VFV-nieuwsflash
OOST-VLAANDEREN - december 2011
1. Trainersopleidingen en bijscholingen
INITIATOR VOETBAL (GETUIGSCHRIFT C)
Alle voetbaltrainers, met of zonder ervaring, kunnen vanaf januari 2012 starten met deze eerste
trainersopleiding. Per provincie worden er minimum 5 lescentra voorzien, dus iedereen kan in zijn
nabije omgeving terecht voor deze opleiding. De opleidingen vinden plaats op maandag, tenzij
anders aangegeven. Klik hier om in te schrijven via de website van VTS. Meer informatie over de
cursus vind je via deze link.
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5 INTERNATIONAAL COLLOQUIUM
Woensdag 14 december van 18.00u tot 22.30u.
De Voetbalfederatie Vlaanderen (Vlaamse vleugel van de KBVB) organiseert in samenwerking met de
Vlaamse Trainersschool (BLOSO) haar 5e Internationaal colloquium met als thema “Succesvol
coachen”!
Een gevarieerd programma met volgende gerenommeerde sprekers: Georges Leekens,
Hans Van Breukelen en Vital Heynen!
Locatie: Congrescentrum St-Pieters Woluwe, Ch. Thielemanslaan 93, 1150 Brussel
Deelnameprijs: 30 euro, koffie, frisdrank, broodjes en aandenken inbegrepen (Aantal inschrijvingen
beperkt)
Inschrijven: Enkel via mail aan kevin.waegemans@voetbalfederatievlaanderen.be
Voor verdere informatie verwijzen we naar de flyer in bijlage.
Let op: uiterlijk 10 december 2011 inschrijven!

www.voetbalfederatievlaanderen.be
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2. Clubondersteuning
FO JEUGDSPORT 2011: PLANNING VAN DE AUDITS 2011
Alle clubs die in de verre of nabije toekomst worden doorgelicht door Foot PASS, kunnen
ondersteuning vragen aan hun provinciale coördinator. De planning van de auditafnames in 2011
vind je terug op de website van de Foot PASS (najaar).

FO JEUGDSPORT 2011: VERANTWOORDING VAN DE ONTVANGEN
WERKINGSSUBSIDIES
Heel wat clubs hebben hun dossiers tijdig ingediend (uiterlijk 15/11/2011). Zodra alle dossiers
verwerkt werden, ontvangen de clubs die een onvolledig of een foutief dossier ingediend hebben
een schrijven met verdere richtlijnen.

3. Sport voor allen
MULTIMOVE VOOR KINDEREN
De Voetbalfederatie Vlaanderen is door de Vlaamse Sportfederatie (VSF) uitgekozen om samen met
3 andere Vlaamse sportfederaties deel uit te maken van de pilootgroep voor het project
“Multimove”. De VSF selecteerde de vier deelnemende federaties uit de tien kandidaten. Bij deze
selectie werd gezocht naar een mix van verschillende factoren (soort sporttak, context, ervaring
clubs en federatie, …). Het project Multimove, voluit “Multimove voor kinderen: een gevarieerd
bewegingsaanbod voor jonge kinderen”, richt zich tot kleuters (3- tot 6-jarigen) en jonge kinderen (7en 8-jarigen). Het project is experimenteel, waarbij zowel via de setting van sportclubs als via de
setting van lokale overheden nieuwe initiatieven worden opgestart en uitgetest. De concrete
implementatie van het Multimove-aanbod in de clubs start in september 2012.
Interesse om met jouw club deel te nemen? Bezoek dan zeker onze website!

JEUGDFUTSALTORNOOI
Op 17 december 2011 organiseert de VFV een zaalvoetbaltornooi in sporthal Rode Los te
Oudenaarde.
Dit tornooi staat open voor U8, U9, U10 en U11 waarbij elke ploeg bestaat uit een keeper en 4
spelers.
Het is de ideale gelegenheid om in die periode warmere sferen in de zaal op te zoeken door middel
van een recreatief tornooi zonder competitie waarin FUN centraal staat.
Uiteraard kunnen de nodige contacten gesmeed worden met de aanwezige Futsalclubs die eventueel
belangrijk kunnen zijn in het kader van de werkingssubsidies (FO Jeugdsport 2012).
Inschrijven kan via jorisvanderhaeghen@hotmail.com.
Bekijk de affiche!

www.voetbalfederatievlaanderen.be
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4. Varia
ZAMANTE
Zamante is dé netwerksite voor voetbalspelers, trainers, clubmedewerkers en scouts. Exclusief VFVaanbod: registreer met promocode VFV voor een Premium account en krijg toegang tot extra
diensten (waarde 149 EUR)!
Word GRATIS lid via deze link.

RESPECT UNITED
Respect United staat voor respect voor iedereen. Met deze actie wil het Belgische voetbal
inspirerend zijn voor de samenleving. Respect United bestaat uit 11 ambassadeurs voor een divers
voetbal. 11 personen die via het voetbal respect voor diversiteit uitdragen naar heel de samenleving.
Dat doen ze via een charter met 11 regels.
Ik wil supporteren voor Respect United, kan ik fan worden?
Natuurlijk! Respect United heeft een virtuele tribune, vol fans. Je kan je eigen foto mee in deze
tribune plaatsen door fan te worden.
Surf naar www.respectunited.be of zoek Respect United op Facebook.

VFV OP FACEBOOK
Sinds kort werd er door de Voetbalfederatie Vlaanderen een pagina op Facebook opgericht. Ga naar
www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen, meld je aan en word “fan” van Facebook zodat je
op de hoogte blijft van activiteiten, nieuwtjes, fotoreportages, …!
Bovendien kan je de Voetbalfederatie Vlaanderen ook als vriend toevoegen!

PROVINCIALE JEUGDOPLEIDING
Het gedetecteerde talent in Oost-Vlaanderen wordt op regelmatige tijdstippen verzameld om
wedstrijden tegen andere clubs te spelen en samen te trainen. Via deze link kan je het programma
volgen met de desbetreffende categorieën.
Eerstvolgende activiteit in de Kerstvakantie:

www.voetbalfederatievlaanderen.be
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