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Sporta Team Boostdays

Tijdens onze Boostdays stuurden we heel wat interessante Sporta Team boosts
de wereld in. Weet jij al hoe je het maximale uit Mijn Beheer kan halen om je
clubadministratie nog vlotter te laten lopen? Of met welke ondersteuning
Sporta Team jouw club naar een hoger niveau kan tillen?

Herbekijk onze Boostsessies en aarzel niet om ons op te bellen of te mailen bij
vragen! 

Nieuwe opleidingskalender
VTS

De Vlaamse Trainersschool (VTS), het
erkende instituut voor
trainersopleidingen, bracht zijn
kalender voor 2022 uit. Bij hen volg je
een trainersopleiding in je eigen
sporttak en op je eigen niveau.
Ontplooi je coachcompetenties, word
beter in je trainersrol en ontvang een
of�cieel trainersdiploma.

Bovendien worden gediplomeerde
trainers door Sporta Team in de
watten gelegd met een gratis
sporttas en 50% terugbetaling van
het VTS-cursusgeld!
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Lees meer

Gratis bierviltjes voor je kantine of
clubhuis �

Heeft jouw club een eigen kantine of zijn jullie vast
meubilair in een lokale kroeg?  Laat dan  met onze
bierviltjes  zien dat je een trotse Sporta Team club
bent!  Vraag de Sporta Team  bierviltjes gratis aan  en
geef ze een thuis in jouw clubhuis, favoriete café of het
spaghetti eetfestijn. Zo worden jullie après-

sportmomenten nog mooier! Details over deze ondersteuningsvorm lees je via
onderstaande knop.

Vraag jouw bierviltjes aan

Nieuwe bijdrages in
ClubSupport

ClubSupport, je online clubbibliotheek
vol inspiratie, sjablonen en goede
voorbeelden, kreeg 2 nieuwe
bijdrages:

�  Aantrekken en behouden van
nieuwe vrijwilligers en trainers.

Vrijwilligerswerk leeft meer dan ooit,
maar hoe komt het dat veel clubs dan toch moeite hebben om nieuwe mensen
aan te trekken?  In deze bijdrage lees je hoe je de hedendaagse vrijwilliger kan
strikken en behouden.

� Infobrochure voor trainers (door TTC Nodo).

Met behulp van een infobrochure voor trainers kan je richtlijnen en afspraken
duidelijk en visueel kenbaar maken aan je trainers. Een winner voor jullie interne
communicatie! Tafeltennisclub Nodo deelt hoe zij het aanpakken!

Upload ook zelf jouw goed voorbeeld!

Gebruikt jouw club ook een handige tool of organiseer je een tof initiatief?
Aarzel niet om jouw voorbeeld te delen met de andere Sporta Team clubs. Dit
doe je via 'document uploaden' bovenaan in Clubsupport in Mijn Beheer.
Sharing is caring, want we kunnen ongetwijfeld veel van elkaar leren! 
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Herlaad je sportclub aanbod Ontdek clubgrade

Ga naar Clubsupport

Herlaad je sportclub
'Herlaad jouw sportclub' heeft een nieuw en
gratis opleidings- en ondersteuningsaanbod om
clubs te helpen sterker uit de coronacrisis te
komen!

Zo zetten zij in het najaar vooral in op ledenwerving en ledenbinding, want
een sterke band met je sportclub vergroot de kans op het aangaan van
engagementen. 

Bovendien kan je met Clubgrade in 2021 voor slechts €250 een clubtraject op
maat aangaan om te werken rond een zelf gekozen thema. Een expert komt in
jouw club en werkt aan gedragen ideeën en acties.

En wat vind jij
belangrijk?
Udo geniet ervan om te koken voor
zijn kinderen. En jij? Waar geniet jij
écht van? En weet je omgeving dat
ook? Zelfs eenvoudige weetjes kunnen
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Je ontvangt deze e-mail omdat je
ingeschreven bent voor de nieuwsbrief van

Sporta Team

Uitschrijven

op een dag belangrijk zijn.  Iedereen
kan plots ziek worden of ernstig
gewond raken. Wacht niet tot morgen
om te praten met je omgeving over
wat jij écht belangrijk vindt: van de
kleine zaken tot je mening over
medische zorg. Zo kan je omgeving de
juiste beslissing nemen wanneer jij dit
zelf niet meer kunt.

Praat erover, wacht niet tot morgen

Sporta T eam
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