
TRAINERSBEGELEIDING 
AMBASSADEUR ALWIN

Werkgroepje trainersbegeleiding: Luuk, Bas, Hilbert, Alwin

Groepje ervaren trainers om trainers te begeleiden

Alle trainers 1 of liefst 2 keer per jaar bezoeken en coachen

Meer rode draad: wat train je op welke leeftijd. Hoe geven we trainen.

Wat hebben we nu nodig:

Als je wil mag je je vast aanmelden voor begeleiderspouletje

Je zal individueel benaderd worden voor enkele keren komen kijken.



ACTIVITEITEN AANBOD
AMBASSADEUR DAVE

JAC:

In overleg met hen enkele nieuwe initiatieven bedenken en opstarten.

Nog ideeen? Altijd welkom.

Voorzichtige hoop op 2 nieuwe initiatieven in 2020 - 2021.

AC:

Meer initiatieven bedenken en opstarten.

Lastig nu met corona. Om te beginnen een online pubquiz / bierproeverij in 2020



G KORFBAL 
AMBASSADEURS WILJAN EN BRIANNE

Wij zoeken trainers, en 24 oktober hebben we een open training.

Wij zoeken vooral mensen die trainen willen geven en niet mensen die willen 

organiseren, dat mag natuurlijk ook, maar het voornaamste is trainers.

En het is leuk als er mensen op de club aanwezig zijn wanneer we de open training 

doen.



VERGROTEN BETROKKENHEID EN 
INZET VAN NIET SPELENDE LEDEN EN 

OUD-LEDEN
AMBASSADEUR BERT

Uitdaging: Oud-leden, enthousiaste S.D.O. fans dichterbij S.D.O. betrekken!

Spelende leden ontlasten

Vrijwilligers taken rond zaalcompetitie invullen.

Oliebollenactie organisatie helpen met nieuwe vrijwilligers.

Weet je mensen anders dan S.D.O.-leden die willen helpen?

Laat het Bert van Vreeswijk weten



DE WERVING VAN JEUGDLEDEN 
(AMBASSADEURS KIM EN FRANK 

ANNE)

Ledenwerfplan 2020-2021

Voor komende seizoen hebben we de volgende planning:

Woensdag 14 oktober 2020 Thema training Kangoeroe:  Spellenfestijn in het          
dierenrijk

Kerstvakantie 2020 Schoolkorfbaltoernooi met clinics op basisscholen 
in Kamerik

Zaterdag 13 februari 2021 Thema training Kangoeroes:  Winter Wonder 
Korfballand

Begin april 2021 Kangoeroe-instuif mogelijk met clinics op 
basisscholen in Kamerik



DE WERVING VAN JEUGDLEDEN 
(AMBASSADEURS KIM EN FRANK 

ANNE)

Vrijwilligers gevraagd ledenwerfacties tot eind 2020

Woensdag 14 oktober schminkers

Clinics basisschool december trainers

Schoolkorfbaltoernooi begeleiders/fluiters/helpers



PLANMATIGER WERKEN 
(AMBASSADEURS JESPER)

Met de commissies afspraken maken en deze vastleggen in draaiboek

Op basis van draaiboek met elkaar praten en sturen

Doel: minder last minute


