UITNODIGING BIJSCHOLING
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een bijscholing. Het bijwonen van deze
bijscholing levert 2 licentiepunten op voor het verlengen van uw licentie.
De bijscholing vindt plaats op MAANDAG 8 APRIL 2019 bij Harkemase Boys, sportpark ‘De Bosk’, De
Bosk 20, 9281 NR Harkema, met medewerking van de 1e selectie van Harkemase Boys, onder leiding
van Tieme Klompe (Hoofdtrainer Harkemase Boys).
Programma:
18.15 - 19.00 uur:

Inloop deelnemers kantine sportpark ‘De Bosk’ + aanmelden/inschrijven
deelnemers

19.00 - 19.10 uur:

Opening door Jacob Botter, districtscoördinator van het district Noord

19.10 - 19.30 uur:

Uitleg velddemo door Tieme Klompe (hoofdtrainer Harkemase Boys)

19.40 – 20.40 uur:

Velddemo door Tieme Klompe
Het verbeteren van de samenwerking tussen de middenvelders en de
aanvallers met als doel ‘druk op de bal’ te krijgen. Het veroveren van de bal
in het middenveld (hot zone), de bal naar de back van de tegenstander of de
lange bal afdwingen. Van daaruit omschakelen naar aanvallen. Het afdwingen
van veel fouten bij de tegenstander in de opbouw staat centraal!!!

20.45 - 21.00 uur

Evaluatie demonstratietraining door Tieme Klompe + vragen stellen
deelnemers

21.00 - 22.00 uur:

Presentatie door René Felen:
Thema: ‘Teamontwikkeling, de sleutel voor blijvende topprestaties’

22.00 – 22.15 uur:

Afsluiting door Jacob Botter + 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:

€ 17,00 (incl. consumpties)
€ 47,00 (incl. 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 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 1 april a.s. ontvangt u het door
u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 1 april a.s. of daarna bestaat geen recht op restitutie.

