimum 1 
opleiding en/of bijscholing. 

A0074. Bijhouden van opleidingen en bijscholingen georganiseerd door externe instanties (Sport 
Vlaanderen, VSF, Dynamo Project,…) 

Op de website van de VIV wordt een overzicht gegeven van bijscholingen georganiseerd door de 
Vlaamse Sportfederatie, Dynamo Project, de Vlaamse Trainersschool en ICES. Deze lijst wordt 
wekelijks geüpdatet.  

A0075. Volgen van opleidingen. 

Heidi De Poorter   



26 
 

 

A0076. Doorbrieven van de opgedane informatie aan de collega’s binnen het VIV (mondeling, 
aan de hand van een verslag of de gebruikte PowerPoint).  

De dag na de opleiding vindt telkens een overlegmoment plaats tussen de collega’s (medewerkers 
VIV). Tijdens de eerst volgende Bestuursorgaan wordt ook een summiere uiteenzetting 
meegegeven.  

  

Mariska Diddens 1-12-2020 Sport Vlaanderen – Infosessie decreet 
bovenlokale sportinfrastructuur 

Corey Lapaige   

Alain Garnier   

Ignace 
Uytdenhouwen 

  

Rupert Wittebols 14-12-2020 Webinar VST, thema: grensoverschrijdend 
gedrag 

Rudi Vansnick 1-12-2020 Sport Vlaanderen – Infosessie decreet 
bovenlokale sportinfrastructuur 
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag en ethisch sporten 

Op het einde van beleidsjaar 2019 heeft de gezond en ethische commissie van de VIV een ‘Toolkit 
(seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag’ uitgewerkt. Dit document werd opgesteld naar aanleiding van 
de opleiding ‘Sporten met Grenzen’ die Tim Mertes (Bowling Vlaanderen) en Mariska Diddens (VIV) 
toen volgden. Het document werd in het beleidsjaar 2020 verder opgemaakt en op punt gezet.  

Verder werd voor elke federatie (Bowling Vlaanderen, Petanque Federatie Vlaanderen en de Vlaamse 
SnookerFederatie) een ‘Gezond sporten-beleid’ opgemaakt. Deze documenten werden opgemaakt 
binnen de ‘Gezond en Ethische commissie’ van de VIV. In deze commissie zetelen de api’s van Bowling 
Vlaanderen, de Vlaamse SnookerFederatie, Petanque Federatie Vlaanderen, alsook van de VIV. Ook 
deze documenten werden in 2019 voor het grootste deel opgemaakt, maar werden in het beleidsjaar 
2020 op punt gezet. Het ‘Gezond sporten-beleid’ van de verschillende federaties werden opgemaakt 
op basis van de checklist gezond sporten die werd uitgegeven door Sport Vlaanderen. OSV’s zijn 
decretaal (nog) niet verplicht hieraan te voldoen. Toch heeft de VIV ervoor gekozen hier wel op in te 
zetten.  

Ook had de VIV en elk lid (federatie) zich ingeschreven voor de ondersteuning van STIBBE bij het 
verwerken van het onderwerp ‘(Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag’ in het intern Reglement. 
SnookerFederatie Vlaanderen heeft nog een face-to-face gesprek kunnen hebben, bij Petanque 
Federatie Vlaanderen ging het om een teams-meeting. De federaties zijn meteen aan de slag gegaan 
met de info en hebben hun intern reglement bijgewerkt aan de hand van de documenten en tips die 
STIBBE hen had aangeleverd.   

Verder werd in februari de opleiding rond het Vlaamse Sporttribunaal (VST) gevolgd. Al de 
leden/federaties van de VIV hebben zich reeds lid gemaakt van het Vlaams Sporttribunaal.  

Tot slot was het een jaar waarbij er geen cases zijn geweest die dienden voor te komen voor de Gezond 
en ethische commissie. 


