Kort verslag werkatelier
17 september 2021; 18:00 – 21:00
Na een korte introductie over het ontstaan van het sport- en beweegakkoord, de motivatie om met
een werkatelier aan de slag te gaan, de doelstelling van de avond en de randvoorwaarden van
initiatieven, zijn we van start gegaan met de thematische bespreking van diverse projecten.
In gezelschap van diverse sportverenigingen, ROC Midden-Nederland en een onderwijsontwikkelaar
zijn we aan het ‘werk’ gegaan waarbij Silvio en Danny met een achttal verenigingen in een
brainstormsessie aan de slag zijn gegaan met de visie en wensen van diverse verenigingen, om
zodoende tot enkele concrete projecten te komen.
Patrick en Frans zijn gestart met het toetsen van een viertal projectplannen en waarbij CJVV op basis
van de advisering ter plekke één globaal projectidee geconcretiseerd en beschreven heeft.
Aan het eind van de avond gaan de deelnemende verenigingen met nieuwe energie naar huis.
Naar verwachting komen zij met (in ieder geval) 3 concrete projectaanvragen, te weten:
1.
Communicatiescholing voor en door verenigingen onder begeleiding van een professional
waarna iedere deelnemer een kant en klaar communicatiebeleid/-plan heeft en op zoek kan
gaan naar een commissie.
2.
Wijksport CJVV: Sportieve activiteiten voor 40 – 60 jarigen, onder begeleiding van een
verenigingstrainer welke naderhand individueel naar een vereniging wordt begeleid.
3.
Huiskamer van Dorrestein: Activiteiten in en rond het clubhuis van AFC Quick, in
samenwerking met het ouderenfonds, AFC Quick en de sportparkmanager.
Mogelijk komen daar nog aanvragen bij:
Behoefte-onderzoek door verenigingen onder jongeren op en rond de vereniging
Intervisiebijeenkomsten tussen docenten op middelbare scholen en trainers bij verenigingen:
geconstateerd wordt dat waar men zich op het VO voornamelijk bezig houdt met gerichte
vakken doceren (Wiskunde, Duits etc), er slechts heel weinig/geen aandacht is voor
pedagogiek/omgaan met elkaar etc. Aan de andere kant is dat bij de sportverenigingen
veelal wel aanwezig of lopen verenigingen juist tegen het feit aan dat jongeren deze bagage
missen. AMHC gaat wellicht i.s.m. het Nieuwe Eemland kijken of hier een verandering in
teweeg gebracht kan worden.
Al met al een productieve, inspirerende en verbindende avond.
Dank Danny, Silvio en Frans!

