Bijscholing
4e TrainerCongres 2.0
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een bijscholing welke in
samenwerking met Trainersmagazine wordt georganiseerd. Het bijwonen van deze
bijscholing levert 2 KNVB-licentiepunten op voor het verlengen/aanvragen van uw
trainerslicentie.
De bijscholing vindt plaats op VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 in het Pathé Utrecht
Leidsche Rijn, Berlijnplein 100, 3541 CM Utrecht.
Tijdens deze bijscholing zullen een 3-tal sprekers (trainers) een presentatie verzorgen
waarbij gebruik wordt gemaakt van video beelden op een groot bioscoopscherm.

Programma
12:30

Pathe geopend/inschrijven

13:30

Presentatie Bas van Baar (Jeugdtrainer NEC O15)
Onderwerp: Deliberate Play

14:35

Presentatie Pieter Schrassert Bert (coördinator middenbouw Feyenoord
Onderwerp: Practice what you preach (over jouw rol als coach)

15:40

Presentatie Alex Pastoor (voormalig trainer van o.a .Sparta)
Onderwerp: Ontwikkelen van speelwijze

17:00

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:
€ 29,00→ inloggen als lid op VVON website noodzakelijk
Abonnees Trainersmagazine: € 29,00→ via website Trainersmagazine
Niet-leden:
€ 55,00→ opgave 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. Heeft u problemen met inloggen, of vragen over het activeren van uw persoonlijk
‘Mijn VVON’ account, 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.
Abonnees Trainersmagazine kunnen zich via website Trainersmagazine opgeven.
De inschrijving sluit wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt en u bent pas
ingeschreven wanneer u hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail heeft ontvangen.
Parkeren:
Volg de borden "P-Pathé” om naar het parkeerterrein te rijden. Op het Berlijnplein is het
betaald parkeren. U kunt vanaf het Berlijnplein naar ons eigen parkeerterrein rijden via een
tijdelijke weg. Komt u vanuit Utrecht vanaf de gele brug? Houdt dan links aan, sla bij de
kruising rechtsaf, sla nogmaals rechtsaf op de volgende kruising, volg de weg en rijdt onder
de spoorbrug door. U rijdt nu recht op de parkeerplaats af.
Adres Berlijnplein 100, 3541 CM Utrecht
Tarief € 3,50 (per auto en zelf te betalen).

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 16 november
a.s. ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 16 november a.s. of
daarna bestaat geen recht op restitutie.

