De Vlaamse Atletiekbestuurders (ism PC Antwerpen) organiseren op

Zaterdag 15 oktober 2016 om 09.30u (onthaal vanaf 09.00u)

een bijscholingssessie

Een vrijwilligersvriendelijke sportclub – De basisprincipes voor een
gemotiveerde ploeg vrijwilligers
Inhoud
‘The games makers’ werden ze in Londen genoemd, de vrijwilligers. Met 70.000 waren ze
tijdens de Olympische Spelen, op één van dé hoogtepunten van sportbeleving. Er waren veel
meer kandidaten dan plaatsen om als vrijwilliger mee te werken. Vrijwilligers maakten de Spelen
mogelijk. Vrijwilligers waren er graag bij; ze waren trots, toonden drang, veerkracht en power. Ze
werkten vanuit hun ratio én vanuit hun emo, ze volgden en ze namen leiding. Kortom, ze waren
mede bepalend voor het maken en slagen van de Spelen. Velen zullen nu denken dat er toch
wel een wezenlijk verschil is tussen de Olympische Spelen en pakweg de gemiddelde sportclub
in je gemeente: de Olympische Spelen is een gekend merk, iets waar iedereen wil bij zijn.
Inderdaad er zijn veel verschillen: qua budget, schaalgrootte, media aandacht… Het feit dat
iedereen graag bij de Spelen wil zijn, hoeft echter niet anders te zijn dan in je sportclub. De
organisatie van de Spelen heeft vrijwilligers niet alleen taken en verantwoordelijkheden
gegeven. Ze hebben hen vooral een gezicht gegeven, een plaats, een waardering. En daarvoor
hebben ze tonnen engagement terug gekregen. Kortom, er is bewust gewerkt aan het werken
met vrijwilligers.
Binnen deze sessie bekijken we een aantal succesfactoren die je kan meenemen naar je
sportclub.
Aantal uren
Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

De deelnemers ontvangen een deelnameattest
Locatie: Kantine OLSE - Sportcentrum De Rode Loop Merksem – Rodeloopstraat 22
Deelnameprijs:
Gratis voor VLAB en VAT-leden - per VAL - club kunnen bijkomend 2 leden gratis
deelnemen.
Voor niet-leden van de Vlaamse Atletiekliga:
Bestuurder sportclub aangesloten bij een erkende federatie, medewerker erkende federatie:
€ 12,50
Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-erkende federatie, medewerker niet-erkende
federatie of anderen: € 30,00
Sportfunctionaris: € 20,00

Info en inschrijvingen:

Via deze link.
Meer info: Nicole Poels - 02/47 47 227 – nicole@val.be

