
 
 
 
 
  

 

 

Breaking News: 
 
Opnieuw Nevobo ondersteuning voor 200 beginnende trainers in regio Oost 
 
De Nevobo heeft voor de 2e keer dit jaar het Ondersteuningsfonds open gezet voor de 
beginnerscursus. Opnieuw kunnen verenigingen zich aanmelden. Er is opnieuw voor maximaal 200 
deelnemers een bedrag van €  50,00 p.p. beschikbaar. 
 

Verenigingen die samen 8 tot 12 deelnemers bij elkaar kunnen krijgen, kunnen zich melden bij GO 
Active Sports. De kosten van de beginnerscursus bedraagt €  60,00 p.p. Als de deelnemers de beide 
sessies van 3 uur gevolgd hebben, komen ze in aanmerking voor ondersteuning. Samen werken 
loont dus.  
 

Wel is het belangrijk dat je je snel aanmeld. De subsidie voor de 1e groep was binnen een maand op.  
 
Programma: 
In de 1e sessie gaan we het hebben over hoe je een training voorbereid, hoe de opbouw van een 
training in elkaar zit, hoe je plezier & prestatie kunt samen laten gaan. En je gaat zelf een aantal 
technieken ervaren. 
 

In de 2e sessie bespreek je de zelf gemaakte training. Je leert observeren, controleren en corrigeren. 
Opnieuw gaan we een aantal technieken bespreken en het laatste uur gaan we training geven aan 
een trainingsgroep die is uitgenodigd. 
 

Iedere workshop is praktijk. Meedoen is ervaren, maar ook delen. 
 
Doelgroep: 
De doelgroep van de beginnerscursus bestaat uit startende jonge trainers, die voor het eerst een 
CMV- of jeugdgroep onder zich krijgen. Verder is de beginnerscursus gericht op ouders, die binnen 
de vereniging net beginnen en iets meer willen weten. 
 

Een mooie kans om je technisch kader uit te breiden en te laten zien welke mogelijkheden er zijn. En 
dat voor een tientje per deelnemer. 
 

Neem contact op: bel 074-2670889 of stuur een mail naar: info@goactivesports.nl. 
Ook kun je via de website www.goactivesports.nl het contactformulier invullen. 

 
Wil je meer weten over de trainersopleidingen VT-2 (4 workshops en PVB) of VT-3 (7 workshops), 
laat weten, neem contact op.  
 
Naast de trainersopleidingen zijn er voor 2016 nog een aantal gratis themaopleidingen beschikbaar: 

- Gericht op ouders:   TV-sportplezier 
- Gericht op het kader: Sportief Coachen 

- Gericht op trainers:  Coach de coach 
 

 
Info / Aanmelden: www.goactivesports.nl of mail: info@goactivesports.nl 
 

Ga naar opleidingen. Hier vindt u de juiste informatie. Aanmelden via het inschrijfformulier. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer  
074-2670889 of 06-53427459, vraag naar Henk Goor.Verenigingen die een opleiding binnen hun eigen 
organisatie willen, vraag naar de mogelijkheden.                
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