UITNODIGING
NEDERLANDS TRAINERSCONGRES 2019
De VVON nodigt u van harte uit tot het bijwonen van het Nederlands Trainerscongres 2019.
Het bijwonen van dit congres levert 4 licentiepunten op voor het verlengen van uw licentie.
Het congres wordt voor de 17e keer georganiseerd door de VVON en de Coaches Betaald
Voetbal (CBV), in samenwerking met de KNVB en Vakblad “De Voetbaltrainer”. Het congres
vindt plaats op 17 mei 2019 in het MAC³PARK stadion van PEC Zwolle

Programma van het Trainerscongres:
09.00 – 09.45 uur

: Ontvangst in het MAC³PARK stadion (ingang Hotel Lumen) te Zwolle

09.55 – 10.00 uur

: Opening door de voorzitters van de VVON en de CBV

10.00 – 10.50 uur

: Velddemo PEC Zwolle JO12 o.l.v. Dennis Rosink

10.55 – 11.45 uur

: Velddemo Excelsior/Barendrecht Eredivisie-vrouwen
o.l.v. Richard Mank

11.55 – 12.45 uur

: Velddemo HV&CV Quick Den Haag o.l.v. Paul van der Zwaan

12.45 – 13.45 uur

: Lunch in het PEC Zwolle stadion

14.00 – 15.00 uur

: Uitreiking Rinus Michels Awards

15.15 – 16.15 uur

: Velddemo door Marino Pusic/Hoofdtrainer FC Twente

16.15 uur

: Afsluiting en 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 - € 45,00 (incl. Lunch) – inloggen als lid op website noodzakelijk
Niet-leden - € 90,00 ( incl. Lunch) – 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. Heeft u nog geen persoonlijk
account aangemaakt of heeft u problemen met inloggen, stuur dan een e-mail met uw naam
en adres naar kantoor@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 email te sturen aan kantoor@vvon.nl. Bij annulering vóór 10 mei a.s. ontvangt u het door u
betaalde bedrag retour. Bij annulering op 10 mei a.s. of daarna bestaat geen recht op
restitutie.

Rinus Michel Awards:
Tijdens het congres worden zoals altijd ook weer de Rinus Michels Awards uitgereikt. Op
www.vvon.nl (vanaf 19 april) en in ons vakblad “De TrainerCoach” Nr. 2/2019 (verschijnt
omstreeks 19 april) kunt u meer lezen over de 6 genomineerde amateurtrainers. Deelnemers
aan het congres kunnen op 17 mei 2019 hun stem uitbrengen op de in hun ogen beste
amateurtrainer seizoen 2018/2019.
Parkeren:
Parkeren is gratis op het parkeerterrein naast het stadion. Tussen 08.00 – 10.00 kunt u
parkeren naast het stadion. Na afloop van het congres kunt u tussen 16.15 – 18.15 weer
gratis uitrijden. U krijgt een uitrijdkaartje of de slagbomen zullen dan geopend zijn.

