
Uitnodiging
SPORT

ADVIESCAFÉ

donderdag 31 mei 2018
THEATER MOZAÏEK,

LUDINGE13, ZUIDLAREN

PROGRAMMA
18.30 uur : ontvangst
18.50 uur : opening door de wethouder
19.00 uur : voorstelling Positief Coachen
20.15 uur : pauze
20.30 uur : workshops
21.30 uur : afsluiting

Een (sportief) initiatief van
de gemeente Tynaarlo!

Voor alle (sport)geïnteresseerden vanuit
de buurt, het onderwijs en de sport



SPORTADVIESCAFÉ
Positief Coachen is een voorstelling over het versterken van sportclubs en het 

effectief begeleiden van (jeugdige) sporters. Hoe kun je met elkaar een cultuur 

bereiken waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid 

blijven en het aantal vrijwilligers groeit? Het verhaal dat deze avond wordt gebracht,

is gebaseerd op praktijkervaringen van topcoaches  en onderbouwd met jarenlang

wetenschappelijk onderzoek.

VOORSTELLING 

POSITIEF 

COACHEN

WORKSHOP1

Positief Opgroeien in de Drentse 
Sportvereniging - POD Sport

Hoe ga je om met kwetsbare kinderen of lastige jeugd? Hoe ga je om met ouders

langs de lijn? Hoe kun je de kwaliteit van de trainingen verbeteren en zorgen voor

een leuke sfeer?  POD Sport is een aanpak om positief gedrag op de sportvereni-

ging te stimuleren en een prettige, veilige sfeer te creëren. POD Sport is geen

kant en klare aanpak, maar sluit aan bij wat er speelt bij de vereniging. 

Tijdens deze workshop vertellen we over POD Sport, geven we succesvolle voor-

beelden van andere verenigingen en kijken we wat de aanpak eventueel voor

jouw vereniging kan betekenen. Daarnaast gaan we in op het vroegtijdig signale-

ren van mogelijke problemen bij kinderen en wat verenigingen hieraan kunnen

doen. Voor jeugdkader van verenigingen die al met POD Sport werken, organise-

ren we een parallelprogramma binnen deze workshop.

Komt het werk binnen jouw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht?

Heeft jouw vereniging een tekort aan vrijwilligers? Wil je in een korte periode 

het imago van vrijwilligerswerk binnen je vereniging verbeteren?

OF

Is jouw vereniging op zoek naar sponsors? Leveren jullie pogingen om in contact

te komen met potentiële sponsors niets op? Denk je dat sponsors verbinden aan

je vereniging niet mogelijk is?

OF

Zoekt jouw vereniging nieuwe leden?  Levert de ledenwervingsactiviteit niet 

voldoende leden op?   

Indien jouw vereniging te maken heeft met 1 van deze vragen en je wilt dit suc-

cesvol aanpakken, dan is deze workshop ‘Meer in Kortere Tijd’ beslist een ‘must’.

Gezond gedrag op jeugdige leeftijd voorkomt gezondheidsproblemen in de toe-

komst. School en sportvereniging spelen een belangrijke rol in het aanleren van

gezond gedrag. En “jong geleerd is immers oud gedaan!” Een goede gezondheid

bevordert het welbevinden van kinderen, zorgt voor betere schoolprestaties en

een prettige sfeer op de sportvereniging.  De vignetten Gezonde School en 

Gezonde Sportkantine bieden daarnaast een mooie kans om je te onderscheiden.

Het motto van team Sport Tynaarlo is dan ook: “Gezond is het nieuwe normaal!”

Fysiotherapie Perdon en Woonzorgcentrum Mozaïek in Zuidlaren treffen momen-

teel de laatste voorbereidingen voor het ‘generatie-beweegpark’. 

De verschillende gratis te gebruiken toestellen in het beweegpark zijn geschikt

voor alle leeftijden. De beweegtuin is bestemd voor alle mensen uit Zuidlaren en

ook voor alle sportaanbieders uit Zuidlaren en omstreken. Tijdens de presentatie

hoort u alles over de mogelijkheden op en rondom het beweegpark.

WORKSHOP2

Meer vrijwilligers, sponsors 
of leden in Korte Tijd 

WORKSHOP3

De Gezonde vereniging / 
kantine / school 

WORKSHOP4

Beweegpark Zuidlaren,
samen sporten voor iedereen

WORKSHOPS VANAF 20.30 UUR

VOORSTELLING OM 19.00 UUR

AANMELDEN
Aanmelden voor het Sportadviescafé kan tot 14 mei via servio.com:
https://www.survio.com/survey/d/A5M0M9H1A3F6Q6T4Q
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anne Prins 
van Sport Drenthe. Hij is bereikbaar per email via: 
aprins@sportdrenthe.nl of telefonisch via 06 - 21452198.

De buurtsportcoaches van 

Tynaarlo staan de hele avond

klaar voor het beantwoorden

van vragen! Ze zijn te

herkennen aan hun sportkleding

met opdruk  ‘Sport Tynaarlo’


