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Beginnerscursussen voor de trainer 

Heeft uw vereniging beginnende trainers? Trainers die 

nog niet klaar zijn voor een 

VT2 diploma, maar wel  

willen weten hoe ze een  

training verzorgen? De  

beginnerscursus is dan een  

goede keus; hierop geeft de Nevobo nu een flinke 

subsidie! (Dit geldt voor een maximaal aantal deelnemers, 

dus wacht hier niet te lang mee)  

                                                            

 

Augustus 2016 

Beste bestuurder, 

Voordat de zomer goed en wel is begonnen, mogen jullie als bestuurders weer aan de slag. Van veel 

verenigingen hoor ik dat ze de eerste bijeenkomst met de ouders al aan het plannen zijn. Want de ouder 

is essentieel in het spelplezier van de kinderen. Maar met de ouders moeten ook veel en duidelijke 

afspraken gemaakt worden. Het (gesubsidieerde) traject Lang Leve de Sportouder is hierbij ideaal in te 

zetten. U krijgt op zo’n avond bezoek van een trajectbegeleider die samen met de ouders tot een 

bewustzijn komt. Een avond waar u het hele seizoen plezier van zult hebben. Deze avonden zijn, zoals 

gezegd, gesubsidieerd; dus gratis! Hieronder staan nog een aantal van de overige verenigingstrajecten. 

Voor meer informatie; zie de website www.volleybal-west.nl of neem contact op met Ine Klosters via 

info@volleybal-west.nl of via telefoon: 06 2644 2844 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lang Leve de Sportouder:  

Sportouders zijn als supporter essentieel voor de jeugdige  

sporter. Maar wat ziet dit jeugdlid het liefst van zijn of  

haar ouder? En weet deze ouder dat? Welke rol kan deze  

ouder het beste aannemen op de tribune? Tijdens deze  

avond gaan ouders met elkaar hierover het gesprek aan.  

                                                      

Sportief Coachen en Coach de Coach (gesubsidieerd):  

Bij je vereniging moet je je thuis voelen. Dat maakt dat sporters komen, betrokken zijn en  

blijven. Dat je je thuis voelt heeft alles te maken hoe men met 

elkaar omgaat.  

 

Binnen de trajecten 

Sportief Coachen en Coach 

de Coach is dit je focus! 

                                                            

 

 

Ook komend seizoen zullen er weer 

diverse VT2 en VT3 opleidingen 

starten. Op dit moment wordt daarvan 

de planning gemaakt. We zoeken nog 

naar gastverenigingen. Is dat wat voor 

u? Neem dan contact op! (Ook als u uw 

trainers wilt opgeven voor de VT2 of 

VT3) 
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