UITNODIGING BIJSCHOLING
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een bijscholing. Het bijwonen van deze
bijeenkomst levert 2 licentiepunten op voor het aanvragen, c.q. verlengen van uw licentie.
De bijscholing vindt plaats op MAANDAG 16 april 2018 bij Blauw Geel ‘38/JUMBO, Prins Willem
Alexander Sportpark, Prins Willem Alexander 24, 5461 XL Veghel, met medewerking van de 1e
selectie van Blauw Geel ’38/JUMBO, onder leiding van Niels van Casteren (Hoofdtrainer Blauw Geel
‘38/JUMBO).
Programma:
18.15 - 19.00 uur:

Inloop deelnemers in de kantine van Blauw Geel ’38/JUMBO, ontvangst met
koffie/thee/vlaai + aanmelden/inschrijven deelnemers

19.00 - 19.10 uur:

Opening door Jos Klingen, districtscoördinator van het district Zuid 2 en Niels
van Casteren (trainer-coach van Blauw Geel ’38/JUMBO)

19.10 - 19.25 uur:

Uitleg velddemo door Niels van Casteren

19.30 - 20.40 uur:

Velddemo door Niels van Casteren met als thema:
“Trainbaar maken van lopende spelers in de diepte en het bespelen van de
ruimte achter de laatste linie van de tegenstander”

20.45 – 21.00 uur:

Evaluatie demonstratietraining door Niels van Casteren + vragen stellen
deelnemers

21.05 - 22.00 uur:

Lezing met als onderwerp:
Registreren is vooruitzien” door Johan Henkes van Dotcomsport.
Digitalisering heeft zijn intrede in het voetbal gedaan en Johan zal in zijn
lezing laten zien hoe applicaties, zoals die van Dotcomsport, kunnen worden
ingezet. Alles met als doel; Kwaliteitsverbetering.

22.00 uur:

Afsluiting + uitreiking certificaten.

Voor het behalen van de licentiepunten is het noodzakelijk het gehele programma bij te wonen.
Uitreiking certificaten alleen aan het einde van de bijeenkomst. Niet afgehaalde certificaten
worden vernietigd.

Kosten:
Leden VVON
Niet-leden

€ 22,00 (incl. 2 consumpties)
€ 42,00 (incl. 2 consumpties)

→ inloggen als lid op website noodzakelijk
→ opgave alleen via www.vvon.nl

Inschrijven:
Inschrijven voor deze bijscholing is mogelijk voor leden en niet-leden via www.vvon.nl. Betaling kan
alleen maar plaatsvinden via IDEAL.
VVON-leden die gebruik willen maken van de speciale ledenprijs dienen eerst in te loggen. Hebt u
nog geen persoonlijk account aangemaakt of hebt u problemen met inloggen, stuur dan een e-mail
met uw naam en adres naar info@vvon.nl.
Niet-leden kunnen zich direct aanmelden via de website van de VVON.
De inschrijving sluit wanneer het maximale aantal deelnemers van 150 is bereikt en u bent pas
ingeschreven wanneer u hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail heeft ontvangen.
Annuleren inschrijving: Indien u na uw inschrijving/betaling wenst te annuleren, dan dient u dit te
doen door een e-mail te sturen aan info@vvon.nl. Bij annulering vóór 10 april a.s. ontvangt u het
door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 10 april a.s. of daarna bestaat geen recht op
restitutie.

