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Training ‘Kracht van Sport’

Beste trainer/leider,

De laatste jaren wordt de rol van de sportvereniging, en daarbinnen haar vrijwilligers, steeds groter. De voorbeeldfunctie die u 
als trainer/leider heeft is van onschatbare waarde. U betekent veel in het leven van een kind of jongere en juist die rol willen wij, 
samen met de verenigingen, zo positief mogelijk laten zijn.

Graag nodigen wij u daarom uit, deel te nemen aan de training ‘Kracht van Sport’. De training is ontstaan uit een project dat 
gesteund wordt door het Oranje Fonds. De training is ontwikkelt door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede – 
Haaksbergen, Arcon en de Stichting Vitale Sportvereniging.

De diversiteit binnen jeugdelftallen is op dit  moment groot. Er spelen kinderen/jongeren met allerlei verschillende achtergronden 
in 1 team. Het is vaak lastig om dit allemaal in goede banen te leiden. Wij willen u hier graag bij ondersteunen, daarom is 
de training ‘Kracht van Sport’ hiervoor ontwikkeld. Deze training neemt u mee langs thema’s als positief coachen, de rol van de 
vrijwilliger, signalering en dilemma’s. Het leert u aan de hand van casussen en praktische voorbeelden hoe u het beste met uw 
groep kunt omgaan.

De training is opgesplitst in drie cursusavonden. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. 
De data voor deze trainingen zijn als volgt:

 - Donderdag 25 september 

 - Donderdag 2 oktober 

 - Donderdag 9 oktober 

Om deel te nemen aan deze training dient u zich op te geven, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal te bestellen 
toolboxen. Er is slechts plek voor 40 personen, dus geef u snel op voordat de cursus vol is. De cursus is voor u geheel kosteloos. 
U kunt zich opgeven tot en met maandag 22 september. U kunt de aanmelding inleveren in de box die hiervoor speciaal in de 
kantine staat.
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